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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka dibawah ini terdapat lima refrensi dan satu refrensi 

dari penulis sebagai berikut: 

Gilang Bayu Pamungkas. (2017) membuat aplikasi penjualan motor dan 

mobil bekas. Aplikasi ini membutuhkan input berupa data kendaraan, data 

pembeli, dan data penjual. Untuk ouput-nya aplikasi ini dapat menampilkan 

produk kendaraan sesuai informasi-informasi yang diunggah ke sistem oleh 

pembeli. Didalam aplikasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman php 

dengan mengunakan framework codeigniter.  

Muhammad Darma Aji (2017) membuat aplikasi pemesanan paket wisata 

gunung mas di flores NTT mengunakan framework CodeIgniter, aplikasi ini dapat 

di gunakan untuk memesan paket wisata ke gunung mas di daerah flores. 

Robby Widyahartono (2011) membuat aplikasi pengembangan sistem 

reservasi antrian service motor yang berbasis web dan SMS gateway yang di 

gunakan oleh pelanggan. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, HTML, XHTML MP, dan JavaScript dengan menggunakan 

framework CodeIgniter (framework PHP) dengan mengacu pada MySQL sebagai 

DBMS (Database Management System). 
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Taufiq Adesurya Sigit Purnomo. (2015) membangun sebuah sistem 

informasi pemetaan kekuatan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten klaten 

berbasis web untuk mempermudah dalam memetakan dan berbagi informmasi 

tentang kekuatan pilkada kabupaten klaten menggunakan sms gateway dan 

framework codeigniter.  

Yulius Aditya Primandaru (2013) membuat aplikasi Pembangunan Sistem 

Informasi Rumah Sakit, untuk membangun suatu sistem yang dapat di akses oleh 

banyak pengguna yang memiliki hak akses meskipun data terpusat dengan 

menggunakan Framework Codeigniter.    

 Rangkuman penelitian yang pernah dilakukan dan akan dilakukan 

mengenai sistem antrian menggunakan framework codeigniter seperti pada tabel. 
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Tabel 2.1  Perbandingan Metode Penelitian 
Penulis Objek Metode Bahasa 

Pemograman 
Aplikasi 

Gilang Bayu 
Pamungkas 

(2013) 

penjualan Motor dan 
Mobil Bekas 

Framework 
CodeIgniter (CI) 

PHP dan 
MySQL 

Notepad 

Muhammad 
Junaedin 
(2017) 

Data Antrian 
Disnakertrans DIY 

Framework 
Codeigniter 

metode First In 
First Out (FIFO) 

PHP dan 
MySQL 

Subline 

Robby 
Widyaharton

o.2011 

Sistem Reservasi 
Antrian Service Motor  

framework 
CodeIgniter  

PHP dan 
MySQL 

Notepad 

Taufiq 
Adesurya 

Sigit 
Purnomo. 

2015 

Kandidat Calon 
Kepala Daerah, Partai 

Politik, Basis 
Pendukung 

(Masyarakat Pemilih)  

Framework 
Codeigniter dan 
SMS Gateway 

PHP dan 
MySQL 

Notepad 

Yulius 
Aditya 

Primandaru. 
2013 

Pembangunan Sistem 
Informasi Rumah 

Sakit 

framework 
CodeIgniter 

PHP dan 
MySQL 

Subline 

Muhammad 
Darma Aji 

2017 

Wisata Gunung Mas 
di Flores NTT 

framework 
CodeIgniter (CI) 

PHP Notepad 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Framework PHP 

Framwork 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 

perkerjaan seorang programer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari 

awal. 
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2.2.2 Codeigiter  

  Codeigniter merupakan aplikasi open source berupa framework 

PHP dengan model MVC (Model, View, Controller)  untuk membangun 

aplikasi wes dinamis dengan cepat dan mudah. Codeigniter memiliki desain 

dan struktur file yang sederhana, didukung dengan dokumentasi yang 

lengkap sehingga framework ini lebih mudah di plajari.   

  codeIgniter ini memungkinkan para pengembangan untuk 

menggunakan framework secara parsial untuk secara keseluruhan. Artinya 

bahwa CodeIgniter masih memberi kebebasan kepada para pengembangan 

untuk menulis bagian-bagian kode tertentu di dalam aplikasi menggunakan 

cara konvensional atau syntax umum didalam PHP, tidak harus 

menggunakan aturan penulisan kode di CodeIgniter.    

  Adapun alur dari aplikasi yang di tulis menggunakan CodeIgniter 

Seperti pada gambar. 

 
Gambar 2.2  Alur Gambar Framewrok CodeIgniter 

(Sumber: http://codeigniter-id.github.io/user-guide/overview/appflow.html) 

1. File index.php, berfungsi sebagai front controller, menginisialisasi 

resource utama yang dibutuhkan untuk menjalankan CodeIgniter. 

2. Router, memeriksa HTTP request untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan. 
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3. Jika file cache ada, dikirim langsung ke browser, melewati eksekusi sistem 

normal. 

4. Keamanan, sebelum controller aplikasi dimuat, HTTP request dan setiap 

data pengguna yang di submit disaring terlebih dahulu untuk keamanan. 

5. Controller, memuat model, library utama, helper, dan setiap resource 

lainnya yang diperlukan untuk memproses permintaan khusus. 

6. View, di render kemudian dikirim ke web browser agar dapat dilihat. Jika 

caching diaktifkan, view di cache terlebih dahulu sehingga pada 

permintaan berikutnya dapat dilayani. 

2.2.3 Motode FIFO 

 Metode FIFO (first in first out) merupakan metode dimana barang yang 

pertama kali masuk akan dijual/dikeluarkan terlebih dahulu sedangkan untuk 

barang yang terakhir kali masuk akan dijual/dikeluarkan di kemudian hari. 

Jadi pencatatan persediaan yang dilakukan pertama kali adalah mencatat 

barang/persediaan yang pertama kali masuk. Nilai persediaan yang disajikan 

dalam laporan dengan metode FIFO adalah berdasarkan nilai harga yang 

paling baru. 

 Penggunaan metode FIFO dapat mengantisipasi masing-masing dari 

produk agar tidak tersimpan terlalu lama sehingga produk-produk tersebut 

terhindar dari masa kadaluwarsa/expired. Kelebihan metode FIFO sendiri 

adalah dapat menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah, 

menghasilkan laba kotor yang tinggi, serta menghasilkan persediaan akhir 
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yang tinggi. Namun disamping itu semua, penggunaan metode FIFO dapat 

menghasilkan pajak yang besar dan laba yang dihasilkan tidak terlalu akurat. 

2.2.4 Klasifikasi Nama Antrian 

A.  Surat permohonan pengesahaan pemakaian pesawat dan angkut 

B.  Surat permohonan pengesahan pembuatan / pemasangan / 

pemakaian/ peredaran motor diesel pembangkit listrik,  

C. surat permohonan pengesahan penggunaan bejana tekan 

D. surat permohonan pengesahaan penggunaan instansi listrik di 

tempat kerja 

E.  surat permohonan izin pemakaian instalasi penyalur petir 

F.  surat permohonan pengesahan/sertifikasi instaasi proteksi 

kebakaran dan surat permohonan izin pemasangan / pemakaian / 

perubahan lift  (ELEVATOR) ESKALATOR  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


