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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.     Dasar Teori 

Dasar teori yang mendukung pembuatan sistem ini diantaranya adalah : 

2.1.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah 

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling 

terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi 

yang menerimanya (Muhyuzir T.D., 2001). 

 

2.1.2. DISKOMINFO 

DISKOMINFO atau Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten  

merupakan salah satu instansi dari Pemerintah Kota Klaten yang berlokasi di Jalan 

Pemuda No 294 Klaten. DISKOMINFO juga merupakan suatu lembaga teknis 

daerah yang bergerak dalam bidang sarana komunikasi, informatika, dan hubungan 

masyarakat. Lembaga tersebut di bentuk guna membawahi berbagai permasalahan 

kemasyarakatan di bidang komunikasi.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten mempunyai  Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tugas sebagai berikut : 

Kedudukan :  

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi 

Informatika, Persandian dan statistic 

2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

http://www.sarjanaku.com/2011/06/sistem-peredaran-darah.html
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Susunan organisasi dinas terdiri dari:  

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat : 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Komunikasi dan Persandian : 

1. Seksi Persandian dan Telekomunikasi 

2. Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi; 

d. Bidang Informatika:  

1. Seksi Sistem Informasi 

2. Seksi Infrastruktur Jaringan 

e. Jabatan Fungsional. 

Tugas Pokok : 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik, meliputi  

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. 

2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, 

membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 

3. Bidang Komunikasi dan Persandian, dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang komunikasi dan 

persandian meliputi persandian, telekomunikasi, komunikasi dan desiminasi 

informasi serta statistik. 

4. Bidang Informatika, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Informatika meliputi sistem 

informasi, dan infrastruktur jaringan. 
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2.1.3. Laravel 

Laravel merupakan salah satu framework PHP yang sangat berkembang 

saat ini. Laravel mendukung penuh desain arsitektur software secara Model View 

Controller (MVC) untuk memisahkan logic untuk manipulasi data, antarmuka 

pengguna dan kontrol aplikasi (Dara, 2017). 

Berikut adalah beberapa struktur, bahwa yang dibutuhkan dalam membuat 

aplikasi itu ada beberapa diantaranya yang penting adalah : 

1. Model, biasanya digunakan sebagai penghubung antara controller dengan 

database untuk mengambil data pada database. Untuk membuat model  harus 

sama dengan nama tabel yang ada di database. Perintah membuat model php 

artisan make:model NamaModel. File model di dalam folder app. Contoh 

penggunaan model Lokasi.php: 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

 

class Lokasi extends Model { 

    protected $table ='lokasi'; 

    protected $primaryKey = 'id'; 

    protected $fillable =[ 

     'id', 

     'informasi', 

     'lat', 

     'lng' 

    ]; 

} 

Gambar 2.  1 Contoh Penggunaaan Model 

2. Controller, bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian 

view, controller berfungsi untuk menerima request dan data dari pengguna 

kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Untuk membuat 

controller kita bisa ketikan php artisan make:controller NamaController. 

File controller di dalam app\HttpControllers. Contoh penggunaan 

LokasiWifiController.php: 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use Illuminate\Http\Request; 

use App\Http\Requests; 

Gambar 2.  2 Contoh Penggunaan Controller 
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use DB; 

class LokasiWifiController extends Controller { 

   public function gmaps() { 

      $lokasi_wifi = DB::table('lokasi')->get(); 

      return view('informasi/lokasi_wifi',compact( 

      'lokasi_wifi')); 

    } 

} 

Lanjutan Gambar 2.2 Contoh Penggunaan Controller.php 

3. View, bagian yang menangani atau mengurus bagian tampilan. Untuk ekstensi 

file adalah  .blade.php ini adalah sistem tampilan dari Laravel. Contoh 

penggunaan : 

@extends('template') 

@section('contentWebsite') 

<div id="mymap" class="container map-responsive" 

style="width:1200px; height:500px;"></div> 

  <script type="text/javascript"> 

    var lokasi_wifi = <?php 

print_r(json_encode($lokasi_wifi)) ?>; 

    var mymap = new GMaps({ 

      el: '#mymap', 

      lat: -7.739967, 

      lng: 110.6645683, 

      zoom:12 

    }); 

    $.each( lokasi_wifi, function( index, value ){ 

      mymap.addMarker({ 

        lat: value.lat, 

        lng: value.lng, 

        title: value.informasi, 

        click: function(e) { 

          alert('This is '+value.informasi); 

        }      }); }); 

  </script> 

@endsection 

Gambar 2.  3 Contoh Penggunaan View 

4. Routes, bagian yang mengatur rute pada projek aplikasi yang kita bangun 

dengan Laravel dan juga  mengatur rute url pada aplikasi yang kita buat. Untuk 

membuat rute ada di tempat routes/web.php. Contoh penggunaanya : 

Route::get('Informasi/lokasi_wifi','LokasiWifiController@gmap

s')->name('Gmaps.gmaps'); 

Gambar 2.  4 Contoh Penggunaan Routes 
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2.1.4. Desain Web Responsif 

Desain web responsif adalah sebuah konsep pengembangan aplikasi web 

yang memungkinkan layout untuk menyesuaikan dengan resolusi layar pengguna. 

Desain ini menjadikan aplikasi web mampu menyediakan tampilan yang optimal 

untuk semua ukuran layar pengguna. Jadi, tidak lagi pengguna yang harus 

menyesuaikan perangkat yang digunakan (seperti pendekatan lawas) (Didik Dwi 

Prasetya, 2016). 

Konsep desain web responsif di dalam pengembangan aplikasi web dapat 

direalisasikan melalui fitur Bootstrap. Diaplikasi web ini responsif yang dibuat 

menggunakan Bootstrap. Cara penggunaan responsif menggunakan Bootstrap 

seperti berikut : 

• Pembuatan form dan sistem grid dengan menggunakan class bootstrap di 

antaranya yang penting :  

- Class ”form-control” pada tag <input>, < textarea> dan <select>. 

- Class “form-group” pada tag <div>.  

- Class “col-md-*” dan “col-sm-*” 

Contoh kodenya :  

<div class="form-group col-md-4"> 

   <label for="kode_jabatan"><strong> Jabatan : </strong> 

   </label><br> 

   <select name="kode_jabatan" class="form-control"> 

     @foreach($jabatan as $value) 

     <option value="{{$value->kode_jabatan}}"> {{$value->nama}} 

     </option> 

     @endforeach 

   </select> 

</div> 

Gambar 2.  5 Contoh Penggunaan Kode Responsif 

 

2.1.5. Google Maps API 

Google Maps adalah layanan gratis Google yang cukup popular. Anda dapat 

menambahkan fitur Google Maps dalam web Anda sendiri dengan Google Maps 

API. Google Maps API adalah library JavaScript (Yuliana, 2011). 

Menggunakan Google Maps API dengan urutan sebagai berikut. 

1. Memasukkan Maps API JavaScript ke dalam HTML kita. 

2. Membuat elemen div dengan id mymap untuk menampilkan peta. 
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3. Menuliskan fungsi JavaScript untuk membuat objek peta. 

Urutan di atas dapat dijelaskan lewat contoh berikut : 

<script src="http://maps.google.com/maps/api/js"></script> 

 

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gmaps.js/0.4.24/gmap

s.js"> </script> 

 

<div id="mymap" class="container" style="width:1200px; 

height:500px;"></div> 

 

  <script type="text/javascript"> 

    var lokasi_wifi = <?php print_r(json_encode($lokasi_wifi)) 

?>; 

    var mymap = new GMaps({ 

      el: '#mymap', 

      lat: -7.739967, 

      lng: 110.6645683, 

      zoom:12 

    }); 

 

    $.each( lokasi_wifi, function( index, value ){ 

      mymap.addMarker({ 

        lat: value.lat, 

        lng: value.lng, 

        title: value.informasi, 

        click: function(e) { 

          alert('This is '+value.informasi); 

        } 

      }); 

   }); 

  </script> 

Gambar 2.  6 Contoh Penggunaan Kode Google Maps 

 

2.2.    Tinjauan Pustaka  

Penelitian mengenai pembuatan website profil yang dilakukan oleh Yulis 

Kristanto dengan judul “Membangun Website Profil Sekolah Dasar Negeri 

Laweyan Surakarta” membangun website profil sekolah berguna untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat umum juga sebagai media promosi. 

Mohammad Labibul melakukan penelitian yang sama dengan judul 

”Website Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gatak” yang menampilkan 

informasi SMPN 1 Gatak, meliputi profil sekolah, visi-misi, fasilitas, prestasi,guru, 

dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan bahasa pemograman PHP dan Adobe 
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Dreamwaever sebagai software serta XAMPP sebagai web-servernya. (Margono 

Wibowo, 2017) 

Dari kedua penelitian memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

membuat website sebagai media penyampaian informasi yang berkaitan dengan 

profil DISKOMINFO Kabupaten Klaten dan penulis akan lebih mengembangkan 

fitur-fitur dari website-website sebelumnya seperti penambahan berita, 

pengumuman, video, tupoksi, kegiatan, jadwal acara, pengumuman dan lokasi wifi 

gratis dimana nantinya masyarakat dapat melihat beberapa lokasi wifi gratis yang 

ada di kota klaten. Tinjauan pustaka ini bertujuan sebagai bahan referensi dan 

rujukan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


