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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam membuat aplikasi informasi 

pembangunan desa berbasis web: 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Obyek Teknologi 
Bahasa 

Pemrograman 
Hasil 

Diwita 

Anggraini 

(2019) 

Balita Firebase 

cloud 

messaging 

Android Notifikasi pengingat 

imunisasi dan grafik 

perkembangan anak 

Hairur Rozikin 

(2018) 

SMK NW 

Wanasaba 

Lombok 

Timur 

Framework 

Codeigniter, 

Boostrap, 

dan Datables 

PHP Informasi akademik dan 

nilai siswa siswi 

Hery  

Pujiwiyanto 

(2019) 

Desa Kerjo 

Kidul 

Framework 

Codeigniter 

dan Boostrap 

PHP Informasi kependudukan 

dan agenda kegiatan desa 

Nova Zaki 

Fathoni (2018) 

Dusun 

Klumit 

gunung 

kidul 

Express.js Node.js Pengembangan sistem 

informasi kegiatan dan 

tagihan iuran warga 

berbasis web dengan 

layanan sms gateway 

menggunakan node.js 

(dusun klumpit) 

Rory 

Trisaputra 

(2019) 

Danau 

sadar kec. 

Dusun 

Selatan 

Framework 

Codeigniter 

PHP Informasi kependudukan, 

surat kematian, surat 

kelahiran, pendataan 

penduduk, surat pindah, 

dan kartu keluarga 

Di usulkan 

(2019) 

Desa Poko Framework 

Codeigniter 

PHP Informasi pembangunan 

desa, Pesan singkat kepada 

setiap kepala dusun . 

 

 Diwita anggraini (2019) dilakukan penelitian dengan judul Notifikasi 

pengingat imunisasi dan grafik perkembangan anak. Penelitian tersebut ialah 

membuat aplikasi yang digunakan untuk mengingatkan orang tua bayi untuk 
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melakukan imunisasi dan dapat melihat progress tumbuh dan kembang bayi dengan 

melihat Kartu Menuju Sehat. Aplikasi ini memiliki fitur yaitu push Notifikasi dari 

firebase cloud messaging. 

 Hairur Rozikin (2018) penelitian yang digunakan ialah data dari SMK NW 

Wanasaba Lombok Timur yang akan di jadikan bahan sebagai informasi akademik 

dan nilai siswa siswi di SMK tersebut. Teknologi dari aplikasi yang di gunakan iala 

framework codeigniter,boostrap, dan datables. Bahasa pemrograma yang di 

gunakan ialah Bahasa PHP. 

 Hery pujiwiyanto (2019), dalam penelitian tersebut berjudul aplikasi system 

informasi desa kerjo kidul berbasis web menggunakan framework codeigniter dan 

boostrap. Tujuan dari penelitian adalah membangun suatu system informasi yang 

mempercepat pemberian informasi kepada perangkat Desa, serta masyarakat 

umum. Informasi yang disampaikan antara lain profil desa, data penduduk, agenda 

kegiatan, dokumentasi dan kontrak perangkar desa. 

 Nova Zaky Fathoni (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan 

sistem informasi kegiatan dan tagihan iuran warga berbasis web dengan layanan 

sms gateway menggunakan node.js (dusun klumpit). Aplikasi yang dibuat memiliki 

kegunaan sebagai media penyampaian informasi desa berbasis web serta 

mengirimkan notifikasi melalui sms. 

 Rory Trisaputra (2019) melakukan penelitian di Danau sadar kecamatan Dusun 

selatan. Aplikasi yang dikerjakan akan menampilkan Informasi kependudukan, 

surat kematian, surat kelahiran, pendataan penduduk, surat pindah, dan kartu 
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keluarga. Teknologi yang digunakan ialah framework codeigniter dengan bahasa 

PHP. 

 Sedangan pada penelitian ini, aplikasi akan dikembangkan untuk informasi 

pembangunan desa, pesan singkat yang ditujukan kepada masing-masing kepala 

dusun mengenai perencanaan pembangunan, tenaga kerja yang dibutuhkan dan 

informasi monitoring pembangunan desa yang sedang berjalan. Sehingga plikasi 

ini dibangun menggunkan framework CodeIgniter. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

 Menurut Jogiyanto (2005) sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang 

diperlukan 

2.2.2 Framework Codeigniter 

 Framework Codeigniter merupakan sebuah aplikasi yang bersifat 

opensource yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi dengan bahasa 

pemrogaman PHP. Codeigniter menggunakan konsep MVC (Model, View, 

Controller) dalam membangun aplikasi website dinamis. Hal tersebut akan 

mempermudah kinerja para programmer dalam membuat aplikasi website 

dinamis. Selain ringan dan cepat, codeigniter juga memiliki dokumentasi manual 

yang sangat lengkap.  
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Gambar 2.1 Alur Kerja CodeIgniter 

 

Dibawah ini merupakan keterangan dari gambar 2.1 : 

1. Index.php: Index.php disini berfungsi sebagai file pertama dalam program 

yang akan dibaca oleh program. 

2. The Router: Router akan memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa 

yang harus dilakukan oleh program. 

3. Cache File: Apabila dalam program sudah terdapat “cache file” maka file 

tersebut akan langsung dikirim ke browser. File cache inilah yang dapat 

membuat sebuah website dapat di buka dengan lebih cepat. Cache file dapat 

melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan oleh program codeigniter. 

4. Security: Sebelum file controller di load keseluruhan, HTTP request dan data 

yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas 

security yang dimiliki oleh codeigniter. 

5. Controller: Controller akan membuka file model, core libraries, helper dan 

semua resources yang dibutuhkan dalam program tersebut. 

6. View: Hal yang terakhir akan dilakukan adalah membaca semua program 

yang ada dalam view file dan mengirimkannya ke browser supaya dapat 
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dilihat. Apabila file view sudah ada yang di “cache” maka file view baru yang 

belum ter-cache akan mengupdate file view yang sudah ada. 

2.2.3 MySQL Database 

 MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajement basis data 

SQL atau DBMS (Database Management System) yang berifat Open Source. 

Open Source menyatakan bahwa perangkat lunak ini dilengkap dengan source 

code (kode yang dipakai untuk membuat MySQL), bentuk kode dapat dijalankan 

secara langsung dari sistem operasi, dan bisa diperoleh secara gratis dengan cara 

mengunduh di Internet. MySQL berlisensi General Public Lisence (GPL) juga 

dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa Pemrograman seperti .Net, Java, 

Python, Perl yang merupakan bahasa pemrograman yang paling dominan dan 

MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih 

dari 20 bahasa. MySQL mempunyai beberapa kelebihan yang bisa Anda 

manfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak yang andal seperti: 

1. Mendukung Integrasi Dengan Bahasa Pemrograman Lain. 

Website atau perangkat lunak terkadang dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai macam bahasa pemrograman, jadi Anda tidak perlu khawatir jika 

menggunakan MySQL. Maka dari itu, MySQL bisa membantu Anda untuk 

mengembangkan perangkat lunak yang lebih efektif dan tentu saja lebih 

mudah dengan integrasi antara bahasa pemrograman. 

2. Mendukung Multi User 

MySQL dapat dipakai oleh beberapa user dalam waktu  bersamaan tanpa 

membuatnya crash atau berhenti bekerja. Ini dapat Anda manfaatkan ketika 
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mengerjakan proyek yang sifatnya tim  sehingga seluruh tim dapat bekerja 

dalam waktu bersamaan tanpa harus menunggu user lain selesai. 

3. Struktur Tabel yang Fleksibel. 

MySQL mempunyai struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel. 

Contohnya saat MySQL memproses ALTER TABLE dan lain sebagainya. 

Jika dibandingkan dengan database lain seperti Oracle dan PostgreSQL, 

MySQL tergolong lebih mudah. 

4. Tipe Data yang Bervariasi. 

Kelebihan lain dari MySQL adalah mendukung berbagai macam data yang bisa 

Anda gunakan di MySQL. Contohnya float, integer, date, char, text, timestamp, 

double, dan lain sebagainya. Jadi manajemen database sistem ini sangat 

membantu Anda untuk mengembangkan perangkat lunak yang berguna untuk 

pengelolaan database di server. 

2.2.4 Apache Web Server 

Memperoleh berkas yang berisi permintaan (request) client melalui web browser, 

kemudian Apache akan memproses data tersebut dengan menghasilkan keluaran 

(output) yang diinginkan oleh client. Output didapat berdasarkan data yang 

tersimpan dalam database website tersebut. 

Kelebihan apache web server: 

1. Apache merupakan jenis web server yang bersifat open source. Maksudnya 

adalah kode program yang tersedia dalam server tersebut dapat dimodifikasi 

dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan begitu, para 
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pengembang dari seluruh penjuru dunia dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan dari server Apache. 

2. Pada umumnya, setiap software yang bersifat open source, maka kode 

program dapat diperoleh dengan mudah dan bebas. Dengan begitu, Anda 

dapat mengunduh modul Apache di perangkat Anda tanpa harus memikirkan 

biaya lisensi. 

3. Walaupun menggunakan Apache tidak mengeluarkan biaya apapun bukan 

berarti Apache tidak dapat bersaing dengan jenis web server lainnya. Justru 

Apache menjadi web server yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang lebih 

handal dibanding dengan jenis lainnya. 

4. Apache menjadi salah satu web server yang dapat digunakan di berbagai 

sistem operasi, seperti Linux, Unix, Windows NT, MacOS, Microsoft 

Windows, Unix dan sistem lainnya. Dengan begitu, Anda dapat memodifikasi 

atau menambah server Apache sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

sistem operasi Anda. Apache juga didukung oleh beberapa bahasa 

pemrograman, seperti PHP, Perl, Python dan lainnya. Selain itu, Apache 

dilengkapi dengan SSL (Secure Socket Layer) dan TLS (Transport Layer 

Security) untuk meningkatkan keamanan situs web. 

5. Ketika sebuah bug baru ditemukan, maka para pengembang yang tergabung 

dalam komunitas pengguna dapat memperbaiki dan membagi solusi tersebut 

secara gratis di forum atau situs web sosial media. 

6. Dengan menggunakan Apache web server ini, Anda dapat menjadikan 

Apache sebagai virtual host di server. Maksudnya, Apache dapat 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-macos/
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menggunakan alamat IP yang sama untuk menghasilkan host yang berbeda. 

Lebih singkatnya, Anda dapat menjalankan beberapa situs web menggunakan 

sebuah server. 

2.2.5 Sms Gateway 

 SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan 

komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna 

mendistribusikan pesan-pesan yang digenerate lewat sistem informasi melalui 

media SMS yang di-handle oleh jaringan seluler.  

 Zenziva adalah layanan online SMS Center & SMS Masking. Untuk 

menggunakan layanan Zenziva, pengguna harus melakukan registrasi terlebih 

dulu. Ada beberapa pilihan paket SMS yang disediakan oleh Zenziva dan bisa 

dipilih oleh user tergantung dari kebutuhan masingmasing user. Dengan 

memanggil web service dari Zenziva, secara sistem sudah dapat menggunakan 

layanan SMS gateway Zenziva. Arsitektur sms gatewat dapat di gambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Alur kerja SMS gateway menggunakan Zenziva 

 


