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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kharis (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Sistem informasi 

geografis pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen kabupaten kudus”, 

Dengan adanya Sistem Informasi Geografis perusahaan-perusahaan maupun dinas 

pemerintahan dapat mengelola data lapangan secara lebih cepat dan terperinci 

dengan baik. Salah satu dinas tersebut ialah Dinas Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan Kabupaten Kudus. Dinas tersebut mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian dikabupaten Kudus, 

jadi data pertanian baik lahan pertanian maupun  omoditas panen begitu banyak 

dilapangan, sehingga dinas tersebut sangat membutuhkan Sistem Informasi 

geografis untuk pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen di kabupaten 

Kudus. Selain pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen, dinas tersebut 

juga mendata kelompok tani dan pemilik lahan pertanian untuk penyaluran 

bantuan pemerintah.  

Kurniawan (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Geografis Pengendalian Data Pertanian guna Mempermudah Pengumpulan Data 

Petani dan Hasil Panen pada Dinas Pertanian di Kabupaten Malang Berbasis 

webgis”. Untuk memajukan pertanian di Indonesia pemerintah membentuk 

lembaga-lembaga diantaranya adalah Dinas Pertanian yang fungsinya adalah 

mengatur dan memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya yang 
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berprofesi sebagai petani supaya kedepannya petani bisa mengembangkan 

kemampuannya. Dalam hal ini pemerintah harus mendukung penuh upaya untuk 

memajukan petani di Indonesia yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, 

pendataan, menyediakan pupuk, menyediakan benih tanaman yang berkualitas, 

memberikan solusi yang tepat supaya memudahkan petani dalam pekerjaannya. 

Masalahnya adalah sulitnya melakukan pendataan secara manual dan banyaknya 

jumlah data yang harus dicatat oleh dinas pertanian mengakibatkan rencana 

memajukan pertanian belum secara optimal terlaksana. Teknologi sangat berperan 

penting dalam usaha memajukan pertanian. Seiring perkembangan teknologi 

seharusnya pertanian juga ikut berkembang.  

 Saputra (2017), melakukan penelitian yang berjudul “perancangan sisitem 

informasi data bibit pada balai penyuluhan perytanian perikanan dan hkehutanan 

(BP3K) Kec. Sitinjau Laut“, masalah pada penelitian ini adalah duplikasi data 

atau persamaan antara satu data dengan data lainnya yang berdampak dan 

beresiko penerimaan data bibit bagi masyarakat terjadi dua kali penerimaan, 

karena Instansi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 

belum menggunakan primary key untuk menentukan penerimaan bibit. Kendala 

selanjutnya yang terjadi pada Instansi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan (BP3K) yaitu data yang telah dicatat tidak bisa dilakukan pengolahan 

kembali secara bersih dan cepat, hal ini berdampak dan beresiko pada laporan 

yang masih menggunakan buku besar. Lambatnya proses pencarian data di dalam 

buku besar, karena banyaknya data, hal ini bisa menghabiskan waktu untuk 

pencarian data dan melampirkan informasi. 
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Suryamen (2017), melakukan penelitian yang berjudul “pembangunan 

sistem informasi komoditi berbasis webgis untuk pertanian perkebunan dan 

kehutanan daerah tanjung raya maninjau”, Kecamatan Tanjung Raya memiliki 

komoditi unggulan seperti padi sawah, jagung, kacang tanah, cabe, pala, cengkeh, 

casionvera, kopi durian dan pokat. Potensi komoditi yang besar ini tidak seiring 

dengan penyebaran informasi komoditi yang memadai, sehingga menyebabkan 

potensi komoditi kecamatan Tanjung Raya tidak dikenal Masyarakat luas.  

Yossi (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Sistem 

Informasi Geografis Kelompok Tani Kecamatan Banuhampu Berbasis Web“ 

Menurut data UPT. BP4K2P  tahun 2016, jumlah kelompok tani yang ada di 

Kecamatan Banuhampu sebanyak 90 kelompok. Banyaknya kelompok tani yang 

tersebar di Kecamatan Banuhampu akan menyu litkan penyuluh untuk 

mengetahui lokasi kelompok tani dan informasi lainnya. Selain itu, kurangnya  

informasi dan keterbatasan data yang diperoleh  menyebabkan potensi suatu 

daerah menjadi tidak tergali  (W. Sartika dan E. Rahmi, 2012) . Sehingga akan 

menyulitkan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pengembangan 

kawasan komoditi unggulan.  Oleh karena itu diperlukan sistem yang  mampu  

memberikan suatu informasi yang lebih ringkas sehingga dapat membantu  

penyuluh dalam  posisi dan informasi kelompok tani  dan  membantu pengambil 

keputusan dalam menentukan kawasanan komoditi unggulan.  
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Tabel 2.1 Perbandingan kajian terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Objek Metode Hasil 

1 

Kharis 

(2016) 

 

Sistem informasi 

geografis pemetaan 

lahan pertanian dan 

komoditi hasil panen 

kabupaten  kudus 

 

WATERFALL  

Menghasilkan sistem 

informasi geografis pemetaan 

secara online di Dinas 

Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan Kabupaten Kudus 

dengan MAP API V3. 

 

2 
Kurniawan 

(2016) 

Sistem Informasi 

Geografis 

Pengendalian Data 

Pertanian guna 

Mempermudah 

Pengumpulan Data 

Petani dan Hasil 

Panen pada Dinas 

Pertanian di 

Kabupaten Malang 

Berbasis webgis 

RAD 

Dengan adanya sistem ini user 

Petani dapat dengan mudah 

untuk memberikan 

informasinya melalui input 

data. Dinas Pertanian dapat 

dengan mudah melihat 

informasi dari inputan user. 

3 
Saputra 

(2017) 

perancangan sisitem 

informasi data bibit 

pada balai 

penyuluhan 

perytanian perikanan 

dan kehutanan 

(BP3K) Kec. Sitinjau 

Laut 

SDLC 

sistem yang diusulkan dapat 

memberikan kemudahan bagi 

petugas BP3K dalam 

melakukan pengolahan data 

data bibit karena telah 

menggunakan pemrograman 

dan database. 

 4 
Suryamen 

(2017) 

 

pembangunan sistem 

informasi komoditi 

berbasis webgis 

untuk pertanian 

perkebunan dan 

kehutanan daerah 

tanjung raya 

maninjau 

RAD 

Terciptanya sistem informasi 

yang mempermudah 

masyarakat, pemerintah, 

para pelaku pasar, baik 

produsen maupun 

konsumen untuk mencari 

kontak, lokasi, harga, 

produksi dan informasi 

lainnya. Sistem ini juga 

mampu memperkenalkan 

potensi komoditi hasil 

pertanian, perkebunan dan 

kehutanan Kecamatan. 

5 

Yossi 

(2016) 

 

Pembangunan Sistem 

Informasi Geografis 

Kelompok Tani 

Kecamatan 

Banuhampu Berbasis 

Web 

WATERFALL 

menyulitkan penyuluh untuk 

mengetahui lokasi setiap 

kelompok tani dan   

informasi lainnya 

. 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Objek Metode Hasil 

5 
Ramadhan 

(2018) 

Sistem Informasi 

Penyuluhan 

Pertanian (BP4K) 

Guna Meningkatkan 

Hasil Panen di 

Kabupaten Bima 

WATERFALL 

Telah dibangun sistem 

informasi penyuluhan pertanian 

yang mampu membandingkan 

hasil panen dari tiap Kecamatan, 

Desa dan Kelompok tani setiap 

tahun sehingga dapat melakukan 

penyuluhan yang merata bagi 

kecamatan, desa dan kelompok 

tani yang mengalami penurunan 

hasil panen. 

2.2  Dasar Teori 

2.2.1   Sistem 

Jogiyanto (2005), Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakuka 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Kadir (2003), 

Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional 

yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi 

suatu proses atau pekerjaan tertentu. 

 

2.2.2   Informasi 

Turban (2005), Informasi adalah data yang telah diatur sehingga memiliki 

makna dan nilai bagi penerimanya. Menurut Supriyanto (2005), Informasi 

merupakan hasil pengelolaan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerima yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang 
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nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sementara data merupakan 

penjelasan dasar atas segala sesuatu, peristiwa, aktivitas, dan traksasi yang dicatat, 

diklasifikasikan, serta disimpan, tetapi tidak diatur untuk mengungkapkan makna 

tertentu (Turban, 2005). 

2.2.3    Sistem Informasi 

Pressman (2002), Sistem informasi merupakan serangkaian atau elemen-

elemen yang diatur untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya melalui 

pemrosesan informasi. Menurut Turban (2005), Sistem informasi merupakan 

proses yang menjalakan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi 

memiliki sejumlah komponen, namun tidak setiap sistem meliputi semua 

komponen ini (Turban, 2005). Komponen sistem informasi terdiri dari: peranti 

keras (hardware), peranti lunak (software), basis data (database), jaringan 

(network), prosedur, dan orang.   

2.2.4  Sequencial Linear Model / Waterfall  

Pressman (2002), Sekuensial model atau yang sering disebut waterfall 

merupakan sebuah model yang mengusulkan pendekatan kepada perkembangan 

perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan 

kemajuan system pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. 

Dimodelkan setelah siklus reakyasa konvensional. 
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2.2.5 HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML merupakan standard internet yang dapat digunakan untuk 

mengorganisir dan menghubungkan halaman pada web, sesuai yang dikemukan 

pada pengertian berikut : “Hypertext markup leaguage is a language  for 

describing how pages of text, graphics and other information are organized and 

linked together ” (Morrison, 2006). 

HTML berisi kumpulan tag-tag yang digunakan untuk menampilkan teks, 

grafis dan informasi lainnya melalui web browser. Web browser adalah sebuah 

program komputer yang mampu menerjemahkan HTML, karena memiliki 

kumpulan perintah untuk menyusun dan menampilkan bagian dari halaman web. 

HTML menjadi standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan 

penggunaannya  oleh World Wide Web Consortium (W3C).  

2.2.6 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa yang berbentuk kode 

program yang ditempatkan didalam server dan diproses di server. Hasil 

pemrosesan di server dikirimkan ke pengguna menjadi keluaran berbentuk HTML 

di web browser. PHP merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk 

membuat web menjadi bersifat dinamis. Web Dinamis merupakan halaman 

website yang mampu menampilkan informasi terkini yang diminta oleh pengguna. 

Informasi dapat berupa text, gambar ataupun multimedia. 
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Model kerja PHP adalah diawali dari permintaan suata halaman web oleh 

browser, kemudian browser mendapatkan alamat dari web server dan melakukan 

identifikasi halaman yang dikehendaki. Selanjutnya web server akan mencari 

berkas yang diminta dan memberikan isinya ke web browser. Setelah browser 

mendapatkan isinya, kemudian dilakukan penerjemahan kode HTML di berkas 

tersebut dan web browser akan menampilkan hasilnya ke layar pengguna (Kadir, 

2003).  

2.2.7 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model jaringan (network) 

yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam system secara abstrak. 

Tujuan utama penggambaran ERD adalah untuk menunjukkan struktur objek data 

(entity) dan hubungan (relationship) yang ada pada objek tersebut. ERD 

bergunabagi profesional sistem, karena ERD memperlihatkanhubungan antara 

data store pada DFD 

 

 

2.2.8  Web Server 

Web Server adalah software yang menjadi bagian utama dari world wide 

web (www). Web Server bekerja dengan cara menunggu permintaan dari client 

yang  menggunakan Browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, 

atau program Browser lainnya. Jika ada permintaan dari Browser, maka Web 
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Server akan memproses permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya 

berupa data yang diinginkan kembali ke Browser.  

Data ini mempunyai format yang standar, disebut dengan format SGML 

(standar general markup language). Data yang berupa format ini kemudian akan 

ditampilkan oleh Browser sesuai dengan kemampuan Browser tersebut. 

Komunikasi antara Web Server dengan client-nya (web Browser) menggunakan 

protokol HTTP (hypertext transfer protocol). 

Web Server merupakan isi dari Provider pada web, dalam merespon 

permintaan dari client, sebuah Web Server menyediakan data dalam beberapa 

bentuk. Data dapat berbentuk sebuah page/halaman HTML dan server dapat 

menyediakan bentuk lain dari dokumen seperti gambar, suara, berkas aplikasi, 

ataupun video (Sportack, 2000).  

 

2.2.9 Tanaman Semusim 

Tumbuhan semusim itu adalah tanaman yang berkecambah, tumbuh, 

berbunga, menghasilkan biji, dan mati hanya dalam setahun atau bahkan kurang 

sedikit daripada setahun. Contoh tanaman semusim seperti padi, kol, jagung, 

semangka, bawang, dll. 

 

2.2.10 Framework Codeigniter 

Codeigniter adalah sebuah web application framework yang  bersifat  open 

source yang digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis. Tujuan utama 

pengembangan Codeigniter adalah untuk membantu developer untuk  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Biji


16 

 

mengerjakan aplikasi lebih cepat daripada menulis semua code dari awal. 

Codeigniter menyediakan berbagai macam library yang dapat mempermudah 

dalam pengembangan. Codeigniter diperkenalkan kepada publik pada tanggal 28 

Februari 2006. 

Codeigniter menggunakan konsep dasar MVC. MVC adalah singkatan 

dari Model View Controller. MVC adalah sebuah teknik pemrograman yang 

memisahkan bisnis logic (alur pikir), data logic (penyimpanan data) dan 

presentation logic (antarmuka aplikasi) atau secara sederhana adalah memisahkan 

antara desain, data dan proses. Adapun komponen MVC antara lain: 

1. Model 

2. View 

3. Controller 

 

2.2.11 MySQL  

Database MySQL merupakan program database server yang berbasis 

Relation Database Management system (RDBMS) dan menggunakan perintah 

SQL (Standard Query Language) untuk mengirim dan menerima data. SQL 

merupakan perintah standar yang terstruktur untuk menangani permintaan akses 

data, Oleh sebab itu MySQL menggunakan SQL sebagai standar bahasa untuk 

mengolah permintaan data di program database MySQL. SQL digunakan untuk 

berkomunikasi dengan basis data, berdasarkan ANSI (American National 

Standards Institute) SQL menjadi bahasa standar untuk berbagai macam tujuan 
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operasi basis data seperti mengubah data, menghapus data dan menambah data 

pada basis data.  

 MySQL mempunyai perintah-perintah yang bersifat khusus (belum tentu 

dimiliki pada paket RDBMS yang lain) misalnya : 

1. SELECT VERSION()       : menampilkan versi MySQL server 

2. SELECT USER()   : menampilkan user name yang digunakan 

3. SHOW DATABASES      : menampilkan database yang tersimpan 

4. USE nama_database        : membuka database bernama nama_database   

5. SHOW TABLES        : menampilkan tabel dalam database yang aktif  

6. SELECT DATABASE() : menampilkan nama database yang aktif  

Perintah-perintah SQL terbagi dalam 2 kelompok yaitu DDL (Data Definition 

Language)  merupakan bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan data, obyek 

pada basis data dan DML (Data Manipulation Language) merupakan bahasa yang 

digunakan untuk memanipulasi data didalam database MySQL.  

2.2.11.1 Perintah DDL (Data Definition Lenguage) 

DDL adalah bagian perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan 

data dan obyek pada basis data.  

2.2.11.2 Perintah DML (Data Manipulation Lenguage) 

DML adalah perintah dari SQL yang digunakan untuk memulihkan dan 

memanipulasi data. Perintah ini digunakan untuk memberikan query dan 
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perubahan yang dilakukan di dalam tabel. Perintah DML disebut juga dengan 

query language.  

2.2.12 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, 

baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan 

nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model 

fungsi.  

 


