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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjuan Pustaka 

 

Resti Yulia (2019) pada penelitiannya dengan judul “Sistem Informasi 

Layanan pelanggan pada PDAM Kabupaten Padang Pariaman” yaitu menekankan 

pada sistem informasi layanan pelanggan berbasis web pada PDAM Kabupaten 

Pariaman yang dapat memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi tagihan air 

 

Y.Kresna Ridyan Ari Wijaya (2015) pada penelitiannya dengan judul” 

Aplikasi Website rekening perusahaan daerah air minum”pada penelitian itu  yaitu 

menekankan pada pembuatan sistem aplikasi berbasis web  yang ditunjukan untuk 

membantu pelanggan yang ingin mengetahui informasi rekening air yang dibuat 

dengan teknologi php dan mysql hasil dari penelitianya yaitu sebuah website yang 

dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat kepada pelanggan secara 

online. 

 

Ilham Maulana (2016) pada penelitiannya dengan judul “Aplikasi Sistem 

Pelayanan Data Pelanggan Berbasis Web Pada Pdam Tirta Benteng Kota” yaitu 

menekankan pada pembuatan sistem aplikasi yang ditunjukan untuk membantu 

perusahaan pdam tirta benteng dalam melayani pelanggan secara cepat dan akurat 

teknologi yang dipakai menggunakaan php dan mysql hasil dari penelitiannya yaitu 

perusahan pdam tirta benteng dapat melayani pelanggan secara cepat dan akurat. 



6 
 

 
 

Arie Tresna Yunistiamidia (2004) pada penelitiannya dengan judul “Sistem 

Informasi Pembayaran Rekening Air Bulanan Pada Perusahan Daerah Air Minum 

PDAM Kota Bandung” yaitu menekankan pada pembuatan sistem aplikasi yang 

ditunjukan untuk memudahkan pihak pdam dalam melakukan pengolahan data 

rekening pelanggan agar dapat menghasilkan kinerja dan produktifitas yang lebih 

baik. 

 

Muhammad Beni Saputra 2015) pada penelitiannya dengan judul “Sistem 

Informasi Keluhan Pelanggan Berbasis Web Pada PDAM Tirta Musi Palembang” 

yaitu menekankan pada pembuatan sistem yang memudahkan pelanggan 

melakukan pengaduan mereka dimanapun kapanpun tanpa datang kekantor PDAM  

 

Anton Cahyo Saputro (2021) pada penelitiannya dengan judul 

“Implementasi Teknologi Yii Untuk Pelayanan Pelanggan PDAM” yaitu 

menekankan pada sistem informasi layanan pelanggan berbasis web dengan 

menggunakan  YII 2 yang dapat memudahkan pelanggan untuk melihat informasi 

pembayaran dan menerima keluhan pelanggan. 
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2.2 Dasar Teori 

 

2.2.1 Yii 

Yii adalah source framework  menggunakan bahasa pemrograman PHP 

yang dibuat oleh Qiang Xue tanggal 1 januari 2008. Sebelumnya Qiang juga 

mengembangkan framework PRADO selama bertahun-tahun. Yii secara resmi 

dirilis untuk memenuhi kebutuhan para pengembang perangkat lunak berbasis web. 

Beberapa pengembangan perngkat lunak merespon positif atas perkembangan  

PHP. 

Yii Framework adalah sebuah kerangka kerja php yang dilengkapi 

mekanisme caching yang canggih dan menyediakan prototyping yang cepat. 

Yii memiliki kode generator kelas yang kuat bernama gii untuk 

memfasilitasi pemrograman berbasis object oriented. Yii banyak memiliki akan 

fitur juga kejelasan dokumentasi.Pada Tahun 2016 Yii telah mencapai versi 2, yaitu 

versi terbaru yii dengan complete write, sehingga disebut dengan Yii 2. Yii 2 telah 

mengadopsi teknologi dan protocol yang baru, seperti Composer, Namespace dan 

lain- lain. 

Membangun sebuah aplikasi menggunakan framework Yii, pengembangan 

cukup dengan kelas yang tersedia di php sendiri.Semua yang dibangun dengan Yii 

menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). MVC adalah model 

pembuatan program yang menerapkan arsitektur yang memisahkan proses, 

tampilan dan bagian yang memisahkan antara proses dan tampilan 
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Dalam pola MVC, komponen aplikasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Model, yaitu merepresentasikan struktur data. 

2. View, yaitu merupakan representasikan keluaran (output) dari suatu model. 

3. 3.Controller, yaitu kelas yang menghubungkan model dan view dan 

digunakan untuk berkomunikasi antar kelas dalam model dan view. 

Berikut ini gambar yang menunjukan struktur statis aplikasi Yii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Statis Aplikasi Yii 

Pada gambar 2.1 app componen berperan sebagai elemen pendukung yang 

akan membantu elemen application dalam menjalankan tugasnya. Dalam elemen 

controller, terdapat elemen lain yang disebut action dan filter. 

Index.php application App 

components 

controller 

widget 

model view 
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2.2.2 Mysql 

Mysql merupakan software yang tergolong database server dan bersifat 

Open Source. Open Source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan 

source code, selain itu tentu saja bentuk executable-nya atau kode yang dapat 

dijalankan secara langsung dalam sistem operasi dan bisa diperoleh dengan cara 

mengunduh di internet secara gratis.hal in menarik lainnya adalah MySQL juga 

bersifat multiplatform.MySQL dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. 

Pengaksesan data dalam database dapat dilakukan dengan mudah melalui SQL 

(Structured Query Language). Data dalam database bisa diakses melalui aplikasi 

non-web (misalnya dengan Visual Basic) maupun aplikasi web (misalnya dengan 

PHP).(Abdul Kadir,2009). 

 

2.2.3 PHP 

PHP merupakan pertama kali yang dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 

1995.PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script yang dirancang untuk 

membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web server oleh interpreter PHP 

dan diterjemahkan ke dalam dokumen HTML, yang selanjutnya akan ditampilkan 

kembali ke web browser. Selain menggunakan PHP, aplikasi web juga dapat 

dibangun dengan java (JSP-JavaServer Pages dan Servlet), Perl maupun ASP. 

(Budi Raharjo, Imam Heryanto, Ejang RK, 2012).  


