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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

 
2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian berjudul “WEB CRAWLER FOR MINING WEB DATA” 

dilakukan oleh Amudha & Phil (2017), Penelitian ini untuk menjelaskan pengertian 

apa itu web crawler dan istilah awal yang dimiliki oleh web crawler, cara kerja 

arsitekturnya dari penerapan, pengambilan dan pengolahan data, tipe-tipe yang 

dimiliki web crawler untuk membantu proses pengambilan data dari target lebih 

maksimal sesuai dengan kebutuhan, dan kebijakan yang perlu diperhatikan dari web 

crawler untuk membuat crawling lebih optimal. 

Dalam pihak penelitian berjudul “EFFICIENT FOCUSED WEB 

CRAWLING APPROACH FOR SEARCH ENGINE” dilakukan oleh Pranav & 

Chauhan (2015), berisi tentang apa tujuan sebenarnya diterapakan web crawler dan 

metode-metode pencarian yang dapat diterapkan untuk membantu proses 

pengambilan data dari target lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan. 

Penelitian ini didukung juga oleh penelitian berjudul “A STUDY ON WEB 

CRAWLER” dilakukan oleh Sivakumar & Srilatha (2016), berisi tentang 

penerapan web crawler, cara kerja dari sebuah sistem web crawler dari mulainya 

awal persiapan sampai pengambilan dan pengolahan data, tipe-tipe web crawler 

yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan data dari target dan 

penjelasan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan web crawler 

pada sistem yang akan dibuat. 

Dapat juga dilihat pada penelitian berjudul “A SURVEY ON WEB 

CRAWLER APPROACHES” dilakukan oleh Kajaree & Behera (2017), 
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melakukan pembahasan terhadap proyek web crawler yang pernah dikerjakan pada 

proyek orang lain, menghitung data  informasi yang diperoleh, menelaah cara kerja 

yang sistem yang diterapkan untuk dipelajari oleh orang lain. 

Selanjutnya, penelitian Josi, Abdillah, & Suryayusra (2014), Berjudul 

“PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING PADA MESIN PENCARIAN 

ARTIKEL ILMIAH” berisi tentang penjelasan secara garis besar apa itu crawling 

dan penerapannya, pengolah data dari hasil crawling yang dimasukan database 

untuk mendapatkan informasi yang lebih maksimal dan sesuai dengan permintaan 

pengguna, pengembangan dan tahap-tahap analisis, metodogi penelitian dan 

perbandingan metode-metode pencarian data. 

 Dalam penelitian berikut berjudul “Rancangan Bangun Sistem Infromasi 

Geografis Persebaran Lokasi Obyek Pariwisata Berbasis Web Dan Mobile 

Android” dilakukan oleh  Adnyana (2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh para travelers untuk 

mendapatkan informasi tentang sebuah tempat wisata yang bisa dikunjugi. dalam 

pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam Waterfall: Analisis, Design, Execute, dan Test. Sistem ini 

diimplementasikan pada PT INTI. 

 

 

Nama Tahun Kesimpulan 

Amudha & Phil 2017 
Penulis menjelaskan profile dari web 

crawler 
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Pranav & Chauhan 2015 
Penulis menjelaskan metode-metode 

penerapan web crawler 

Sivakumar & Srilatha 2016 

Penulis menjelaskan pengertian web 

crawler dan hal yang perlu diperhatikan 

dalam penerapan web crawler 

Kajaree & Behera 2017 

Hasil survey terhadap proyek menjelaskan 

aspek-aspek yang perlu diperhatikan 

untuk meningkatkan kecepatan dalam 

mencari informasi 

Josi, Abdillah, & 

Suryayusra 
2014 

Hasil penelitian adalah menjelaskan 

implementasi crawling pada mesin 

pencari artikel dan data yang terkumpul 

akan diolah sesuai dengan keinginan 

penulis. 

Adnyana 2014 
Penelitian menggunakan konsep waterfall 

dalam perancangan sistem. 

 

Penelitian ini mengembangkan aplikasi web crawler yang dikembangkan 

menggunakan Sublime Text, Visual Studio 2012, Xampp, MySQL dan Web 

Browser seperti penelitian yang dilakukan oleh Josi et al. (2014), dikembangkan 

menggunakan metode waterfall seperti penelitian Ida Bagus Made Yogie Adnyana 

(2014), Aplikasi yang dikembangkan akan menggunakan hasil penelitian dan 

metode yang dilakukan oleh Amudha & Phil (2017),Pranav & Chauhan 

(2015),Sivakumar & Srilatha (2016),Kajaree & Behera (2017). 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. PHP 

Menurut Hendrianto (2014), Bahasa pemrograman PHP merupakan 

Bahasa server-side scripting untuk membantu proses dari elemen HTML 

untuk membuat web yang dinamik. server-side scripting ialah perintah 

Tabel 2.1 tabel kesimpulan 
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ataupun Bahasa, sintaks yang digunakan untuk dijalankan pada sisi server 

dan disertakan pada dokumen HTML.  

2.2.2. C# 

Menurut Nakov et al. (2013),  bahasa pemrograman C# adalah 

sebuah bahasa modern OOP(Object Oriented Programming) yang di buat 

oleh Microsoft dan di gabungkan dengan Net. Framework platform untuk 

pengerjaannya , C# sendiri adalah bahasa pemrograman bahasa tingkat 

tinggi (Advance) yang hampir sama dengan bahasa pemrograman Java, 

C++, VB.Net., dan C, bahasa C# di anggap juga sebagai OOP layaknya 

sapaan Java di karenakan C# menggunakan susunan definisi Class, Method, 

Constructor untuk di eksekusi oleh komputer. 

C# memiliki arsitektur menggunakan Common Languange Runtime 

(CLR), yang maksudnya adalah menggunakan Net. Framework adalah 

bagian dari Command Line dari C# , sebagai penampang dalam 

pengeksekusian Kode-Kode atau Perintah tertentu agar berjalan sesuai 

dengan yang di inginkan, lihat gambar 2.1 mengenai penjelasan cara kerja 

IDE C# 
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Kelebihan yang di miliki ketika menggunakan C# di antaranya: 

1. Berorientasi objek 

2. Bahasa yang mudah dipahami 

3. Otomatis dalam manajemen Memori 

4. Mendukung class libary 

2.2.3. Basis Data 

Menurut Rahmad & Setiady (2014), untuk membangun sebuah basis 

data dibutuhkan beberapa bagian yaitu Database, File, Entity, dan Record: 

1. Entity 

Entity merupakan penyebutan terhadap orang, keberadaan, suatu 

kejadian khusus atau pemikiran yang akan dicatat dalam basis data, entity 

terbagi dalam beberapa bagian yaitu:  

Gambar 2.1 Cara kerja IDE C# 
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a. Atribut  

setiap entity pasti memiliki atribut karena atribut adalah pecahan 

detail dari entity, Attribut adalah ciri-ciri, komposisi, identitas, atau 

keterangan yang akan menjelaskan pertiap entity. 

b. Data Value 

Data value merupakan penjelasan tentang data apa saja yang bisa 

dimasukan kedalam atribut pertiap entity. 

2. Database 

Database merupakan sekelompok entity yang memiliki ikatan dengan 

satu entity dan entity lainnya sehingga dari kumpulan kelompok itu akan 

membangun menjadi satu bagian.  

3. File 

File merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai 

panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda 

datanya. 

4. Record 

Record adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan 

menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap satu record mewakili 

satu data atau informasi. 

2.2.4. UML 

Menurut Novita & Subandri (2015), dalam pengembangan 

perangkat lunak, dibutuhkan sebuah teknik dalam memodelkan atau 

mendesain perangkat lunak yang diakan dibangun,  pemodelan atau desain  

Pada perkembangan perangkat lunak digunakan sebagai standarisasi agar 
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setiap orang bisa mengetahui cara kerja sistem dan cara kerja yang dihadapi 

oleh pengguna.  

  Muncullah sebuah standarisasi pemodelan atau desain untuk 

membangun sebuah perangkat lunak yang akan dibangun dengan 

menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified 

Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan 

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, 

dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak  

1. Flowchart 

Menurut Rejeki & Tarmuji (2013), Flowchart adalah penyajian 

informasi mengenai cara kerja sebuah proses dan logika dari kegiatan 

penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-

langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Bagan alir 

(flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam 

program atau prosedur sistem secara logika. flowchart terutama 

digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 

2. Use case  

Menurut Karnadi (2016), menyatakan use case merupakan salah satu 

bentuk penyampaian gambaran logika informasi kepada pengguna 

menggunakan gambaran aktor dan proses yang dapat dilakukan agar 

mengetahui batas interaksi pengguna didalam sistem, beberapa bagian 

yang ada didalam use case diagaram: 

a. Aktor adalah orang yang akan melakukan proses interaksi input 

dan ouput pada sistem.  
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b. Use Case, yaitu gambaran fungsi-fungsi yang ada pada sistem yang 

akan digunakan untuk menunjukan apa saja yang bisa dilakukan 

pengguna pada sistem. 

c. Association/Directed Association, berfungsi untuk penjelasana 

hubungan aktor dengan elemen-elemen use case yang ada pada 

sistem.  

d. Generalization/Pewarisan, berfungsi untuk menjelaskan hubungan 

dari elemen ke elemen lainnya untuk menunjukan pewarisan dan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai elemen yang 

terwariskan. 

3. Sequence Diagram  

Menurut Karnadi (2016), menyatakan sequence diagram adalah satu 

satu bentuk penyampaian logika cara kerja interaksi pengguna dengan 

sistem, sequence diagram lebih berfokus ke cara kerja proses informasi 

dari pengguna memasukan data sampai data tersebut diproses dan 

tersimpan dalam sistem untuk diolah lebih lanjut, dalam Sequence 

Diagram terdapat 2 simbol yaitu: 

a. Aktor adalah orang yang akan melakukan proses interaksi input 

dan ouput pada sistem. 

b. Lifetime yaitu menggambarkan objek-objek, lapisan atau bagian 

yang berjalan pada sistem, ada 3 jenis relasi Lifetime yaitu: 

i. Create merupakan proses inisialisasi objek-objek pada 

sistem. 

ii. Synchronous, merupakan bentuk relasi yang digunakan 
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dalam pemanggilan bentuk operasi, fungsi ataupun method 

yang dimiliki objek tersebut. 

iii. Asynchronous merupakan bentuk relasi yang digunakan 

dalam pemanggilan bentuk operasi, fungsi ataupun method 

yang dimiliki objek tersebut. Kelebihan dari Asynchronous 

adalah mampu menjalankan proses yang lain tanpa 

menunggu proses sebelumnya selesai. 

4. Class diagram  

Menurut Karnadi, (2016) merupakan salah satu bentuk diagram yang 

lebih mengarah kepada pemgrogram berorientasi objek untuk 

menjelaskan objek yang dimiliki oleh sistem dan hubungan antar objek 

class, tujuan class ini untuk memudahkan proses pengembangan sistem 

perangkat lunak. 

 

5. Entity Relationship Diagram  

Mulia Rahmayu, (2016) merupakan salah satu bentuk diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan pengerjaan sistem, diagram ERD lebih 

berfokus kepada komponen-komponen atau bagian-bagian yang 

memiliki peran dan tugas dalam membentuk sebuah sistem yang 

kompleks. 

Komponen-komponen Penyusun ERD: 

a. Entitas (Entity) 

Bentuk-bentuk objek yang terpisah dalam kehidupan nyata dan 

dikonvert kedalam sistem sehingga setiap entitas itu akan 
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digunakan untuk menjalankan sistem, bentuk gambar entitas 

adalah persegi Panjang. 

b. Relasi (Relationship) 

Menghubungkan setiap entitas yang berpengaruh antar satu sama 

lain, relasi dibutuhkan agar para pembaca lebih mudah memahami 

keterangan hubungan antar objek. 

c. Derajat Relasi (Relationship Degree)  

Relationship degree atau derajat relasi merupakan berapa banyak 

entitas yang bergabung dalam suatu bagian relasi. Relasi yang 

terdapat dalam derajat relasi: 

i. Unary Relationship 

Unary Relationship merupakan salah satu model bentuk 

relasi yang sering digunakan antar relasi yang memiliki set 

yang sama. Nama lain yang sering digunakan recursive 

relationship atau relective relationship. 

ii. Binary Relationship 

Binary Relationship merupakan salah satu model relasi  

yang digunakan untuk menghubungkan antar instansi. 

Relationship ini paling umum digunakan dalam pembuatan 

model data. 

iii. Ternary Relationship 

Ternary Relationship adalah salah satu bentuk  relationship 

antar instansi dari tiga tipe entitas secara sepihak.. 

iv. Atribut (Attribute) 

Daniel Andreson,Analisis Dan Implementasi Web Crawler Dalam Perbandingan Harga Barang 
Dengan Metode Breadth First Search,2018



15 

 

  Universitas Internasional Batam 

Atribut adalah karaktek atau elemen-elemen penyusun 

sebuah objek menjadi sebuah objek yang lebih jelas, atribut 

terbagi atas 2 yaitu: 

1) Identifier (key) digunakan sebagai penujuk key yang 

unik dari sebagain banyak atribut. 

2) Descriptor (nonkey attribute) kebalikan dari primary 

key, tugas dari descriptor adalah menjelaskan 

kelanjutan pengertian dari objek tersebut melalui 

elemen atribut lain. 

d. Kardinalitas (Cardinality) 

Kardinalitas adalah penjelasan terhadap suatu hubungan-

hubungan kejadian yang terjadi antara 2 entitas, dan hubungan 

yang dijelaskan dapat berupa satu entitas bisa dihubungkan 

dengan kemunculan tunggal ataupun sebaliknya kemunculan 

lebih dari satu. Jenis-jenis kardinalitas: 

i. One to One (1:1) 

Hubungan One to One (1:1) digunakan untuk menjelaskan satu 

kejadian  terjadi sebanyak satu kali dari suatu entitas A 

dihubungkan dengan satu kali kejadian pada entitas B. 

ii. One to Many / Many to One (1: N / N : 1) 

hubungan One to Many / Many to One (1: N / N : 1) digunakan 

untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi di entitas A 

sebanyak satu kali dan pada entitas B memiliki kejadian lebih 

dari satu kali, sebaliknya entitas A memiliki kejadian lebih dari 
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satu kali dan entitas B memiliki kejadian sebanyak satu kali. 

iii. Many to Many (M : N)  

Hubungan Many to Many (M : N) digunakan untuk 

menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi di entitas A lebih 

dari satu kali dan begitu juga pada entitas B memiliki kejadian 

yang lebih dari satu kali. 

2.2.5. System Development Life Cycle 

Menurut Ida Bagus Made Yogie Adnyana (2014), SDLC adalah 

salah satu metode klasik yang paling sering digunakan dalam dunia 

pengembangan sistem, dengan menggunakan SDLC dapat membantu 

pengembangan sistem lebih terstruktur dan pembagian tugas lebih jelas, 

tahapan SDLC terbagi ada 4 tahap sebagai berikut:  

1. Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan bagian awal dalam pengembangan 

sistem, pada tahap ini kita harus menuliskan, mendefinisikan, 

membagikan, dan memperkirakan kebutuhan yang diperlukan dalam 

pengembangan sistem, contoh kebutuhan seperti : sumber daya 

manusia, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan, arsitektur 

sistem, dan pembiayaan sistem.  

2. Analisis 

Tahap Analisis merupakan tahap kedua dalam pengembangan sistem, 

dalam tahap ini kita perlu menganalisa dan meneliti sistem yang akan 

dibangun, masalah-masalah apa saja yang dialami, penyelesaian 

terhadap masalah yang dialami. 
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3. Desain  

Tahap desain merupakan tahap ketiga dalam pengembangan sistem, 

dalam tahap ini adalah mengerjakan sistem sesuai dengan pokok-pokok 

analisis dan penelitian sistem yang dibahas pada tahap kedua, desain 

terbagi atas dua sisi yaitu desain tampilan dan desain kode sistem. 

4. Implementasi 

Tahap Implementasi merupakan tahap terakhir dari pengembangan 

sistem SDLC, dalam tahap implementasi kita akan menerapkan sistem 

yang telah didevelop oleh developer ke bagian pekerjaan mereka sesuai 

dengan tujuan pada tahap pertama perencaan sistem ini dibuat. 

2.3. Aplikasi Yang Digunakan Dalam Pengembangan Sistem 

2.3.1. Sublime Text 

Menurut Bagus, Adi, Buana, & W (2015), Sublime Text merupakan 

cross-platformeditor IDE bahasa program, beberapa Bahasa yang didukung 

HTML, Javascript, PHP dan C++, lisensi yang disediakan bersifat gratis, 

tidak menyediakan pengaturan berfasilitas GUI setiap pengaturan 

menggunakan command line, perangkat lunak ini juga menyediakan 

package atau add ons untuk membantu pengwarnaan, auto fill, Suggestion, 

Indent  sehingga memudahkan para pengguna mengelompokan dan 

membaca hasil koding yang ditulis. 

2.3.2. XAMPP 

Menurut Hendrianto (2014), XAMPP adalah sebuah perangkat 

lunak yang menyediakan fasilitas Apache, MySql dan Php, XAMPP 

berlisensi GNU sehingga pengguna bebas menggunakan, bereksplorasi 
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maupun mengembangkan aplikasi XAMPP, dengan adanya XAMPP 

pengguna tidak perlu kewalahan dalam membangun sebuah webserver 

karena semua sudah disediakan dalam perangkat lunak tersebut.  

2.3.3. Visual Studio 2012 

Menurut  Triana Elizabeth  (2015), adalah IDE yang disediakan oleh 

Microsoft menggabungkan teknologi Net. Framework. Net. Framework 

digunakan untuk membantu peng-compile penerjemahaan kode program 

yang dibuat oleh developer dan dijadikan native code untuk berjalan pada 

sistem operasi windows komputer, web, webservice, API, dan windows 

Phone. 

2.3.4. MySQL 

Menurut Hendrianto (2014), MySQL adalah sebuah database server 

sama seperti : MSSQL, ORACLE dan POSTGRE, digunakan untuk 

menampung data dari pengguna dan data tersebut akan diolah menjadi 

informasi sesuai dengan settingan pengguna, MySQL mendukung multiple 

user, bahasa yang digunakan untuk mengolah MySQL adalah Structured 

Query Language (SQL) dan berjalan dibagian sisi server. 

2.3.5. Web Browser 

Menurut Prasastyo (2016), Web Browser adalah perangkat lunak yang digunakan 

untuk menampilkan halaman website yang tersedia dalam jaringan internet, dengan 

adanya web browser pengguna bisa berkomunikasi, mengerjakan dan berinteraksi 

dengan pengguna yang berada ditempat lain sesuai dengan manfaat yang tersedia 
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dalam halaman website tersebut, dengan web browser pengguna bisa menampilkan 

teks, gambar, video dan musik. 
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