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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 Telah banyak penelitian mengenai scrum itu sendiri, banyak yang telah 

meneliti seberapa bagusnya dan bergunanya metode scrum ini. Penelitian yang 

dilakukan mengenai scrum salah satunya yaitu yang dilakukan oleh (Permana, 

2015) dengan judul Scrum Method Implementation in a Software Development 

Project Management yang menjelaskan bahwa dengan metode scrum ini bisa 

sangat membantu dalam pembuatan perangkat lunak. 

 Penelitian dengan judul Development of Reusable Hybrid Test Automation 

Framework for Web Based Scrum Projects yang dilakukan oleh (Tyagi et al., 2018) 

yang dimana menjelaskan bahwa web base application sudah mulai mendapatkan 

popularitas yang luas dan hamper semua aplikasi di kembangkan menggunakan 

metode pengembangan agile terutama scrum. 

 Salah satu dari penelitian scrum yang telah ada yaitu yang dilakukan oleh 

(Matharu et al., 2015) tentang Empirical Study of Agile Software Development 

Methodologies: A Comparative Analysis bahwa metodologi agile yang paling 

popular antara lain adalah scrum, extreme programming, dan kanban. Dari survei 

yang telah mereka lakukan di dapatkan kesimpulan bahwa pada saat ini 

pengembangan Berbasis scrum lebih tinggi penggunanya dibanding extreme 

programming dan kanban methodologies.  

 Sistem Informasi Mahasiswa Asing adalah judul dari penelitian tentang 

bagaimana cara untuk mempermudah mahasiswa asing yang sedang ingin 

mengajukan perihal izin tinggal yang di mohon kepada Pejabat Imigrasi. Salah 
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satu hal yang dilakukan dari (Robiansyah & Angreani, 2017), adalah dengan 

memakai scrum yang merupakan salah satu agile methodology. 

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Adi 2015 Pembuatan perangkat lunak dengan metode 

scrum bisa sangat membantu dalam proses 

pembuatannya. 

Tyagi, Sibal, Suri, 

Wadhwa, & Shekar 

2018 Pengembangan web-based application sudah 

banyak mengalami popularitas dan juga hamper 

semuanya menggunakan metode agile yaitu 

scrum 

Matharu, Mishra, 

Singh, & Upadhyay 

2015 Dalam penelitiannya telah di dapatkan bahwa 

metode agile yang paling popular saat ini adalah 

scrum dibandingkan extreme programming & 

kanban. 

Robiansyah & Salma 2017 Pembuatan web-based application dapat 

mempermudah mahasiswa asing dalam 

pengurusan izin tempat tinggal, dan dengan 

metode scrum, developer lebih mudah untuk 

menentukan pekerjaan apa yang harus 

dilakukan terlebih dahulu. 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Web Application 

 Menurut (Rizkita et al., 2018) web application atau aplikasi web wadah 

sebuah pekerjaan dengan menggunakan internet. 

2.2.2 Scrum 

 Menurut (Firdaus, 2017), scrum memiliki perbedaan Segitiga manajemen 

proyek yang biasanya diisi oleh kualitas, biaya dan waktu. Pada bagian kualitas 

diganti oleh fungsionalitas. Hal ini disebabkan bahwa kualitas bukan menjadi salah 

satu variable yang sangat menentukan pada sebuah proyek yang menggunakan 

scrum. 
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2.2.3 PHP 

 Menurut (Das & Saikia, 2016) PHP : Hypertext Preprocessor merupakan 

Bahasa scripting yang sangat diketahui sering dipakai dalam pengembangan web 

walaupun sebenarnya tidak hanya itu kegunaannya. Berdasarkan w3techs.com PHP 

merupakan basaha scripting yang sering dipakai di internet sebesar 82%. 

2.2.4 Codeigniter   

 Menurut (Arrhioui et al., 2017), Codeigniter adalah kerangka kerja 

pengembangan aplikasi PHP berdasarkan arsitektur yang terstruktur. Codeigniter 

memiliki tujuan untuk memberikan alat bantu yang dibutuhkan seperti helpers and 

libraries untuk mengimplementasi tugas yang biasa dilakukan. Dengan demikian, 

pengembangan proyek menjadi lebih mudah dan cepat. Dan pengembang tidak 

perlu menulis lagi dari awal. 

2.2.5 MVC (Model, View, Controller) 

 Menurut (Endra & Aprilita, 2018), MVC merupakan suatu metode yang 

digunakan dalam pengembangan system yang menggunakan prinsip memisahkan 

setiap kerangka kerjanya, yaitu logic, presentation, dan process atau biasa yang kita 

tahu model, view, controller 

2.2.6 Definisi Website  

 Menurut (Endra & Aprilita, 2018), website terhubung dengan suatu jaringan 

internet yang akan membawa pengguna kesuatu tujuan yang diinginkan oleh 

pengguna dengan cara mengklik link yang berupa teks, gambar. 
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2.2.7 HTML 

 Menurut (Endra & Aprilita, 2018), HTML atau Hypertext Markup 

Languange merupakan salah satu bahasa yang biasa digunakan oleh pengguna 

dalam membuat tampilan yang digunakan oleh web application. 

2.2.8 jQuery 

 Menurut (Wahyudi, 2017), jquery merupakan sekumpulan kode Javascript 

yang dibuat dalam berbagai modul dan digunakan sesederhana mungkin. 

2.2.9 CSS 

 Menurut (Wahyudi, 2017), CSS adalah suatu Bahasa pemrograman web 

yang digunakan untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam 

web sehingga tampilan web akan lebih rapi, terstruktur, dan seragam. 

2.2.10 Bootstrap 

 Menurut (Nugroho & Setiyawati, 2019), bootstrap adalah framework css 

untuk membuat tampilan web. Bootstrap menyediakan class dan komponen yang 

sudah siap dipakai. 

2.2.11  Database  

 Menurut (Hesananda et al., 2017), Database ialah suatu wadah untuk 

menampung sebuah data yang ada pada sebuah sistem. Database juga bias diartikan 

sebagai kumpulan data. Database juga biasa dikenal formal dan tegas. Database 

juga bias diartikan dengan kumpulan data yang terintegrasi yang dapat 

dimanipulasi, diambil dan dicari secara cepat. 
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2.2.12  DBMS (Database Management System)  

 Menurut (Hesananda et al., 2017), DBMS adalah kumpulan program yang 

digunakan untuk mendefinisikan, mengatur dan memproses database. DBMS juga 

sering disebut sebagai server database.  

2.2.13  MySQL  

 MySQL bekerja menggunakan SQL Languange (Structure Query 

Languange), yang dapat diartikan bahwa MySQL merupakan standar penggunaan 

database di dunia untuk pengolahan data. Kelebihan yang dimiliki MySQL yaitu 

bersifat open source, yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan lagi. 

(Wahyudi, 2017) 

2.2.14 Entity Relationship Diagram (ERD)  

 Biasanya Entity Relationship Diagram dikenal dengan diagram ER. 

Perancangan web memerlukan. ERD sangat berbeda dengan DFD, karena DFD 

merupakan model jaringan fungsi yang dilaksanakan oleh sistem, sedangkan ERD 

merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur dan relationship 

data. (Wahyudi, 2017) 

2.2.15 (UML) Unified Modelling Language 

 Dari penelitian (Rizkita et al., 2018), bahwa UML atau biasa dibilang 

Unified Modeling Languange merupakan teknik yang dapat mengembangkan 

sistem dengan menggunakan salah satu bahasa yaitu bahasa grafis sebagai alat 

pendokumentasian dan juga dalam melakukan spesifikasi sistem. UML memiliki 

banyak diagram, dan diagram itu digunakan untuk melakukan pemodelan data 

maupun sistem. 
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2.2.16 Flowchart  

 Flowchart merupakan representasi secara grafik dari suatu algoritma atau 

prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. (Lasminiasih et al., 2016) 
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