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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan dari penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Ferio Andrean, Sri Rahayu, Trio Achmad. 

Pada penelitian yang akan diusulkan atau diajukan yaitu dengan membangun 

suatu sistem PENDATAAN WISATAWAN BERBASIS WEB dengan 

menambahkan suatu metode kedalam obyek tersebut yaitu dengan menggunakan 

MVC (Model View Controler) sebagai metodenya. Dapat kita lihat seperti 

dibawah ini. 

Ferio Andrean, (2016), Menggunakan Yii Framework, membuat  website  

profil  Telkom  Professional  Certification  Center untuk mempermudah 

konsumen dalam mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan oleh unit ini. 

Ruang lingkupnya Menampilkan data list sertifikasi dari berbagai  bidang yang 

diperlukan oleh konsumen (Unit Internal Telkom), Berisikan artikel/berita yang  

dilakukan oleh Telkom Professional Certification Center (TelkomPCC), 

Menampilkan Struktur Organisasi beserta orang yang mengisi kedudukan 

tersebut, Menampilkan Galeri beserta keterangan dimana berisi kegiatan yang 

telah dilaksanakan TelkomPCC. 

Sri Rahayu, (2015), Menggunakan Framework yii” Aplikasi  absensi  

peserta  ini  adalah aplikasi  pengelolaan  data absensi  harian  peserta  berbasis  

database. Tujuan  yang diperoleh  dari  sistem informasi  pendataan  absensi  
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peserta  ini antara  lain:  Menghemat  waktu  dalam pengolahan  data  absensi,  

memperoleh keakuratan  informasi  yang  lebih dibandingkan  pengolahan  data  

absensi secara  manual,  dan  untuk  data  absensi yang dicantumkan adalah 

keterangan tidak masuk (Sakit, Ijin, Alpa, atau Terlambat). Perancangan  sistem 

untuk menganalisa,  merancang,  dan mengimplementasikan  peningkatan  - 

peningkatan. Aplikasi  Absensi  peserta  lembaga pembelajaran  berbasis  Web  ini  

adalah media  yang  dapat  digunakan  untuk menyampaikan  informasi  

khususnya  pada pimpinan  dan  pembimbing.  Aplikasi absensi  peserta  ini  

dirancang dengan  menggunakan  Website  berbasis Framework  Yii,  xampp  

sebagai  web servernya,  PHP  bahasa  scripting-nya  dan MySQL  sebagai  

database  manajemen sistem  (DBMS).   

Trio Achmad Fajar, (2014), Menggunakan framework yii, Sistem  

Informasi  Monitoring  dan Manajemen  Skripsi  Fasilkom  dapat mempermudah  

pengguna  (Staff Fakultas,  Koordinator,  Dosen,  dan Mahasiswa)  dalam  

mengakses  dan memonitoring, memberikan  kemudahan  dalam prosedur  

pelaksanaan  skripsi  di Fasilkom  yang  awalnya  manual menjadi 

terkomputerisasi.  Untuk  pengembangan  lebih  lanjut dari perancangan dan 

pembangunan Sistem Informasi  Monitoring  dan  Manajemen Skripsi  Fasilkom  

Universitas  Narotama dapat  disarankan  beberapa  hal  sebagai berikut : 
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1. Menambahkan  proses  revisi  atau perbaikan skripsi ke dalam sistem.  

2. Menambahkan  proses  penilaian  secara langsung atau realtime pada saat 

ujian berlangsung oleh dosen penguji.  

3. Menambahkan  fitur  upload  dokumen skripsi untuk menyimpan berkas 

digital dari skripsi-skripsi yang sudah ada.  

4. Menambahkan  fitur  pengecekan  judul yang lebih kompleks dalam 

sistem, dan juga  fitur  untuk  mengarahkan pembimbing  yang  bidang  

keahliannya sesuai dengan judul yang diajukan, agar lebih  maksimal  

dalam  proses pengerjaannya.  

Tabel 2.1.Penelitian yang digunakan sebagai referensi. 

    Parameter 

 

 Penulis 

Obyek Metode 
Bahasa 

Pemrograman 
Hasil 

Ferio Andrean 

(2016) 

Pembuatan Website 

Profile Telkom 

Professional 

Certification Center 

Dengan Menggunakan 

Yii Framework 

 

Metode 

Deskriftip 
PHP 

Berisikan  

artikel/berita  yang  

dilakukan  oleh  

Telkom  

Professional  

Certification  

Center 

(TelkomPCC) 

Sri Rahayu 

(2015) 

Perancangan aplikasi 

absensi peserta 

bimbingan  

Belajar berbasis web 

dengan menggunakan  

Framework yii 

Metode 

Deskriptif  
PHP absensi peserta 

bimbingan Belajar 
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Trio Achmad 

Fajar 

(2014) 

Sistem informasi 

monitoring dan 

manajemen skripsi  

Berbasis web 

menggunakan 

framework yii 

SDLC 

(Systems  

Developme

nt  Life  

Cycle) 

PHP 

Digunakan untuk  

melakukan  

manajemen  proses  

skripsi  mulai  dari  

pendaftaran,  

bimbingan,  

penilaian,  

monitoring, dan 

juga pengelolaan 

data skripsi sampai 

pembuatan laporan 

 

2.2. Dasar Teori 

Aplikasi ini akan membantu departemen parawisata dalam mendata 

wisatawan yang datang sehingga departemen parawiata dapat mendata dan 

melihat peningkatan pengunjung di tiap objek wisata, serta dapat menghitung 

omset per bulan. 

Pada aplikasi ini membutuhkan data-data pengunjung, biaya masuk dari 

setiap objek wisata, dan data-data yang masuk pada departemen parawisata 

dapat menjadi informasi dari setiap objek wisata sehingga departemen 

parawisata dapat mengetahui kebutuhan atau fasilitas apa saja yang di 

butuhkan pengunjung di suatu objek wisata. Aplikasi ini menggunakan 

framework Yii2 sebagai kerangka kerja dan menggunaka bahasa 

pemrograman PHP, dalam program ini akan di bagi menjadi tiga bagian yaitu 

model, view, controller (MVC).  
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2.2.1. MVC 

1. Class PegawaiSearch 

Pada gambar 2.1 MVC pegawai 

 

Gambar.2. 1 MVC pegawai 

 

2. Class PetugasSearch 

Pada gambar 2.2 MVC Petugas 

 

Gambar.2. 2 MVC petugas 
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3. Class PengunjungSearch 

Pada gambar 2.3 MVC Pengunjung 

 

Gambar.2. 3 MVC pengunjung 

 

4. Class WisataSearch 

Pada gambar 2.4 MVC Wisata 

 

Gambar.2. 4 MVC wisata 
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Penjelasan struktur pola Model View Control (MVC) sebagai berikut :  

a. Model  

Model adalah bagian yang  mengimplementasikan logika untuk domain 

data aplikasi. Umumnya, model digunakan untuk mengambil data dari 

database atau menyimpan data kedalam database.  

b. View  

View adalah komponen yang menampilkan antar muka untuk pengguna 

(user interface, UI) aplikasi. Antar muka ini dibuat berdasarkan data dari 

model.  

c. Controller  

Controller adalah komponen yang digunakan untuk menangani interaksi 

pengguna, bekerja dengan model dan memilih view mana yang digunakan 

untuk merender data. 

 


