
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Adapun perbandingan tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian sebelumnya dan 

penelitian yang diajukan dapat dilihat menggunakan referensi pada : 

Tabel 2.1 Penelitian Aplikasi 

No Peneliti Objek Bahasa 

Pemrograman 

Persamaan Perbedaan 

1 Putra Pratama 

STMIK  

Duta Bangsa 

(2015) 

Aplikasi 

Pembukua

n di Club 

Mobil 

Civic Solo 

PHP dan 

MySQL. 

Menggunakan 

PHPdanMySQL.

Berbasis 

Android. 

Hanya 

memiliki 

fitur untuk 

pembukuan. 

2 Sonty Lena 

STMIK 

LPKIA 

(2014)  

Perangkat 

Lunak 

Pendataan 

Mobil di 

Mandiri 

Jaya Motor 

SQLserver 

dan Visual 

Basic. 

Menggunakan 

sistem pendataan 

berdasarkan 

nomor polisi dan 

nomor unit 

mobil. 

Tidak 

terdapat 

masukan 

data berupa 

scan STNK 

dan KTP. 

3 Hariyanto 

Wibowo 

Universitas 

Muhamadiyah 

Ponorogo 

(2014) 

Sistem 

Informasi 

Pendataan 

Nomor 

Kedaraan 

Bermotor 

Pada 

Samsat 

Kabupaten 

Ponorogo 

Visual Basic 

dan 

Ms.Accass 

Menggunakan 

Masukan Scan 

KTP dan STNK. 

Tidak 

berbasis 

Android. 



4 Aji 

Widyantara N 

STMIK 

AKAKOM 

(2018) 

Aplikasi 

Pendataan 

Anggota 

Club 

Mobil 

MAXXIO 

Berbasis 

Android 

PHP, Android 

berbasis 

HTML 5, 

MySQL 

Pendataan 

member 

forum diskusi 

Pencarian data 

member 

Pendaftaran 

member baru 

Menampilkan 

daftar event 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam 

piranti bergerak. (Dodit Suprianto, 2012). 

 Implementasi : Dalam skripsi ini, android adalah keluaran yang dihasilkan. Aplikasi 

maxxio ini berbentuk .apk yang dapat diinstal pada smartphone dengan sistem operasi 

android. 

 

2.2.2 HTML 

Pengartian: HTML (Hypertext Markup Language) merupakan suatu script dimana 

kita bisa menampilkan informasi dan daya kreasi kita melalui internet.  HTML sendiri adalah 

suatu dokumen teks biasa yang mudah untuk dimengerti dibandingkan bahasa pemrograman 



lainnya, dan karena bentuknya itu maka HTML dapat dibaca oleh platfrom yang berlainan 

seperti windows, unix, dan lainnya. (Sampurna 1996, h : 6). 

Implementasi : Fungsi HTML pada aplikasi maxxio ini sebagai layer tampilan baik di 

sisi aplikasi androidnya maupun untuk tampilan pada halaman admin yang berbasis web. 

 

2.2.3 PHP 

 Pengertian: PHP adalah salah satu Bahasa pemrograman script bersifat open source 

yang bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak digunakan 

untuk memprogram situs web dinamis ( termasuk blog ) meskipun penggunaan untuk hal lain 

juga memungkinkan. (Lukmanul Hakim : Rahasia Inti Master PHP & MySQli (improved) 

loko media : Yogyakarta). 

 Implementasi: Fungsi PHP pada maxxio ini sebagai pengolah data. Semua isian 

yang dimasukkan dari form apk selanjutnya akan dipost dengan bahasa pemrograman PHP. 

Setelah itu data dimasukkan ke dalam database dengan MySQL. 

 

2.2.4 Java 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun 

Microsystems sejak tahun 1991. Bahasa ini dikembangkan dengan model yang mirip dengan 

bahasa C++ dan Smalltalk, namun dirancang agar lebih mudah dipakai dan platform 

independent, yaitu dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi dan arsitektur komputer. 

Sekarang ini Java menjadi sebuah bahasa pemrograman yang populer dan dimanfaatkan 

secara luas untuk pengembangan perangkat lunak. Kebanyakan perangkat lunak yang 

menggunakan Java adalah ponsel feature dan ponsel pintar atau smartphone. (Ady 

Wicaksono, 2002). 



Implementasi: Java adalah bahasa pemrograman inti yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi maxxio ini. Setelah selesai dibuat, kemudian dicompile 

menggunakan android studio sehingga menghasilkan keluaran berupa .apk. 

 

2.2.5 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (database 

managemen sistem) atau DBMS yang multithread, multi user, dengan sekitar 6 juta instalasi 

diseluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

dibawah lisensi GNU GENERAL public license (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah 

lisensi komersial untuk kasus – kasus dimana penggunanya tidak cocok dengan pengguna 

GPL. (https://id.wikipedia.org/wiki/MySQL) 

Implementasi: MySQL berperan ketika data inputan telah dipost oleh PHP. Misalkan 

pada saat proses login, user memasukkan data nomor telepon dan password. Isian data ini 

akan diambil dengan PHP yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database menggunakan 

SQL. 

2.2.6 Apache  

Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi 

(Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) yang 

berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk 

melayani fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. 

 (https://id.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server) 

Implementasi: Fungsi apache disini sebagai web server, yang menampung semua 

inputan dari apk, yang kemudian mengintegrasikan dengan PHP, HTML, dan MySQL. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Unix
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://id.wikipedia.org/wiki/Linux
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
https://id.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server


 

2.2.7 Aturan Dalam Club 

 Dalam menciptakan lingkungan club yang nyaman, aman, humanis dan bermartabat, 

maka perlu dibentuk beberapa aturan di dalam club, diantaranya adalah: 

a) Wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku. 

b) Wajib Menggunakan atribut resmi club. 

c) Wajib mematui seluruh peraturan lalu lintas. 

d) Wajib memperhatikan keselamatan berlalu lintas dan menjaga etika berkendara. 

e) Dilarang memakai atribut dan aksesoris TNI – POLRI. 

f) Dilarang bergabung ke Club lain yang sejenis. 


