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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berikut adalah sejumlah rekomendasi yang penulis dapatkan dalam 

melakukan penelitian antara lain : 

1. Menurut Putra (2017), yang membuat sistem informasi geografis tempat 

wisata edukasi di DKI Jakarta berbasis android menjelaskan bahwa 

system informasi geografis merupakan sebuah system yang dapat 

digunakan oleh user dalam mencari alamat dan lokasi geografis tempat 

wisata edukasi di DKI Jakarta. Dalam mengembangkan system 

informasi geografis ini peneliti menggunakan system Waterfall. System 

informasi geografis ini juga bisa disebut sebagai suatu aplikasi yang 

dapat membantu dan dapat diakses oleh user untuk mendapatkan suatu 

informasi geografis tempat wisata edukasi di DKI Jakarta. Selain itu 

beliau juga menjelaskan bahwa system informasi geografis ini sangat 

bermanfaat dalam melaksanakan suatu manajemen system. Banyak 

fungsi manajerial yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

dengan bantuan dari system ini misalnya penerbitan rekomendasi 

maupun perijinan yang menyediakan informasi kewilayahan secara 

cepat dalam menentukan variabel-variabel penting yang digunakan 

dalam upaya menjaga kelestarian suatu manajemen. 

2. Menurut Utomo, Yuwono, & Amarrohman (2017), yang membuat 

penelitian terhadap aplikasi sistem informasi geografis berbasis web dan 

android untuk pemilihan jalur alternatif menuju tempat pariwisata 
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menyatakan bahwa dari penelitiannya tentang sistem informasi 

geografis yang dibuat memiliki dua output yaitu aplikasi web dan 

android, akan tetapi aplikasi pada web dan android ini memiliki fitur dan 

interface yang sama sehingga peneliti hanya membahas salah satu dari 

aplikasi tersebut. Yang akan dibahas oleh peneliti adalah pada bagian 

web. Dari hasil ujicoba terhadap dua tipe perangkat dan tiga jenis web 

browser ini bahwa aplikasi webGIS ini dapat diakses disemua browser, 

meskipun kinerja dari ketiga web browser tersebut berbeda-beda, tetapi 

sistem masih bisa berjalan dengan baik. Adapun hasil tes pada bagian 

sistem kerja dan kondisi aksesibilitas pada sistem webGIS yang 

bertujuan menuju tempat pariwisata Kabupaten Bogor yaitu berupa jalan 

arteri dan jalan tol. Dan sistem ini dapat menunjukkan kemacetan yang 

akan terjadi pada beberapa titik jalan yaitu Jalan Alternatif Cibubur dan 

Simpang Sentul Selatan yang mempertemukan jalan tol Bogor Ring 

Road dan Jalan Sentul Selatan. 

3. Menurut Wiwin (2017), yang membuat penelitian terhadap pelatihan 

pemanfaatan web pariwisata sebagai pendukung pelaksanaan etourism 

bagi entitas pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa 

konsep etourism adalah sebuah konsep yang mengimplementasikan 

sebuah teknologi informasi ke dalam sebuah sektor pariwisata yang 

memiliki kunci integritas informasi dan kemampuan kolaborasi 

informasi dalam proses bisnis dari entitas pariwisata sehingga 

memungkinkan untuk membagikan informasi dan proses bisnis. 

Menurut peneliti, kegiatan pelatihan pemanfaatan web pariwisata telah 
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berjalan sesuai dengan rencana dan sudah mencapai tujuannya sebagai 

sebuah sarana dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan web 

pariwisata Disbudpar sebagai pendukung pelaksanaan etourism di 

Kabupaten Banyuwangi. Pemanfaatan yang dilakukan lansung oleh 

peserta pelatihan dalam menggunakan web pariwisata sebagai sumber 

informasi dan promosi bersama secara online dengan mengintegrasikan 

ke dalam media promosi online peserta. Dalam memastikan 

keberhasilan dari sistem ini, memerlukan waktu jangka panjang yang 

dimana diharapkan dapat menjamin efisiensi pemanfaatan web 

pariwisata secara berkelanjutan. Selain itu juga, keberhasilan pelatihan 

ini juga perlu adanya pendamping dan konsultasi secara rutin dengan 

evaluasi-evaluasi pada pelaksanaan etourism sebagai acuan terukurbagi 

pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. 

Menurut Abdulghani, Jaelani, & Ikhsan (2017), yang membuat sistem 

informasi tour & travel berbasis website menyatakan bahwa pariwisata 

ialah sebuah bidang yang mempunyai prospek bisnis yang baik dimana 

kebaikan dari bidang tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya 

kunjungan dari turis asing maupun turis domistik yang banyak 

mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Hal ini mempengaruh 

munculnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan 

wisata (tour & travel) atau yang lebih dikenal sebagai biro perjalanan 

wisata (tour operator). Sistem informasi tour & travel yang dibuat 

diharapkan dapat mempermudah bagi biro perjalanan wisata untuk 

memasarkan tempat yang pas untuk para turis asing dan turis domistik  
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dalam mendapatkan pemandu berwisata. 

 Tabel 2.1  

Kesimpulan Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun  Judul Kesimpulan 

1 Denny Setia 

Putra 

2017 System 

Informasi 

Geografis 

Tempat Wisata 

Edukasi di DKI 

Jakarta Berbasis 

Android 

Proses pendatang 

menerima informasi 

dari aplikasi yang 

perancang buat lebih 

efesien, tepat dan 

akurat dengan 

menggunakan 

aplikasi dengan basis 

smartphone, 

pengunjung dengan 

cepat dapat 

menemukan lokasi 

yang ingin ditujunya. 

2 Utomo, 

Yuwono, & 

Amarrohman 

2017 Aplikasi System 

Informasi GPS 

Berbasis Website 

dan Smartphone 

Untuk 

Menentukan 

Jalur Alternatif 

Menuju ke 

Tempat 

Pariwisata 

Peneliti tentang 

system geografis ini 

membahas tentang 

kondisi dan 

aksesibilitas jalan 

menuju ke tempat 

pariwisata kabupaten 

bogor bias dituju 

melalui dua jalur 

yakni jalur arteri dan 

jalur tol. System ini 

dapat membaca titik 

kemacetan yang 

terjadi pada daerah 

alternative cibubur 

dengan simpang 

sentuk selatan yang 

akan mempertemukan 

antara jalur tol bogor 

dengan jalan sentul 

selatan. 
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 3 Wiwin 

Kuswinardi 

2018 Penelitian 

Pemanfaatan 

Web Pariwisata 

Sebagai 

Pendukung 

Pelaksanaan 

Etourism 

Pariwisata di 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Kegiatan pelatihan 

pemanfaatan web 

pariwisata telah 

berjalan sesuai dengan 

rencana dan telah 

mencapai tujuannya 

yaitu sebagai sarana 

untuk meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan 

web pariwisata 

Disbudpar sebagai 

pendukung pelaksaaan 

eTourism di 

Kabupaten 

Banyuwangi. 

Pemanfaatan yang 

dilakukan oleh peserta 

pelatihan dalam 

penggunaan web 

pariwisata sebagai 

sumber informasi dan 

promosi bersama 

secara online dengan 

mengintegrasikan ke 

dalam media promosi 

online peserta. 

4 Tarmin 

Abdulghani, 

Lalan Jaelani, 

Muhammad 

Ikhsan 

2017 Pembuatan 

Sistem 

Informasi Tour 

& Travel 

Berbasis 

Website (Study 

Kasus Marissa 

Holiday Ciajur) 

Sistem Informasi 

berbasis website ini 

menyediakan fasilitas 

paket wisata yang 

digunakan untuk 

melakukan pemesanan 

paket wisata tanpa 

harus mendatangi 

kantor tour & Travel. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 XP (Extreme Programming) 

XP atau yang lebih dikenal sebagai extreme programming merupakan 

sebuah pendekatan atau modeling language pengembangan suatu perangkat lunak 

yang menganalisa dan mempermudah berbagai jenjang pengembangan sehingga 

bisa lebih mudah digunakan dan praktis. XP tidak hanya memfokuskan pada coding 
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tetapi juga ke seluruh bagian area pengembangan perangkat lunak. XP juga 

mengambil pendekatan ‘Extreme’ di dalam iterative development. 

Metode XP ini terdiri dari 4 nilai inti yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan 

software. Oleh sebab itu XP memfokuskan dengan komunikasi yang baik 

antar konsumen, anggota tim, dan project manager. XP biasanya 

membangun pemrograman berkelompok (pair programming) dimana 

konsumen harus terlibat lansung dalam proses pengembangan perangkat 

lunaknya dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan pengembangan 

yang diinginkan dan sesuai dengan sistem yang dibangun. 

2. Kesederhanaan (Simplicity) 

XP menjalankan semua sistem dengan simpel dan praktis tanpa 

menghilangkan fungsi utama dari sistem tersebut. Dalam perancangan, 

Communic

ation 

Simplicit

y 

Courage 
Feedback 
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metode yang digunakan merupakan metode yang pendek dan simpel. Oleh 

karena itu, XP biasanya membuat design yang sederhana, menghilangkan 

atau menghapus fitur-fitur yang tidak digunakan.  

3. Umpan balik (Feedback) 

Feedback sangat diperlukan agar suatu sistem bisa bekerja dengan 

maksimal. Oleh karena itu, informasi-informasi sebaiknya dikumpulkan  

dari setiap interval serta waktu yang konsisten dan kesalahan yang muncul 

saat proses pengembangan harus dibahas dan dicari solusinya. Feedback 

tersebut digunakan sebagai indikator untuk memajukan proyek dan 

menginformasikan kepada pemimpin proyek apabila perubahaan perlu 

dibuat. 

4. Keberanian (Courage) 

Programmer XP diharapkan untuk berani bereskperimen dengan menulis 

ulang code jika mereka merasa adanya kekurangan dengan code atau desain 

yang sudah ada. Hal ini dapat membantu meningkatkan moral serta 

integritas para developer proyek dan juga dapat mendukung lebih lanjut 

komunikasi dengan developer proyek lainnya. 

Menurut (Pratama, 2017), XP memiliki beberapa tahap yang harus dilalui 

antara lain explorasi, merancang, pengembangan dan tahap pembuatan. XP juga 

memiliki 12 nilai aspek dasar yang harus dilalui antara lain : 

1. Perencanaan ( Planning ) 

Dibagian ini, extreme programming hampir sama dengan metodologi 

Rapid Application Development ( RAD ), Rapid application 
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development ini menggunakan sistem yang sederhana dan cepat dengan 

mengutamakan aspek teknik. 

2. Rilis Kecil ( Smal Releases ) 

Dibagian ini, developer mengerjakan setiap bagian dari sistem sehingga 

dapat dipresentasikan kepada pelanggan. Jika sistem ini disetujui maka 

sistem ini akan diterapkan didalam semua aplikasi dan setelah itu akan 

dilakukan tes awal dalam penerapan sistem tersebut. 

3. Metafora ( Metaphor ) 

Dibagian ini, menggambarkan angan-angan dengan tujuan 

pengembangan sistem secara luas. Metafora ini memiliki tujuan untuk 

menjaga komunikasi antar pelanggan dengan developer agar tetap baik. 

4. Desain Sederhana ( Simple Design ) 

Extreme Programming mendesain sistemnya sesederhana mungkin agar 

menghindari pengembangan perangkat lunak yang sulit dimengerti. Jika 

ada perubahan dibagian desain, maka dampak negatif yang didapat bisa  

diminimalkan. 

5. Perubahan Struktur ( Refactoring ) 

Refactoring ialah suatu usaha dalam mengubah struktur kode program 

agar lebih mudah dibaca dan dimodifikasi dan merupakan salah satu 

aspek khusus pada metodologi extreme programming. Bagian ini 

mengubah struktur kode program dari sistem agar bisa meningkatkan 

kualitas dalam struktur program. Maka dari itu, developer tidak perlu 

mengulang proses mendisign program. 
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6. Tes ( Testing ) 

Dibagian ini, Developer bersama anggota-anggotanya harus menguji 

coba software-software beserta sistemnya kemudian 

mengembangkannya. Disaat ini juga proses kode selesai, perangkat 

lunak tersebut akan di tes menggunakan model yang telah disediakan 

sebelumnnya. 

7. Pasangan Pemrograman ( Pair Programming ) 

Dibagian ini, programmer biasanya berkumpul dalam satu tempat untuk 

mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi beserta 

penyelesaiannya. 

8. Kepemilikan Kolektif ( Collective Ownership ) 

Dibagian ini, programmer akan saling membantu dan berbagi informasi 

agar tidak terjadi keselisihan dan ketergantungan pada satu orang 

programmer. 

9. Standar Kode ( Coding Standart ) 

Dibagian ini, programmer-programmer harus mengerti script dan bahasa 

program yang digunakan agar programmer yang terlibat mempunyai pemikiran 

atau alur yang sama. 

10. Integrasi Berkelanjutan ( Continous Integration ) 

Dibagian ini, developer diwajibkan melakukan build terhadap program 

agar kesalahan program dapat diketahui secepat mungkin. Biasanya 

extreme programming memberikan waktu maksimal untuk melakukan 

build adalah satu hari. 
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11. 40 Jam Perminggu  

Menurut pembuat model extreme programming dan juga sebagai 

seorang software engineer dari Amerika ( Kent Beck ) menyatakan 

bahwa waktu yang diperlukan untuk programmer dalam pengerjaan 

dalam satu hari adalah delapan jam dan lima hari dalam satu minggu. 

12. Dalam Sisi Pelanggan ( On-side Customer ) 

Dalam pengembangan model extreme programming ini, sebaiknya 

melibatkan pelanggan dalam proses build dan uji coba sistem. Hal ini 

dikarenakan pelanggan dapat memberikan kritik dan saran atas sistem 

yang dibuat sehingga sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan oleh pelanggan. 

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut (M. Huda, W. W. Winarto, 2017) system informasi adalah suatu 

sistem yang terbuat dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan dan membentuk 

suatu kesatuan antara satu bagian dengan bagian lainnya dengan aturan tertentu 

untuk melakukan fungsi pengolahan data sehingga data tersebuh bisa menjadi 

sebuah informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Sistem informasi memiliki komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Perangkat keras, yaitu komponen hardware untuk melakukan 

pemasukan data (input), memproses data (proses), dan mengeluarkan 

data (output). 

2. Perangkat lunak, yaitu software yang  memprogram dan menginstruksi 

yang diberikan kepada sistem. 
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3. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diinstitusikan 

sedemikan rupa sehingga menjadi lebih sederhana untuk diakses 

pengguna sistem informasi. 

4. Telekomunikasi, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara 

berkomunikasi antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara 

bersama-sama di dalam suatu jaringan kerja yang efektif. 

5. Manusia, yaitu pengguna dari sistem informasi, meliputi manajer, 

analisis, programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap 

perawatan sistem itu sendiri. 

Menurut (Magai et al., 2018) menyatakan bahwa system informasi ialah 

sebuah komponen system yang mempunyai berhubungan antara suatu komponen 

dengan komponen lainnya yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu 

informasi dalam bidang tertentu. Sistem Iinformasi memiliki empat operasi dasar 

yakni, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi. 

System informasi dapat mengevaluasi kapasitas perorangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen agar dapat memastikan bahwa teknologi system 

informasi yang digunakan dapat digunakan untuk mengarahkan kinerja bawahan. 

Dengan bantuan dari teknologi komputer, keterbatasan-keterbatasan seperti belum 

adanya staf ahli internal yang dapat menangani masalah bidang komputer akan 

teratasi. 
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2.2.3 Pengertian Map 

Menurut (Aisyah, Yusuf, & Lawelle, 2017) menyatakan bahwa Map atau 

yang disebut sebagai peta adalah pengelompokkan suatu kelompok wilayah yang 

berhubungan dengan beberapa letak geografis wilayah yang menyangkut dataran 

tinggi, penggunungan, sumber daya dan kemampuan penduduk yang berpengaruh 

terhadap kordinal kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam menggunakan 

skala yang tepat. 

Menurut (Hukama, Yuwono, & Nugraha, 2018) menyatakan bahwa map 

adalah suatu system informasi yang dirancang agar mampu bekerja dengan data 

yang berekomendasi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu 

map merupakan suatu system berbasis data yang mendapatkan  kemampuan khusus 

untuk menangani data yang berekomendasi keruangan (spasial) bersamaan dengan 

seperangkat operasi kerja. 

2.2.4 Sistem Informasi Geografis (GIS) 

Menurut (Defiariany, Putra, & Putra, 2018) menyatakan bahwa sistem 

informasi geografis ialah sebuah sistem yang dibuat untuk membantu 

menyampaikan suatu informasi dan lokasi penyakit rabies di suatu daerah atau 

wilayah. Selain itu, dengan menggunakan data-data dari pemetaan dengan sistem 

informasi geografis akan mendapatkan kemudahan dalam pengambilan keputusan 

dan mencari lokasi daerah penyakit rabies. 

Menurut (Motumona, Lestari, & Fatkhiyah, 2016) menyatakan bahwa 

sistem informasi geografis ialah suatu sistem yang berkembang dengan sangat pesat 

yang menjadi media yang paling di cari dalam pencarian informasi terutama untuk 

informasi yang bersangkutan dengan data pencarian mata kuliah yang ada di 
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perguruan tinggi yogyakarta. Dengan menggunakan system  ini, dapat membuatt 

sebuah lokasi dengan tujuan khusus seperti memetakan lokasi perguruan tinggi. 

System ini nantinya akan digunakan dalam sistem sehingga dapat membantu siswa 

atau masyarakat umum dalam mencari informasi yang ada di Kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang disajikan dalam bentuk aplikasi android. 

2.2.5 HTML 

Menurut (Nugroho & Purnama, 2017) HTML atau biasa disebut sebagai 

hyper text mark-up language merupakan suatu bahasa yang biasa digunakan dalam 

menulis sebuah halaman web. HTML dirancang agar dapat digunakan tanpa harus 

tergantung pada suatu platform.  

HTML adalah suatu hypertext markup langueage yang digunakan untuk 

membuka sebuah halaman web (Prayitno & Safitri, 2015). 

2.2.6 CSS 

Menurut (Pasaribu, 2017) cascanding style sheets atau yang biasa disebut 

dengan CSS adalah suatu kumpulan perintah yang dibuat dari beberapa sumber 

menjadi suatu urutan tertentu sehingga mampu mengatasi konfik style. CSS juga 

menjadi salah satu bahasa pemrograman web yang dapat mengatur objek yang ada 

di dalam halaman web menjadi lebih terstruktur dan seragam. 

CSS merupakan suatu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk 

mengatur style-style yang ada di tag-tag HTML (Prayitno & Safitri, 2015). 

2.2.7 Javascript (JS) 

Menurut (Noor, 2017) javascript merupakan suatu bahasa pemrograman 

yang paling banyak digunakan. Javascript ini menggunakan bahasa dengan jenis 

cripting yang dimana dapat digunakan di HTML, web, server, laptop, tablet, ponsel 
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dan harus memasukkan kodenya secara lansung untuk dieksekusi, dan tidak dapat 

dikompilasi dengan file executable. 

Javascript ialah sebuah teknologi yang dimana teknologi tersebut 

mencakup java sebagai bahasa pemrograman yang memilki sintaks dan aturan 

pemrograman tersendiri. Javascript juga memiliki virtual machine dan library yang 

digunakan untuk menulis dan menjalankan program yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman java (Wongso, 2015). 

(Prayitno & Safitri, 2015) menjelaskan bahwa javascript adalah bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu program yang dapat 

digunakan agar dokumen HTML yang ditampilkan dalam browser menjadi lebih 

interaktif, tidak sekedar indah saja. 

2.2.8 Unified Modeling Language (UML) 

Menurut (Noor, 2017) UML adalah suatu bahasa standar dalam penulisan 

cetak biru ( blue print ) perangkat lunak. UML biasanya digunakan untuk 

memvisualisasikan, menentukan, mengonstruksi, dan mendokumentasi artifak-

artifak dalam suatu sistem software-intensive. Alat yang digunakan dalam 

membantu perancangan UML adalah sebagai berikut: 

1. Use case diagram 

Use case diagram merupakan suatu diagram yang terdiri dari actor, use case 

dan serta hubungannya. Use case juga biasanya disebut sebagai sesuatu yang 

penting yang dimana dapat memvisualisasikan, menspesifikasikan dan 

mendokumentasikan kebutuhan dari sistem. Use case digunakan untuk 

memberikan langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan oleh user / pengguna 
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sistem yang sedang berjalan (Novita & Sari, 2015). Berikut  simbol yang biasa 

digunakan dalam use case diagram: 

Tabel 2.2 

Simbol Use Case Diagram 

Gambar Arti Keterangan 

 

Use case 

Deskripsi atau urutan pelaku yang dimana 

dimunculkan pada system  untuk 

mendapatkan hasil yang terjangkau bagi 

pelaku 

 
Actor 

Menspesifikasikan kelompok pelaku yang 

menggunakan sistem ketika berinteraksi 

dengan use case. 

 

Association 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

lainnya. 

 

Generalization 

interaksi dimana objek turunan 

(descendent) berbagi sikap dan struktur 

data dari objek induknya (ancestor). 

 Include  

Pemanggilan use case oleh use case lain 

atau menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara ekspisit. 

 Extend 

Merupakan perluasan dari use case lain 

jika kondisi dan syarat terpenuhi. 

 

2. Diagram Urutan (Sequence Diagram) 

Interaksi dari suatu objek yang disusun dalam sebuah urutan waktu / 

kejadian tertentu untuk digunakan dalam suatu proses dapat digambarkan dengan 

sequence diagram. Adapun simbol-simbol yang dapat digunakan dalam sequence 

diagram yaitu: 
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Tabel 2.3 

Simbol-Simbol Sequence Diagram 

Gambar 

 

Arti Keterangan 

 
Entity class 

Merupakan bagian dari sistem yang berisi 

kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang 

membentuk gambaran awal sistem dan 

menjadi landasan untuk menyusun basis data. 

 Boundary class 

Digunakan untuk menggambar sebuah form. 

 Control class 

Menggambarkan penguhubung antara 

boundary dengan tabel. 

 
Message 

Smbol mengirim pesan antar class. 

 
Recursive  

Menggambarkan pengiriman pesan yang 

dikirim untuk dirinya sendiri. 

 Activation 

Menggantikan sebuah perintah operasi dari 

obyek, panjang kotak ini berbanding lurus 

dengan durasi activity sebuah operasi. 

 

Lifeline 

Garis putus-putus yang terhubung dengan 

obyek, sepanjang lifeline  terdapat aktifitas. 

2.2.9 Tools Dalam Pengembangan Sistem 

1. MySQL 

MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data 

sejak dahulu. Basis data sebelum MySQL adalah structured Query Language atau 

biasa disebut dengan SQL. SQL ialah sebuah konsep dimana cara pengeksekusian 

basis data diutamakan untuk proses seleksi, pemasukan, pengubahan dan 

penghapusan data yang memungkinkan dapat dilakukan dengan mudah dan 
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otomatis (Wongso, 2015). Adapun keunggulan-keunggulan dalam database 

MySQL antara lain : 

a. Protability, berjalan lebih stabil pada berbagai sistem operasi, 

b. Open source, terbuka untuk digunakan 

c. Multi user, dapat digunakan oleh beberapa user secara bersamaan, 

d. Performance tuning, mempunyai kecepatan tinggi dalam menangani 

query, 

e. Column typers, memiliki tipe data yang sangat kompleks, 

f. Command and function, memiliki operator dan fungsi penuh  

menggunakan select dan where dalam query, 

g. Scurity, memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti tingkat subnet 

mask, hostname, privilege, user dengan sistem perizinan yang detail 

serta password yang ter-enskripsi, 

h. Scalability dan limits, mampu menangani basis data dalam jumlah 

yang besar dimana dengan jumlah field lebih dari 40 juta, 60ribu 

tabel dan 5 milyar record. Batas indeks yang mencapai 32 pertabel, 

i. Localization, dapat mendeteksi pesan kesalahan ( error code ) pada 

klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa, 

j. Connectivity, dapat digunakan untuk koneksi dengan klien 

menggunakan protocal TCP/IP, unix soket, named pipes, 

k. Interface, memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa 

pemrograman dengan menggunakan fungsi API. 



23 

 

   Universitas Internasional Batam 

 

Dannis Wongso, Perancangan dan Implementasi Website Pariwisata di Desa Sembulang dengan 

Metode Extreme Programming, 2019 

UIB Repository©2019Extreme 

l. Client and tools, dilengkapi dengan berbagai tools yang digunakan 

dalam proses administrasi basis data sekaligus dokumentasi 

petunjuk online, 

m. Struktur tabel, memiliki struktur tabel yang sangat fleksibel dalam 

menangani alter table dibandingkan dengan postgree SQL dan 

Oracle. 

MySQL merupakan sebuah aplikasi database server yang dimana 

bahasa nya terstruktur dan dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database 

berserta isinya. Pengguna dapat memanfaatkan MySQL untuk menambah, 

mengubah, dan menghapus data yang berada di dalam database (Mallu, 2015). 

2. XAMPP 

XAMPP adalah salah satu paket instalasi apache, PHP, dan MySQL secara 

instant yang dapat digunakan untuk membantu proses instalasi ketiga produk 

tersebut (Prayitno & Safitri, 2015). 

XAMPP dari apache, MySQL, PHP, dan Perl adalah sebuah perangkat 

lunak yang bebas dan dapat kompilasi dari beberapa program. Program ini juga 

dapat dijalankan dibanyak sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS dan 

juga Solaris (Mallu, 2015). 

3. Database 

Database atau biasa disebut juga sebagai basis data merupakan kumpulan-

kumpulan data yang saling bergantungan dan saling berhubungan dan data-data 

tersebut biasanya terdapat di dalam tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama 
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lain, dengan menggunakan field / kolom pada tiap tabel yang ada (Prayitno & Safitri, 

2015). 

Database adalah sebuah server yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang saling bergantungan dan memiliki tabel-tabel yang saling berhubungan (Mallu, 

2015). 


