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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 Dalam pembuatan sistem ini mengacu dari beberapa penelitian yang sudah 

terdahulu. Pada tahun 2014, Dewangga Anjarkusuma membuat penggunaan 

aplikasi CMS Wordpress untuk merancang website sebagai media promosi pada 

maroon weding di Malang. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memperluas 

daerah pemasaran yang bergerak dibidang pernak-pernik pernikahan. 

 Pada tahun 2012, Susan Jayanti membuat Perancangan website sebagai 

media promosi koleksi naskah kuno minangkabau di museum adityawarman 

sumatera barat. Dengan output Memberikan informasi mengenai layanan dan 

koleksi naskah kuno di Museum Adityawarman kepada publik. 

 Pada tahun 2015, Wisnu Tri Wibowo melakukan penelitian tentang Analisis 

dan perancangan company profil berbasis web sebagai sarana promosi pada CV. 

Oak merch di Yogyakarta. Dengan output mempermudah konsumen untuk 

mengetahui apa itu CV. OAK Merch. 

 Pada tahun 2014, Shanty Kusuma membuat Perancangan website sebagai 

media promosi dan penjualan pada home industry abon. Dengan output 

Memberikan informasi tentang produk abon yang diproduksi dan mempermudah 

transaksi penjualan dengan cara online. 

 Pada tahun 2009, Yasir Alvian membuat Rancang bangun website pasar dan 

umkm sebagai sarana pengembangan promosi usaha di pekalongan. Dengan output 
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Membantu pemerintah kota Pekalongan dalam pengelolaan pasar tradisional dan 

produk UMKM. 

 Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah studi kasus yang 

diangkat yaitu melakukan Perancangan Dan Pembuatan Website Pada Jogya IT  

Training Center Yogyakarta Sebagai Media Promosi dan hasil output memberikan 

informasi jasa/kursus yang ditawarkan oleh JITC. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

Penulis Objek Metode Bahasa 

pemrograman 

Interface 

Dewangga 

Anjarkusuma 

(2014) 

Maroon weding 

Malang 

Action Research PHP dan MySql GUI 

Susan Jayanti 

(2012) 

 

Museum 

Adityawarman 

Deskriptif PHP dan MySql GUI 

Wisnu Tri 

Wibowo 

(2015) 

CV. OAC Merch 

Yogyakarta 

Literatur, 

Observasi, 

Wawancara, 

Implementasi 

sistem 

PHP dan MySql GUI 

Shanty 

Kusuma 

Dewi (2014) 

Home Industry Abon 

Malang 

 

Observasi, 

interview,dan 

Brainstorming 

PHP dan MySql GUI 
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2.2  Dasar Teori 

2.2.1 Framework 

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi 

fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap 

digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang 

pemrograman, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. 

2.2.2 CodeIgniter 

 CodeIgniter adalah aplikasi open source berupa framework dengan model 

MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan 

menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan developer atau pengembang web 

untuk membuat aplikasi dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuat 

dari awal. 

Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pettern dalam suatu 

aplikasi : 

1. Model, biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi 

data (insert, update, delete, search), untuk menangani validasi dari bagian 

controller, namuntidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. 

2. View, merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu 

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file HTML, yang diatur oleh controller. 

Yasir Alvian 

(2009) 

Pasar dan UMKM di 

Pekalongan 

Waterfall Php dan MySql GUI 

USULAN JITC Jogyakarta - PHP dan MySql GUI 
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View berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. 

Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. 

3. Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model 

dan bagian view, controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user 

kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. 

 

 

Gambar 2.2 Cara kerja MVC 

2.2.3 Responsif Web 

Berdasarkan artikel UIE yang berjudul ”Device Experience & Responsive 

Design”, responsive design merupakan salah satu teknik yang dapat 

membuat proses perancangan aplikasi dan situs web untuk berbagai jenis 

perangkat menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan bahwa dengan 

menggunakan responsive design, perancang dimungkinkan untuk dapat 

menerapkan solusi bagi berbagai resolusi layar, density, dan rasio aspek 

pada banyak jenis perangkat. 
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2.2.4 MySQL 

 MySQL adalah sebuah aplikasi database server. SQL merupakan 

kepanjangan dari Structured Queri Language. SQL merupakan bahasa terstruktur 

yang digunakan untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk 

membuat dan mengolah databse beserta isinya. Programer atau user dapat 

memanfaatkan MySQL untuk menambakan (create), membaca atau menampilkan 

(read), mengubah (update), dan mengahapus (delete) data yang berada dalam 

database.(Yosep Murya, 2016). 

 

2.2.5 UML 

 UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi 

terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan 

singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara 

untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi atau 

sistem yang tidak terdokumentasi biasanya dapat menghambat pengembangan 

karena developer harus melakukan penelusuran dan mempelajari kode program. 

UML juga dapat menjadi alat bantu untuk transfer ilmu tentang sistem atau aplikasi 

yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer lainya. Tidak hanya 

antar developer terhadap orang bisnis dan siapapun dapat memahami sebuah sistem 

dengan adanya UML. 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diargam merupakan pemodelan untuk melakukan (behavior) sistem 

informai yang akan dibuat. Use casedigunakan untuk mengetahui fungsi apa 
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saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu. 

2. Class Diagram 

Class Diagram Menggambarkan struktur statis class di dalam sistem. Class 

merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Class dapat 

berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara: associated (terhubung 

satu sama lain), dependent (satu class tergantung/menggunakan class yang lain), 

specialed (satu class merupakan spesialisasi dari class lainnya), atau package 

(grup bersama sebagai satu unit). Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa 

class diagram. 

3. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow(aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem 

bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

4. Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use casedengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan messageyang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus diketahui 

objek-objek yang terlibat dalam sebuah use casebeserta metode-metode yang 

dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. 
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2.2.6 Profile JITC 

 Jogja IT Training Center adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam 

bidang edukasi Teknologi Informasi. JITC menawarkan beberapa pelatihan dalam 

bidang teknologi informasi yang pelaksanaannya bersifat klasikal dan terjadwal 

dalam beberapa sesi yang sudah ditentukan berdasar kurikulum. Dilengkapi 

fasilitas yang lengkap dan modern, Training Center ini menyediakan serangkaian 

program pelatihan dengan dipandu para instruktur yang berkompeten dibidangnya. 

JITC menyediakan pelatihan yang berpusat di  Jl. Candi Gebang 1 Wedomartani, 

Ngemplak, Sleman Yogyakarta. JITC juga menyediakan suasana studi yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga memberi kenyamanan dalam proses belajar. 

 Dalam halaman admin terdapat beberapa menu yaitu menu admin, siswa, 

kategori kursus, kursus, dan galeri. Menu admin sendiri untuk melihat data-data 

admin seperti nama, username, dan password dan sebagainya. 

Menu siswa untuk melihat data-data siswa yang telah mendaftar serta dapat 

melakukan edit dan menambahkan. 

Menu kategori kursus untuk melihat daftar-daftar program kursus yang ditawarkan 

serta dapat melakukan menambahkan, edit, dan menghapus. 

Menu kursus untuk melihat data-data kursus yang berkaitan dengan kategori kursus 

dalam menu ini tedapat beberapa pilihan seperti jenis kursus dan kategori kursus. 

Untuk jenis kursus terdapat beberapa pilihan seperti Privat dan Classical, sedangkan 

untuk kategori kursus terdapat beberapa pilihan seperti yang terdapat dalam tabel 

kategori kursus. 

 


