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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 TinjauanPustaka 

     Pujadi, 2011 Pengembangan dan perbaikan sebuah sistem aplikasi 

finansial dilakukan pada Indomobil Car Rental (IndoRent). Model aplikasi 

dengan menggunakan tool Rational Rose. Sedangkan desain aplikasi 

berbasis web menggunakan Macromedia dreamweaver, serta Macromedia 

Flash MX dan Swishmax untuk animasinya. Pemrograman web 

menggunakan PHP dan MySQL. Pengembangan website Indomobil Rental 

Car menjadikan lebih dinamis dan lebih menarik para pengunjungnya, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, sistem aplikasi 

juga dapat memberikan informasi yang selalu terupdate di website untuk 

memenuhi kebutuhan informasi para pelanggan. 

     Irawan, 212 Pemanfaatan layanan web yang berisi informasi dan aplikasi 

pemesanan dapat menjadi media promosi dan memperlancar proses 

pemesanan. Metode penelitian yang digunakan dalam membangun aplikasi 

pemesanan mobil rental dengan layanan web adalah dengan cara analisa 

kebutuhan, perancangan sistem, desain database, dan desain dialog layar. 

Pembuatan aplikasimenggunakan php dan mysql, dimana hasil aplikasi 

tersebut diimplementasikan dan diuji coba kepada Citra Rent. Pembuktian 

dengan quisioner yang telah diisi oleh pihak admin rental mobil dan 

beberapa member menyatakan bahwa sistem pemesanan yang dibuat sangat 

memberikan manfaat kepada member dalam melakukan proses pemesanan 
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mobil rental, Admin dapat terbantu dalam mengelola data pemesanan mobil, 

dan membantu dalam mempromosikan perusahaan rental.  

Narendra, 2015 Sistem website yang berguna sebagai sarana komunikasi 

dan promosi yang lebih efektif dan efisien merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh Rental Amanah Car. Sistem ini menggunakan MySQL 

sebagai database, Apache sebagai web server, Adobe Dreamweaver untuk 

editor, Adobe Photoshop untuk merancang redaksi, Bootstrap CSS sebagai 

kerangka tampilan, dan CodeIgniter sebagai kerangka PHP. Sistem yang 

dibangun dapat mengelola data mobil yang disewakan oleh Admin secara 

mudah. Sistem dapat mengelola data berita seputar otomotif ataupun terkait 

dengan acara/promosi yang dibuat oleh Amanah Car Rental, sehingga user 

mendapatkan informasi jika ada promosi atau acara seputar otomotif. Sistem 

juga mampu menangani pemesanan mobil secara online, supayauser dapat 

dengan mudah melakukan reservasi. 
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2.2.   Tabel Tinjauan Pustaka 

 Parameter 

 

 Penulis 

Obyek Metode Framework Studi Kasus 

Pujadi (2011) 

Aplikasi Sewa Mobil 

pada Indorent berbasis 

Web menggunakan PHP 

dan Mysql  

ORM Non 

Framework 

pt. Indomobil 

Car Rental 

Irawan (2012) 

Aplikasi Pemesanan 

rental mobil dengan 

layanan Web 

menggunakan PHP dan 

Mysql 

Prosedu

ral 

Non 

Framework 

Citra Rent 

Narendra 

(2015) 

Web reservasi mobil dan 

promosi pada amanah 

car rental menggunakan 

codeigniter dan bootstrap 

MVC CodeIgniter Amanah Car 

Rental 

Usulan (2017) 

Aplikasi Manajemen 

Central Rental Mobil 

Menggunakan 

Framework CodeIgniter  

MVC CodeIgniter Guntur Sakti 

Rental 
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2.3.  Dasar Teori 

2.3.1. Website 

     Web merupakan bagian dari internet yang paling disukai dan paling 

cepat berkembang. Word Wide Web pertama kali diciptakan oleh Barnes 

Lee, bermula dari sebuah tempat bernama Swiss Alps. Ketika itu tahun 

1980,Barnes lee yang baru 6 bulan bekerja pada CERN sebuah perusahaan 

software melik the European Laboratory for particle physic di Genewa, 

Swiss merupakan suatu pusat riset untuk partikel-partikel berenergi tinggi 

dan mulai disediakan untuk umum pada tahun 1991.Web merupakan 

bagian dari internet yang paling disukai nitezen (sebutan bagi warga 

Negara (Citizen) internet dan paling cepat berkembang,kepopuleranya 

mungkin hanya disaingi oleh e-mail. Kemudian apakah yang dimaksud 

dengan web, secara teknis web merupakan bagian dari internet atau lebih 

tepat sebuah sarana yang dipakai untuk menjelajahi beberapa bagian 

internet. Tetapi bagian ini mencakup daerah yang luas, karena banyak 

bagian internet yang sebenarnya bukan bagian dari web tetapi biasa 

dicapai melaluinya.  

Website atau sering juga disebut Web, merupakan suatu kumpulan 

halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar 

diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari 

semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. 
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Sehingga website dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai 

macam halaman situs, yang terangkum didalam sebuah domain atau juga 

subdomain, yang lebih tempatnya berada di dalam WWW (World Wide 

Web) yang tentunya terdapat di dalam Internet. Halaman website biasanya 

berupa dokumen yang ditulis dalam format Hyper Text Markup Language 

(HTML), yang bisa diakses melalui HTTP, HTTP adalah suatu protokol 

yang menyampaikan berbagai informasi dari server website untuk 

ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui web browser (Sidik, 

2007). 

2.3.2. Tabel masalah  

 

Masalah 

 

Solusi 

Sebelum ada 

Aplikasi 

Setelah 

 Ada Aplikasi 

Keterangan 

Saling 

srobot area 

yang 

bukan 

termasuk 

jangkauan 

areanya 

Cabang yang 

bukan termasuk 

areanya biasa 

saling transaksi 

dan mengambil 

transaksi yang 

bukan haknya 

Setiap Cabang 

hanya bias 

melayani transaksi 

yang berada pada 

area itu sendiri. 

Mempermudah 

pegawai dan 

pengelola dalam 

mengelola rental 

mobil di setiap 

cabang.  

Lapoaran 

transaksi 

laporan 

transaksi yang 

Mengintergrasikan 

data-data transaksi 

Mempermudah 

pelanggan dalam 
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yang tidak 

terintegrasi 

dngan baik 

di setiap 

cabang 

tidak terpusat 

disetiap cabang.  

antar cabang dapat 

dilakukan dengan 

terpusat 

melakukan proses 

peminjaman mobil 

diberbagai cabang 

yang ada 

 

2.3.3. Framework CodeIgniter 

     CodeIgniter ( CI ) merupakan  salah  satu dari sekian banyak 

framework PHP yang ada. CodeIgniter dikembangkan oleh Rick Ellis 

(http://www.ellislab.com). Tujuan dari pembuatan framework CodeIgniter 

ini menurut user manualnya adalah untuk menghasilkan framework yang 

akan dapat digunakan untuk pengembangan proyek pembuatan aplikasi 

berbasis website secara lebih cepat dibandingkan dengan cara koding 

secara manual, dengan menyediakan banyak sekali pustaka yang 

dibutuhkan dalam pembuatannya. Dengan antarmuka yang sederhana dan 

struktur logika untuk mengakses pustaka yang dibutuhkan. CodeIgniter 

membiarkan pembuat untuk memfokuskan diri pada pembuatan aplikasi 

dengan meminimalkan pembuatan kode untuk berbagai tujuan (Basuki, 

2010).  

     CodeIgniter menggunakan lingkungan pengembangan dengan metode 

Model View Controller (MVC) yang membedakan antara logika dan 

presentasi/tampilan. Secara sederhana konsep MVC terdiri dari tiga bagian 

yaitu bagian Model, bagian View dan bagian Controller. Didalam aplikasi 

http://www.ellislab.com/
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berbasis website dinamis setidaknya terdiri dari 3 hal yang paling pokok, 

yaitu basis data, logika aplikasi dan cara menampilkan halaman wesite. 

Tiga  hal  tersebut direpresentasikan  dengan MVC yaitu  model  untuk 

basis data, view untuk  cara  menampilkan  halaman  website dan 

controller untuk logika aplikasi. Secara garis besar, berikut ini adalah 

arsitektur aplikasi web yang dapat dikembangkan dengan menggunakan 

pola MVC (Nugroho, 2009) :  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Konsep MVC 

PHP adalah bahasa pemrograman website yang berjalan disisi server, oleh 

karena itu untuk dapat menjalankan aplikasi berbasis website yang dibuat 

menggunakan PHP, di komputer harus terinstall aplikasi web server yang 

mendukung PHP. Banyak sekali aplikasi web server yang ada beredar, 

salah satu web server yang sangat terkenal dan juga bersifat bebas adalah 

web server Apache, sebuah web server yang digunakan pada sebagian 

server yang ada di internet. CodeIgniter kompatibel dengan PHP versi 4 

maupun versi 5. Untuk dapat menjalankan CodeIgniter dengan baik 

diperlukan PHP setidaknya versi 4.3.2. CodeIgniter juga mendukung 



13 
 

berbagai jenis server basis data, yaitu MySQL, MySQLi, MS SQL, 

Postgre, Oracle, SQLite, dan ODBC. CodeIgniter  juga dapat dijalankan di 

semua sistem operasi yang bisa menjalankan aplikasi-aplikasi diatas, baik 

Windows, Linux, BSD dan yang lainnya (Basuki, 2010). File CodeIgniter 

dapat download di http://www.codeigniter.com/download.php, kemudian 

mengekstrak file hasil download, yaitu file CodeIgniter_1.6.1.zip. Didalam 

folder tersebut ada 2 folder lagi yaitu system dan user_guide, silahkan saja 

untuk memindahkan folder userguide ke tempat lain karena inti aplikasi 

ada di folder system dan folder user_guide berisi dokumentasi dari 

CodeIgniter.  

 

Gambar 2. 2. Struktur Folder CodeIgniter 

Didalam folder system masih terdapat beberapa folder lain, yang akan sering 

kita akses adalah folder application karena di folder inilah script-script kita 

akan disimpan. Beberapa folder yang ada di dalam direktori sistem adalah : 

a. Application, di folder inilah kode-kode yang kita buat nantinya akan 

disimpan didalam folder yang sesuai. Model disimpan di folder models, 
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Controller di folder controller dan View di folder views. Folder-folder 

yang terdapat di dalam direktori application adalah : 

 models untuk menyimpan model yang kita buat. 

 controller untuk menyimpan controller. 

 views untuk menyimpan view tampilan website. 

 config untuk menyimpan konfigurasi website yang akan kita buat. 

Mulai dari konfigurasi dasar, basis data, routing dan lain-lain. 

 error berisi file-file yang akan ditampilkan jika ada error pada script 

yang kita buat. 

 libraries untuk menyimpan pustaka yang kita tambahkan atau 

pustaka buatan kita sendiri. 

 hooks untuk meyimpan hook yang kita buat. 

b. cache, untuk meyimpan caching dari website. 

c. codeigniter, berisi file-file yang akan me-load inti dari framework. 

d. database, berisi class-class yang akan digunakan untuk bekerja dengan 

basis data, termasuk didalamnya driver-driver untuk beberapa server 

basis data yang didukung oleh CodeIgniter. 

e. fonts, digunakan untuk menyimpan font yang nanti akan kita gunakan di 

dalam website. 

f. helpers, berisi helper. 

g. language, digunakan untuk menyimpan file-file dukungan bahasa. 

h. libraries, berisi pustaka-pustaka yang disediakan untuk digunakan untuk 

pembuatan aplikasi berbasis website. 
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i. logs, berisi file-file catatan yang mencatat log dari website kita. 

j. plugins, untuk menyimpan plugin. 

k. scafollding, berisi file-file untuk keperluan scafollding. 

 


