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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

maka dilakukan studi pustaka yang telah dilakukan peneliti - peneliti terdahulu 

yaitu Ni’am (2014), Joshua (2105), Krisdian (2015), Rahmawati (2017), dan Deus 

(2018). 

Ni’am (2014), yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Lomba Burung Berkicau 

pada Jepang New Version-Forever. Sistem yang di bangun menghasilkan 

pendataan lomba, penjadwalan lomba, pendaftaran lomba, dan penilaian lomba di 

Jepang New Version-Forever Kudus.  

 Joshua (2015), meneliti Sistem Informasi Pendaftaran Lomba Burung. Sistem 

yang dibangun menghasilkan mediasi untuk memberikan informasi seputar info 

perlombaan burung dan pendaftaran perlombaan burung.  

 Krisdian (2015), meneliti Aplikasi Lomba Burung Berbasis Android. Sistem 

yang dibangun menghasilkan penginputan jadwal perlombaan burung, pendaftaran 

perlombaan burung dan informasi pemenang perlombaan burung berdasarkan 

perekapan nilai dari juri.  

 Rahmawati (2017), meneliti Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event 

Kicau Mania Berbasis Web Dan SMS Gateway. Sistem yang dibangun 

menghasilkan pendaftaran perlombaan, perekapan nilai dari juri melalui web, dan 

konfirmasi juara melalui SMS Gateway. 
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Deus (2018), meneliti Implementasi Teknologi API WhatsApp Pada Aplikasi  

Penjadwalan Rawat Jalan  Berbasis Web. Sistem dibangun  menggunakan 

framework yii dan teknologi API WhatsApp sebagai (notifikasi) pesan 

pemberitahuan jadwal. 

 Jumardiansa (2020), tentang Implementasi Teknologi API WhatsApp Pada 

Pendaftaran Online Lomba Burung Berbasis Web (Studi Kasus : Kicau Mania 

Sorowajan Allstar). Sistem yang dibangun menghasilkan informasi jadwal 

perlombaan, pendaftaran secara online, laporan daftar peserta lomba, dan 

pemberitahuan konfirmasi pembayaran melalui aplikasi WhatsApp, Perbandingan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 

2.1 Tinjauan Pustaka:  

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka  

No  
Nama  

Peneliti  

Judul Penelitian  
Bahasa 

Pemrograman  

Keterangan  

1.  Ni’am 

 (2014)  

Sistem InformasiPengelolaan 
Lomba Burung Berkicau pada 
Jepang New V ersion-Forever 

PHP  Sistem informasi ini 

meliputi pendataan lomba, 

penjadwalan lomba, 

pendaftaran lomba, dan 

penilaian lomba di Jepang 

Forever Kudus.  

2.   Joshua  

 (2015)  

Sistem Informasi Pendaftaran 

Lomba Burung  
PHP  Sistem informasi ini sebagai 

mediasi untuk memberikan 

informasi seputar info 

perlombaan burung dan 

pendaftaran perlombaan 

burung.  

3.  Krisdian      

 (2015) 

Aplikasi Lomba Burung 

Berbasis Android 

Java Aplikasi ini meliputi 

penginputan jadwal 

perlombaan burung, 

pendaftaran perlombaan 

burung dan informasi 

pemenang perlombaan 

burung berdasarkan 

perekapan nilai dari juri. 
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Tabel 2.1. (Lanjutan) 

  Nama  
Peneliti  

Judul Penelitian  
Bahasa 

Pemrograman  

Keterangan  

4.  Rahmawati 

(2017)  

 

Sistem Pendaftaran Dan 

Penjurian Lomba Event Kicau 

Mania Berbasis Web Dan SMS 

Gateway 

PHP Aplikasi ini meliputi 

pendaftaran perlombaan, 

perekapan nilai dari juri, 

melalui web, dan 

konfirmasi juara melalui 

SMS Gateway. 

5.  Deus 

(2018) 

 

Implementasi Teknologi API 

WhatsApp Pada Aplikasi  

Penjadwalan Rawat Jalan  

Berbasis Web 

PHP Sistem dibangun  
menggunakan framework 
yii dan teknologi API 
WhatsApp sebagai 
(notifikasi) pesan 
pemberitahuan jadwal  

6.  Jumardiansa 

(2020) 

Implementasi Teknologi API 

WhatsApp Pada Pendaftaran 

Online Lomba Burung Berbasis 

Web (Studi Kasus : Kicau 

Mania Sorowajan Allstar) 

PHP Sistem yang dibangun 
menghasilkan informasi 
jadwal perlombaan, 
pendaftaran secara online, 
pemberitahuan konfirmasi 
pembayaran melalui 
aplikasi WhatsApp, dan 
laporan daftar peserta 
lomba. 

 

2.2  Dasar Teori  

2.2.1 Kicau Mania Sorowajan Allstar  

Di Kecamatan Banguntapan , Bantul terdapat komunitas burung dengan nama 

Kicau Mania Sorowajan Allstar. Komunitas Kicau Mania Sorowajan Allstar ini 

bertujuan untuk menghimpun para penggemar burung berkicau, sehingga para 

anggota peserta lomba dapat berbagi informasi mengenai segala sesuatu tentang 

cara perawatan dan startegi untuk meningkatkan kualitas burung tersebut agar dapat 

memenangi perlombaan. Penyelanggaraan lomba burung di Kicau Mania 

Sorowajan Allstar diselenggarakan hampir setiap minggu, kontes perlombaan-nya 

pun mulai dari tingkat lokal maupun tingkat nasional.  Komunitas Kicau Mania 

Sorowajan Allstar  ini diketuai oleh Bapak Rudi. 
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Hobi memelihara burung berkicau yang dapat di ikut sertakan dalam 

perlombaan ini dapat dijadikan peluang usaha yang dapat membantu memberi 

pemasukan dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian. Beberapa dari 

seseorang yang memiliki hobi yang dapat dijadikan peluang usaha, hobi tersebut 

merupakan kegiatan yang mereka gemari kemudian mereka realisasikan sehingga 

lama kelamaan mereka tidak jarang menjadikan hobi mereka tersebut sebagai usaha 

yang dapat memberikan penghasilan bagi mereka (Arifin, 2016).  

2.2.2 Lomba Burung  

Menurut Sanjaya (2014), Lomba burung merupakan ajang atau rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh para penggemar burung guna mengkompetisikan 

dengan tujuan untuk pembuktian sebagai predikat terbaik. Umumnya lomba burung 

ini diadakan dalam rangka mengkompetisikan berbagai jenis burung dengan 

penilaian dari bebrbagai segi aspek. Adapun penilaiannya seperti : irama lagu, 

volume atau suara dan gaya atau fisik.   

2.2.3 Website 

Website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen – dokumen 

mutimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan 

protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan untuk mengaksesnya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

Website yang sudah dipublikasikan di internet dan memiliki domain/URL 

disebut situs website. Website terbagi menjadi dua macam yaitu website dinamis 

dan website statis. Website statis adalah jenis website yang konten/isinya tidak 
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dapat diubah secara cepat, sedangkan website dinamis adalah jenis website yang 

konten/isinya dapat dirubah secara cepat (Arief, 2011:7). 

Jadi ringkasannya, website adalah kumpulan halaman web yang diletakan 

dalam suatu tempat/site/situs. Jadi, didalam website terdapat halaman – halaman 

website beserta file – file pendukungnya, seperti gambar, video, dan file digital lain 

yang diletakan dalam suatu tempat yang di definisikan melalui nama domain ( 

domain name) dan alamat IP (IP Address). Dan halaman web inilah yang ditulis 

dengan menggunakan standar bahasa HTML. 

2.2.4 PHP  

Menurut Bunafit Nugroho (2004:140), PHP adalah singkatan dari PHP 

Hypertext Preeprocesor merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia 

website. PHP adalah bahasa program yang berbentuk script yang diletakkan 

didalam server web, jika dilihat dari sejarah, mulanya PHP diciptakan dari ide 

Rasmus Lerdof yang membuat sebuah script perl. Script tersebut untuk dirinya 

sendiri. Akan tetapi, kemudian dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah bahasa 

yang disebut dengan Personal Home Page. Inilah awal munculnya PHP sampai 

saat ini.  

2.2.5 MYSQL 

Menurut Bunafit Nugroho (2004:140), MySQL (My Structure Query 

Language) adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, 

artinya siapa saja dapat menggunakannya. MySQL merupakan produk yang berjalan 

pada platform Linux. Karena sifatnya yang open souce, maka MySQL dapat 

dijalankan pada semua platform baik windows maupun Linux. MySQL juga 
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merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat 

digunakan untuk aplikasi Multi User (banyak pengguna).  

Kelebihan dari MySQL adalah menggunakan bahasa Query standar yang 

imiliki SQL (Stucture Query Language). SQL adalah bahasa permintaan yang 

terstruktur yang telah di standarkan untuk semua program pengakses database 

seperti Oracle, Postgres SQL, SQL Server, dan lain-lain. 

2.2.6 Bootstrap 

Menurut Wahana Komputer (2016:26), Bootstrap adalah sebuah framework 

dari Twitter yang menyediakan komponen-komponen antarmuka siap pakai dan 

telah dirancang sedemikian rupa untuk keperuan desain halaman website yang 

artistik. Sebagai CSS framework, Bootstrap tergolong paket lengkap yang 

mendukung  Teknologi HTML, CSS, dan Javascript yang memungkinkan 

programmer tidak hanya dapat melakukan styling dengan CSS saja, akan tetapi juga 

dapat menggunakan komponen-komponen seperti icon, tombol, dan navigasi 

dengan desain unik khas Bootstrap. Selain itu, tersedia banyak Plugin JQuery yang 

dapat membantu untuk membuat tampilan website yang atraktif. 

2.2.7 API 

API adalah singkatan dari Application Programming Interface, dan 

memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau 

dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Tujuan penggunaan API adalah 

untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara 

terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. 

(www.codepolitan.com). 
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2.2.8 WhatsApp 

WhatsApp adalah sebuah aplikasi yang menyediakan fasilitas pengiriman, 

pesan instan sehingga menjadikan pengguna dapat mengirimkan file, pesan, 

gambar, video, foto dan obrolan online. Pengiriman informasi melalui aplikasi. 

Aplikasi WhatsApp fungsinya tidak jauh berbeda dengan fungsi penggunaan 

aplikasi SMS dan telepon pada ponsel dahulu. Hal ini seperti yang dituliskan oleh 

Winarso (2015) menyebutkan apliksi instan messeger pada WhatsApp 

penggunaannya sama seperti ponsel lama tetapi menggunakan data internet berbeda 

dengan ponsel yang menggunakan internet. 

 

 

 

 


