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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

 Aplikasi ini sebelumnya tentang kalender event pernah di buat dengan 

informasi yang sama perbedaannya pada penambahan dan update pada fitur 

fiturnya. 

 I Made Pariarsa(2015) mahasiswa teknik informatika STMIK AKAKOM 

Yogyakarta dengan judul penelitian ini adalah “Aplikasi Kalender Event 

Yogyakarta Berbasis Android”. Dalam penelitiannya aplikasi di bangun 

menggunakan Eclipse IDE dengan menggunakan pemrogaman Java dan PHP 

sebagai web servicenya untuk database nya menggunakan MySQL dan SQLite 

sedangkan untuk pengarahan menuju google map nya menggunakan Google API v 

4.1. Pada aplikasi ini pengguna dapat melihat informasi event yang di 

selenggarakan,pengguna dapat memesan ticket event yang sedang berlangsung serta 

dapat mengarahkan pengguna menuju event yang sedang berlangsung dengan 

Google maps. 

Aplikasi yang serupa pun pernah juga di buat oleh Egi Aditya Pratama 

Putra(2011) mahasiswa teknik informatika Universitas Komputer 

Indonesia(UNIKOM) dengn judul penelitian “Pembangunan Aplikasi Event 

Calender Pada Platfoarm Android Dengan Dukungan Web Service”. Aplikasi yang 

di buat lebih ditekankan pada bagaimana pemanfaatan web service pada aplikasi 

android menggunakan standar SOAP(Simple Object Acces). Fitur Fitur pada aplkasi 
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ini berupa melihat list event, mengisi komentar pada sebuah event, pencarian event, 

dan melihat posisi event di peta. 

 Sedangkan aplikasi yang akan dibuat adalah “Aplikasi Kalender Event Seni 

Kontemporer Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan DIY Berbasis Android”. 

Perbedaan aplikasi yang akan di buat dari penelitian sebelumnya pada informasi 

yang di sampaikan mengambil kasus event seni kontemporer yang di dukung oleh 

dinas pariwisata dan dinas kebudayaan DIY yang tergabung dalam Jogja Festival. 

Pengguna nantinya dapat melihat informasi review event yang akan 

berlangsung,sedang berlangsung bahkan yang telah berlangsung, petunjuk arah 

menuju lokasi event yang akan di arahkan langsung oleh Google map,notifikasi dari 

google calender jika event akan di selenggarakan, dan tentunya dan data dapat di 

perbaharui secara dinamis karena pengolahan data diletakan di dalam server demi 

keperluan perbaharuan ketika ada event baru yang belum di tampilkan. 

Tabel 2. 1 Tabel Tinjaun Pustaka 

Penulis Objek Judul Fitur 
Android   Developer 

 
Calender 
Provider 

Adding Event Google 
Calender 

Android   Developer 
 

Directions Map Direction Request Google 
Map 

 Agus Nur 
Setyawan(2000) 

Asumsi Kritik 
Seni 
Kontemporer 

 Estetika Seni 
Kontemporer dan 
Pendekatan 
Kritiknya 

- 

Annisa Dewi 
T(2015) 

Sarana Hiburan 
kota Bekasi 

Aplikasi Pencarian 
lokasi Sarana 
Hiburan dan 
Kuliner di Kota 

Google 
Map 
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Bekasi Berbasis 
Android 
 

Bhakti Destian 
Wijaya, Fenty 
E.M.A, Andrew 
Fiade 

Implementasi 
JSON 

Implementasi 
JSON 
Parsing Pada 
Aplikasi Mobile E-
Commerce 

JSON 

Dinda Intan P. Putri 
(2016) 
 

Event Seni 
Kontemporer di 
Yogyakarta 

Jogja Festivals - 

Dodit Suprianto & 
Rini Agustina 
(2015) 

Pemrogaman 
Mobile 

Belajar 
Pemrogaman 
Aplikasi Android 

- 

Egi Aditya Pratama 
Putra(2011) 

Event Event Calender  
Dengan Dukungan 
Web Service 

Web 
Service 

Herman      
Yuliansyah(2014) 

Database 
MySql 

Perancangan      
Replikasi      Basis      
Data   MySql 
dengan     
Mekanisme     
Pengenalan      
Menggunakan     
SSL    Encryption 

MySql 

I Made 
Pariarsa(2015) 
 

Event 
Yogyakarta 

Aplikasi Kalender 
Event Yogyakarta 
Berbasis Android 

Web 
Service 

Jonathan      
Strickland(2008) 

Basic Google 
Calender 

How      To        
Google       
Calender      
Works 

Google 
Calender 

Rena  Ariyanti,  
Khairil,  Indra 
Kanedi 

Google Map 
API 

Google  Maps  API  
Pada   Sistem 
Informasi 
Geografis 
Direktori 
Perguruan Tinggi 
di Bengkulu 

Google 
Map 

Stephanus 
Hermawan S(2011) 

Pemrogaman 
Mobile 

Mudah Membuat 
Aplikasi Android 

Android 

Syarif 
Haryana(2008) 

Pemrogaman 
PHP 

Pengembangan 
Perangkat Lunak 
dengan 
menggunakan PHP 

PHP 
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2.2.      Dasar Teori 

2.2.1    Android 

 Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat  

mobile berbasis Linux. Pada awalnya sistem oprasi ini dikembangkan oleh Android 

Inc. yang kemudian dibeli oleh google pada tahun 2005(Stephanus Hermawan 

S,2011). 

1. Arsitektur Sistem Operasi Android  

     Sistem operasi android dibangun berdasarkan kernel linux dan memiliki  

secara garis besar sistem operasi android terbagi menjadi 5 

tingkatan : 

a. Applications 

Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi akan 

terdapat pada perangkat mobile. Aplikasi inti yang telah terdapat pada 

Abellia Anggi 
Wardani 
 

Seni 
kontemporer 
yang mengiringi 
perkembangan 
Indonesia 

Seni Kontemporer - 

Aghnia Fi’la 
Urfan(2017) 
 

 

 

 

Event Seni 
Kontemporer 

 

Aplikas Kalender 
Event Seni 
Kontemporer di 
DIY dengan 
Menggunakan 
Notifkasi Google 
Calender dan 
Pengarahan Lokasi 
Menggunakan 
Google Map 

 

Google 
Calender 
dan Google 
Map 
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android termasuk kalender, kontak, SMS, dan lain sebagainya. Aplikasi-

aplikasi ini ditulis dengan bahasa pemrogaman java. 

a. Applications Framework 

Pengembang aplikasi memiliki akses penuh ke android sampai 

dengan aplikasi inti yang telah tersedia. Pengembang dapat dengan 

mudah mengakses informasi lokasi, mengatur alarm, menambahkan 

pemberitahuan ke status bar dan lain sebagainya. Arsitektur aplikasi ini 

dirancang untuk menyederhanakan penggunaan kembali komponen, 

aplikasi apa pun dapat memublikasikan kemampuan dan aplikasi lain 

dapat menggunakan kemampuan mereka sesuai batasan keamanan. 

Dasar dari aplikasi adalah seperangkat layanan dan sistem, yaitu berbagai 

view yang digunakan untuk membangun UI, content provider yang 

memungkinkan aplikasi berbagi data,resource manager menyediakan 

akses bukan kode seperti grafik, string, dan layout. Notification Manager 

yang akan membuat aplikasi dapat menampilkan tanda pada status bar 

dan activity manager yang berguna untuk mengatur daur hidup aplikasi. 

b. Libraries 

Satu set libraries dalam bahasa C/C++ yang digunakan oleh berbagai 

komponen pada sistem android. 

c. Android Runtime 

Satu set libraries inti yang menyediakan sebagian besar fungsi yang 

tersedia di libraries inti dari bahasa pemrogaman Java. Setiap aplikasi 

akan berjalan sebagai proses sendiri pada Dalvik Virtual Machine. 
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d. Linux Kernel 

Android bergantung pada linux versi 2.6 untuk layanan sistem inti seperti 

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack, dan 

model driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan antara hardware dan 

seluruh software. 

2.2.2    Google Calender 

 Google Calender merupakan software kalender gratis yang dikembangkan 

oleh Google. Seorang eksekutif bisnis yang sangat sibuk mungkin mengacu pada 

Google calender sebagai navigasi untuk megatur jadwal rapat ataupun jadwal 

lainnya Sosialita populer menggunakan Google Calender sebagai catatan pengingat 

peristiwa-peristiwa penting. Google Calender merupakan salah satu aplikasi 

perangkat lunak Google yang tidak berbayar dan juga responsive serta dilengkapi 

dengan fitur pemberitahuan. 

2.2.3   Google Map 

Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dan sangat 

populer.Google Maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk 

melihat suatu daerah. Dengan kata lain,Google Maps merupakan suatu peta yang 

dapat dilihat dengan menggunakan suatu browser. Kita dapat menambahkan fitur 

Google Maps dalam web yang telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar 

maupun gratis sekalipun dengan Google Maps API. Google Maps API adalah suatu 

library yang berbentuk JavaScript. 
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2.2.4   MySql 

MySQL adalah sebuah database manajemen system (DBMS) popular yang 

memiliki fungsi sebagai relational database manajemen system (RDBMS). Selain 

itu MySQL software merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source serta 

server basis data MySQL memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah untuk 

digunakan serta bekerja dengan arsitektur client server atau embedded systems. 

Dikarenakan faktor open source dan popular tersebut maka cocok untuk 

mendemontrasikan proses replikasi basis data. 

2.2.5   JSON 

JSON (Java Script Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

bersifat ringan, disusun oleh Douglas Crockford. Fokus JSON adalah pada 

representasi data di website. JSON dirancang untuk memudahkan pertukaran data 

pada situs dan merupakan perluasan dari fungsi-fungsi javascript. 

Sedangkan JSON Parsing dalam HTTP Connection ini bertujuan untuk 

memberi kemudahan bagi user ketika menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya 

JSON Parsing dalam HTTP Connection, informasi yang ada didalam website dapat 

ditampilkan di dalam sebuah aplikasi mobile. Hal ini menyebabkan aplikasi mobile 

tidak perlu menampilkan seluruh content yang ada didalam website seperti halnya 

pada mobile web browser. Aplikasi android akan memilih jenis konten yang ingin 

ditampilkan, seperti halnya gambar, item description, dan lain-lain. 
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2.2.6    Event 

Event merupakan suatu kejadian penting atau peristiwa khusus  baik yang 

terjadi secara internasional, lokal, maupun nasional dan bahkan berkaitan dengan 

suatu peristiwa(event) secara internasional (Ruslan, 2006). Kata event dari bahasa 

inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesa mengandung arti peristiwa 

atau kejadian, sedangkan organizer dalam bahasa Indonesia adalah organisator. 

Organisator memiliki peranan dalam mengatur informasi, kegiatan, proyek, objek 

konkrit dengan cara kohesif dan efisien. Seorang organisator harus mempunyai 

kemampuan dalam menyusun secara sistematis, mengelompokan, dan mengatur 

apa yang dihadapannya dengan cara yang logis dan teratur 

2.2.7    Seni Kontemporer 

Jika dilihat dari etimologinya, kata “kontempoerer” berasal dari kata 

“co”(bersama) dan “tempo” (waktu). Sehingga mengegaskan bahwa seni 

kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang 

sedang dilalui. Secara umum, apa yang dapat dikategorikan menjasi Seni 

Kontemporer adalah segala macam seni yang meretas sekat antara berbagai disiplin 

seni lain, alias tidak ada lagi batas-batas antara seni lukis, patung, grafis, music, 

tari, dan teater. Kesemua bentuk seni tersebut saling menyatu dan membentuk suatu 

karya seni yang padu, tentunya dengan aksen yang lebih menarik karena terlah 

meloloskan diri dari batas-batas kaidah terdahulu  

2.2.8    Jogja Festival 

 Yogyakarta atau Jogja telah banyak dikenal sebagai salah satu kota paling 

penting di bidang seni, budaya, pendidikan, dan pariwisata di Indonesia. Hampir 
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dari 100 universitas dan perguruan tinggi yang didirikan di Yogyakarta; 

mengundang ribuan orang dari seluruh Indonesia - dan juga dari negara-negara lain 

- dengan berbagai latar belakang budaya untuk datang dan belajar di sana. Seni 

adalah salah satu subjek utama yang dipelajari di Yogyakarta. khususnya tari, 

musik, lukisan, kerajinan, dll.  

 Mereka tidak hanya diajarkan di lembaga seni, tetapi juga di sekolah 

umum, studio seni, komunitas seni, atau lembaga seni di seluruh kota. Jadi, tidak 

mengherankan bahwa Yogyakarta memiliki kegiatan seni yang berlimpah setiap 

hari untuk berbagai tujuan untuk belajar termasuk dialog budaya dan pertukaran 

pengetahuan di antara para seniman, tradisional upacara, resital, hiburan dan 

festival. Penyelenggara festival mencoba untuk mengambil keuntungan dari 

kesempatan ini untuk membuat forum festival di Yogyakarta. 

  Bahkan ada ratusan festival di Yogyakarta, dari tradisional sampai 

kontemporer. Sebagai langkah awal, ada 18 festival telah berkomitmen untuk 

membangun forum JOGJA FESTIVAL. Forum JOGJA FESTIVAL bertujuan 

untuk membangun Yogyakarta sebagai ruang nyaman untuk memegang festival 

yang diharapkan dapat berkembang untuk kedepannya(Jogja Festival, 2016). Event 

Seni Kontemporer yang tergabung dalam Jogja Festival ada yang diinisiasi, 

didukung oleh dinas Pariwisata dan dinas Kebudyaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Gambar 2.1 Gambar Jadwal Event Jogja Festival 

 

 

 

 

 


