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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Hairur Rozikin(2018)Sistem yang di gunakan di SMK NW WANASABA 

masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan waktu yg lama dan 

tidak efisien. Di bangun sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan data dan 

informasi akademik menggunakan fremwork (CodeIgniter) di SMK NW 

WANASABA hasil dari pengeloalanya adalah nilai dan presensi. 

Efid Erdanosa Branata (2018) Dengan perkembangan tekhnologi yang 

sekarang semakin maju kita beranjak meninggalkan PHP Native dengan banyak 

alas an tertentu, dalam mengikuti perkembangan yang ada maka dibuatlah aplikasi 

pemesanan makanan, dan minuman berbasis web dengan memanfaatkan 

framework CodeIgniter  

Muhammad Darma Aji (2017) Perkembangan tekhnologi informasi  telah 

banyak membantu setiap orang, sekarang ini framework yang popular dan banyak 

dihgunakan untuk aplikasi webside seperti Laravel, Yii, CodeIgniter, Zend, 

CakePHP, Symfonny, dan lain sebagainya. Sehingga penelitian difokuskan pada 

hsail perbandingan CodeIgniter Framework, dan Yii Framework 

Candra Arif Suada (2018) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat  adalah 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan menuntut ilmu hingga kejenjang yang 

lebih tinggi, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat dan orang 

tua adalah mencari persewaan rumah kost harus berada di Yogyakarta bila ingin 
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mencari kost untuk putra putri mereka,untuk menangani  maka dibutuhkan sistem 

informasi berbasis web agar membantu masyarakat dan orang tua mendapatkan 

informasi kost sesuai kriteria yang diinginkan .  

 

Rory Trisaputra (2019) Kecamatan Dusun Selatan adalah salah satu intansi 

Pemerintah d Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai banyak kependudukan, 

namun masih menggunakan manual dalam pemrosesan data tersebut. Hal tesebut 

mempunyai kelemahan yaitu antara lain banyak data atau laporan yang tidak 

terarsip dengan baik, pencarian data memakan waktu karena harus mencari satu 

persatu dan keterbatasan tempat untuk menampung file-file atau data penduduk. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu solusi yaitu 

denganmembangun sebuah web kependudukan dengan menggunakan frame work 

codeigniter 
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Adapun tinjauan pustaka dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

N

o 

Peneliti Topik yang 

Diangkat 

Metode Keluaran/ 

Hasil 

1 Hairur Rozikin Implementasi 

Sistem 

Akademik 

Fremwork 

CodeIgniter 

Nilai, dan Presensi 

2 Efid Erdanosa 

Branata 

Pemesanan 

Makanan, dan 

Minuman 

Frame Work 

CodeIgniter 

Hasil pemesanan 

makanan, dan 

minuman di 

Jogjabay 

3 Muhammad Aji 

Darma (2017) 

Perbandingan 

Yii 

Framework, 

dan 

CodeIgniter 

Framework 

Koneksi Database, 

Implementasi CRUD 

Hasil 

Perbandingan Yii 

Framework, dan 

CodeIgniter 

Framework 

4 Candra Arief 

Syuda (2018) 

Reserfasi Kos 

Di Jogjakarta 

Menggunakan 

Framework 

CodeIgniter 

Codeigniter 

 

Hasil Pencarian 

Kost 

 

6 Rory Trisaputra Sistem 

Informasi 

Pusat Data 

menggunakan 

CodeIgniter 

CodeIgniter Data 

kependudukan 

7 M Annas 

Umarullah 

Aplikasi 

Penjualan 

CodeIgniter Informasi produk 

 

 



8 

 

 2.2. Dasar Teori 

2.2.1 Monel Asri  

Monel Asri merupakan sebuah umkm yang berdiri pada tahun 1992, dengan 

sempat menjadi perseroan terbatas pada tahun 1998. Monel Asri bergera di bidang 

industri perhiasaan yang terbuat dari bahan monel dari Jepara. Lokasi Usaha 

sempat berpindah pindah, namun gudang utama bertempat di Desa Tirto 

Bangunjiwo Kasihan Bantul. Pimpinan dari Monel Asri adalah Bapak Tas’an 

Triwibowo yang merupakan pendiri Hipmi Bantul. Cara pemasaran produk dari 

Monel Asri sempat dengan menyewa tempat di Mall, namun sekarang hanya 

berupa Galeri, atau Victory Outlate. 

2.2.2 Website 

Website (Situs Web) merupakan kumpulan dari halaman-halaman web 

yang berhubungan dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah website 

terdapat suatu halaman yang dikenal dengan sebutan home page. Home page 

adalah sebuah halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi 

website. Dari home page , pengujung dapat mengklik hyperlink untuk pindah 

kehalaman lain yang terdapat dalam website tersebut (Jhonsen, 2004). 

2.2.3 MySQL 

MySQL adalah database server relasional yang gratis dibawah lisensi 

General Public License (GNU). Dengan sifatnya yang open source, 

memungkinkan juga user untuk melakukan modifikasi pada source code untuk 

memenuhi kebutuhan spesifik mereka sendiri. MySQL merupakan database server 

multi-user dan multitrade yang tangguh (robust). Dengan memiliki banyak fitur 
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MySQL bisa bersaing dengan database komersil sekalipun. Tidak mengejutkan, 

MySQL bisa menjadi database pilihan untuk banyak pengguna PHP. MySQL 

dikembangkan oleh 14 MySQL AB, sebuah perusahaan komersil yang 

membangun layanan bisnisnya melalui database MySQL. (Firrar Utdirartatmo, 

2001) 

2.2.4 Database 

Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer 

dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data merupakan 

salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan 

basis data dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Jenjang data yang 

diperlukan dalam membentuk basis data adalah :  

1. Characters merupakan bagian data terkecil, yang dapat berupa karakter 

numeric, huruf ataupun karakter-karakter khusus (special characters) yang 

membentuk suatu item data field.  

2. Field mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu 

item dari data, seperti misalnya nama, alamat dan lain sebagainya. 

Kumpulan dari field yang membentuk suatu record.  

3. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan 

dari record membentuk suatu file.  

4. File terdiri dari record-record yang menggambar suatu kesatuan data yang 

sejenis.  
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5. Database kumpulan dari file/tabel membentuk suatu database. 

(Fathansyah, 1999) 

 

2.2.5 CodeIgniter 

Codeigniter adalah sebuah framework aplikasi web yang memudahkan 

para developer untuk membangun sebuah aplikasi PHP dinamis. Codeigniter 

bersifat Open Source dan codeigniter juga menyediakan berbagai macam library 

yang dapat mempermudah developer. Menurut Wardana (2010:4) Framework 

codeigniter merupaka framework yang paling mudah dikuasai untuk seorang 

pemula. Codeigniter dapat dioperasikan dalam PHP 4.3.2+ maupun 5 sehingga 

jika membuat aplikasi website pada sebuah server yang masih belum support PHP 

5, ini tidak akan menjadi masalah karena masih tetap dapat bekerja. 

 

Gambar 2.1 (Nazarudin Safaat,2015) 

Pada gambar 2.1 konsep pemrograman CI framework yaitu metode MVC 

(ModelViewController) dalam menuliskan sintaks kode. MVC adalah sebuah 

metode untuk membuat sebuah aplikasi web dengan memisahkan (model) dari 

tampilan (view) dan cara bagaimana memprosesnya (Controller). Dalam 
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implementasinya kebanyakan framework dalam aplikasi website adalah berbasis 

MVC. MVC memisahkan pengembang aplikasi berdasarkan komponen utama 

yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, antarmuka pengguna, 

dan bagian yang menjadi control dalam sebuah aplikasi web. 

1. Model 

Kode sintak model berhubungan langsung dengan database untuk manipulasi data, 

menangani validasi dari bagian Controller dan lain sebagainya. Kegiatan model 

ini tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view melainkan mesti 

berhubungan terlebih dahulu dengan Controller. 

2. View 

Kode View adalah bagian yang mengatur tampilan kepengguna atau yang 

menangani presentation logic. Biasa dikatakan berupa halaman file template 

HTML, yang diatur oleh Controller. View sebagai penerima dan yang 

mempresentasikan data kepada user. Kegiatan ini tidak memiliki akses langsung 

terhadap bagian model melainkan mesti berhubungan terlebih dahulu dengan 

Controller. 

3. Controller 

Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan 

bagian view, Controller berfungsi untuk menerima request data dari user 

kemudian menentukan apa yang diproses oleh aplikasi. Controller berisi skrip-

skrip PHP yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke 

halaman web. 


