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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Sistem Informasi merupakan gabungan dari kedua kata sistem dan 

informasi, dimana sistem didefinisi sebagai kesatuan dari komponen yang saling 

berkaitan dengan guna untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi 

diartikan sebagai kumpulan data yang telah diproses sehingga membentuk sebuah 

infomrasi yang disajikan kepada pemakai. Data infomrasi yang sudah dikajikan 

memiliki nilai nilai berupa fakta yang kemudian akan menjadi sebuah pertimbangan 

untuk menentukan keputusan. 

 Adapun Aplikasi Rental ini dikonsep dengan mempertimbangkan sejumlah  

hasil jurnal riset yang telah penulis pelajari sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Deni Ardian , Pramitha Dwi Larasati , Ari Irawan (2018) dengan judul 

penelitian “Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Rental Mobil 

Menggunakan Java Netbeans dan MySQL Pada Perusahaan Dean’s Car 

Rent” menghasilkan hasil yang memuaskan. Aplikasi Rental Mobil tersebut 

dirancang dan diimplementasikan pada Perusahaan Dean’s Car Rent untuk 

meningkatkan pelayanan dan meminimalisasikan kesalahan (Ardian, 

Larasati, & Irawan, 2018).  

2. Fandi Eko Saputra (2018) dengan judul penelitian“Sistem Informasi 

Penyewaan Rental Mobil Berbasis Web Mobile” menghasilkan sebuah 

aplikasi yang bisa melakukan penyewaan secara online (Saputra, 2018). 

3. Haslinda, Hasrul Bakri, Harifuddin (2019) dengan judul penelitian 

“Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat pada CV. Tri 
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Daya Jaya Makassar” menghasilkan sebuah website penyewaan yang 

mempermudah pelaporan penyewaan alat berat lebih rinci sehingga 

menghasilkan informasi yang akurat (Haslinda et al., 2019). 

4. Dyah Ayusari Pitaloka, Sifa Fauziah (2018) dengan judul penelitian 

“Sistem Informasi Penyewaan Apartemen U-Residence Pada PT. Graha 

Kelola Mandiri Tangerang” menghasilkan aplikasi yang dirancang untuk 

mempermudah proses penyewaan apartemen. Hasil Rancangan aplikasi ini 

dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam mencatat 

informasi penyewaan Apartemen U-Residen pada PT. Graha Kelola 

Mandiri Tangerang (Pitaloka & Fauziah, 2019). 

5. Caka Gatot Priambodo, Nahot Frastian (2018) dengan judul penelitian 

“Implementasi Rancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Java 

Mobile Pada PT. Dharma Karyatama Mulya” menghasilkan aplikasi 

berbasis desktop yang dirancang untuk mempermudah proses penyewaan 

mobil. Aplikasi dirancang untuk meningkatkan pelayanan dan ketepatan 

pemasukan data pada PT. Dharma Karyatama Mulya (Priambodo & 

Frastian, 2018). 

Adapun sejumlah riset yang telah dirangkup dan dipelajari oleh penulis, maka 

penulis membuat sebuah tabel I tinjauan pustaka sebagai berikut: 
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Tabel 1 Tinjauan pustaka 

No Penulis Kesimpulan 

1 

Deni Ardian , Pramitha 

Dwi Larasati & Ari 

Irawan (2018) 

Metode yang dipakai untuk merancang 

aplikasi rental mobil memakai java netbeans 

menjadi acuan penulis dalam merancang 

aplikasi rental. 

2 Fandi Eko Saputra (2018) 

Implementasi rancangan penyewaaan rental 

memberikan inspirasi kepada penulisan 

dalam melakukan proses perancangan sistem 

aplikasi rental 

3 

Haslinda , Hasrul Bakri & 

Harifuddin (2019) 

Aplikasi penyewaan memungkinkan 

pemasukan data secara cepat dan 

mengurangi kesalahan yang terjadi, penulis 

mengambil proses transaksi yang dilakukan 

dalam riset tersebut 

 

Dyah Ayusari Pitaloka 

&Sifa Fauziah (2018) 

Metode yang dipakai oleh riset ini memiliki 

kesamaan, sehingga penulis juga mengambil 

beberapa riset dalam melakukan 

perancangan pada sistem aplikasi rental  

5 

Caka Gatot Priambodo & 

Nahot Frastian (2018) 

Proses transaksi yang dilakukan oleh riset ini 

menjadi salah satu sumber penulis dalam 

memilih cara melakukan proses transaksi 

yang lebih kompatibel. 
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Menurut penelitian diatas  setiap laporan  penelitian menggunakan Bahasa 

pemograman Java Netbeans dan MySQL untuk membuat sebuah aplikasi java-

based dan database. Penulis akan mengonsep sebuah aplikasi desktop sebagai 

sarana  yang dapat memberikan informasi secara tepat dan efesien serta data yang 

valid (Ardian et al., 2018). teknik pengumpulan yang dilakukan penulis adalah 

seperti pengumpulan data studi sastra acuan dan wawancara seperti yang dilakukan 

lagi oleh (Saputra, 2018). penulis akan mempublikasikan hasil perancangan 

aplikasi dekstop  menjadi aplikasi yang siap pakai seperti yang dilakukan oleh 

(Pitaloka & Fauziah, 2019). Dalam aplikasi desktop tersebut tersedia perintah untuk 

mencatat penyewaan,data pribadi, beserta pemasukan data data yang diperlukan 

untuk melakukan sebuah tranksaksi sewa (Priambodo & Frastian, 2018), dan dalam 

aplikasi, perancangan aplikasi yang memilki tampilan user friendly sehingga 

memudahkan pemakaian nya (Haslinda et al., 2019). 

2.2  Landasan Teori  

 Landasan teori merupakan definisi, maupun hipotesis yang disusun secara 

rapi dan berurutan mengenai faktor-faktor dalam suatu penelitian. Landasan 

teori ini memberikan fungsi sebagai landasan dasar yang kuat dalam merencanakan 

penelitian yang akan dilakukan.  

2.2.1  Sistem Informasi 

 (Sari, Febriani, & Putra, 2018) menyebutkan bahwa Sistem informasi 

adalah kombinasi beraturan yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat 

lunak, jaringan komunikasi, sumber data yang masing-masing memiliki peran 

untuk memilah dan memisah informasi yang akan disajikan dalam sebuah 
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organisasi. Sistem adalah suatu  prosedur jaringan kerja yang saling berhubungan 

satu sama lain dan teratur dalam menjalankan perintah untuk memenuhi sebuah 

tujuan tertentu. Sistem Informasi adalah suatu program yang berperan dan 

bertujuan dalam menyajikan informasi yang diolah sedemikian rupa sehingga 

bermanfaat bagi penerimanya. Suatu sistem mempunyai karakterisitik dan sifat-

sifat yang berbeda, terdapat perancangan didalam sistem yang menentukan 

bagaiman sebuah sistem informasi bisa diolah menjadi sebuah informasi yang 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pengguna (user) seperti perancangan user 

interface, data dan proses aktivitas. Pada sistem terdapat beberapa faktor yang 

saling berhubungan satu sama lainnya yang untuk membentuk sebuah sistem yang 

functional. Elemen-elemen yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Manusia 

Manusia yang dimasksud adalah kunci utama dalam menjalankan sebuah 

sistem, manusia berperan sebagai  operator komputer (user), analis sistem, 

programmer yang berhubungan dengan komputer. 

2 Prosedur 

Prosedur merupakan eleman fisik dalam menjalankan sebuah sistem. Untuk 

menjalankan sebuah sistem, terdapat beberapa prosedur atau aturan 

penggunaan yang harus diperhatikan. 

3 Perangkat Keras 

Perangkat keras dalam suatu sistem informasi terdiri atas komputer dan 

macam-macam materi lainnya yang bisa dipegang oleh pengguna seperti 

mouse, keyboard, printer dan sebagainya, yang berfungsi untuk 

memberikan performa kepada yang memakai. 
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4 Perangkat Lunak 

Dalam Sistem Informasi perangkat lunak terbagi dalam  berbagai sistem  

utama : 

a) Sistem Perangkat Lunak, operasi sistem dalam melakukan 

pengoperasian seperti windows, linux dan sebagainya.  

b) Aplikasi Perangkat Lunak,  sistem untuk menjalankan ragram 

kegiatan sesuai yang dibutuhkan oleh user seperti Microsoft Word 

untuk pengolahan kata , Photoshop untuk pengolahan gambar dan 

lain sebagainya.  

5 Basis Data 

Basis data berupakan File yang berisi program yang mengandung data yang 

dapat dibuktikan dengan adanya penyimpanan media fisik seperti flasdisk, 

hardisk, dan lain sebagainya. 

6 Jaringan 

Jaringan merupakan telekomunikasi yang memungkinkan kedua belah 

pihak antara komputer dan user saling berkomunikasi dengan cara bertukar 

data. Informasi data pada jaringan bisa diakses oleh user lain sehingga 

memungkinkan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang bisa saling 

membagi informasi. 

7 Komunikasi Data 

Komunikasi data merupakan telekomunikasi yang khususnya berfungsi 

sebagai transmisi dalam segi pemindahan data dan infomrmasi diantara 

komputer dan piranti lainnya dalam bentuk digital. Data juga diartikan 

sebagai informasi yang disajikan oleh isyarat digital  
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Komunikasi data merupakan bagian utama dari suatu sistem informasi 

karena dalam komunikasi data  ini menyediakan infrastruktur yang 

memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. 

2.2.2 Aplikasi  

 menurut (Firman, Wowor, & Najoan, 2016) mengungkapan bahwa aplikasi 

berarti sebagai penggunaan dalam sebuah komputer, instruksi (instruction) atau 

pernyataan (statement) yang dirancang sehingga komputer dapat melakukan proses 

masukan menjadi keluaran. Aplikasi adalah program komputer yang dibuat khusus 

untuk melaksanakan dan mengerjakan permintaan khusus dari pengguna. Aplikasi 

merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan yang dieksusi oleh komputer. 

Sedangkan program disebut sebagai instruction set yang akan dijalankan oleh 

pengguna yang berupa software. Software inilah yang mengendalikan semua 

aktifitas yang akan diproses.  

2.2.3 Aplikasi Desktop 

(Rahmawati, Kridalukmana, & Windasari, 2015) mengartikan bahwa 

Desktop Based Application adalah  sistem yang dapat beroperasi secara mandiri 

tanpa menggunakan bantuan seperti web-browser maupun konektivitas Internet. 

Aplikasi Desktop marak dipakai di zaman sekarang karena kompatibel dalam 

berbagai platform serta dalam segi penggunaanya lebih terbukti mempermudah 

para pengguna dalam melakukan aktivitas tertentu, memodifikasi aplikasi sehingga 

lebih efektif dalam segi waktu, dana dan tenaga. Secara umum,terdapat dua macam 

pemograman aplikasi berbasis desktop yaitu pemograman konvesional dan 

pemograman visual. 
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 1. Pemrograman konvensional Merupakan metode mendesain suatu aplikasi 

dengan cara menerapkan barisan-barisan yang disebut sebagai code program aga 

bisa menghasilkan tampilan aplikasi sesuai dengan kode yang dimasukan, proses 

pemograman konvensional ini membutuhkan ketelitian yang jernih beserta 

memakan waktu yang lama.  

2. Pemrograman visual Merupakan metode  mendesain seuatu aplikasi dengan 

membuat koneksi antara objek satu sama lainnya, seperti menggambar, mengklik, 

menunjuk diagram maupun ikon , sehingga bisa berinteraksi dengan sistem satu 

sama lain. 

Beberapa keunggulan dari aplikasi desktop yaitu:  

1. Dapat berjalan secara teratur dan mandiri, tanpa memakai web-browser.  

2. Tidak memakai konektivitas internet  

3. Proses data lebih akurat  dan cepat dibandingkan aplikasi web  

Dan beberapa kekurangan dari aplikasi desktop yaitu :  

1. Memerlukan instalasi pada aplikasi terlebih dahulu sebelum digunakan. 

2. Masalah lisensi yang masih menjadi hal umum dalam aplikasi desktop 

karena lisensi komputer yang berbeda-beda . 

3.Memerlukan hardware dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan mempunyai 

spesifikasi yang cukup memadan. 
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2.2.4 Model SDLC 

Gambar 1 Metode SDLC 

 

Source : Perbandingan Model Waterfall Dan Prototyping Untuk Pengembangan 

Sistem Informasi Oleh Rani Susanto, Anna Dara Andriana, 2016. 

 

(Susanto & Andriana, 2016) mendeskripsikan  bahwa Metode SDLC 

merupakan  aplikasi peneprana dari penemuan permasalahan (problem solving) 

yang didapat dari pendekatan system (system approach) menjadi pengembangan 

dari solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis 

 (Alshamrani & Bahattab, 2015) mendeskripsikan  bahwa SDLC atau Siklus 

Hidup Pengembangan Sistem adalah metode pengembangan sistem bersifat 

tradisional yang marak digunakan oleh organisasi dan perusahaan. SDLC 

merupakan kerangka kerja (framework) yang bersifat secara terstruktur dan berisi 

informasi dimana proses pada sebuah sistem di kembangkan.. 

 Model SDLC memiliki tahapan tahapan seperti berikut: 

1. Perencanaan 

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam Model SDLC, yaitu proses 

perencanaan, proses perencanaan adalah sebuah proses dasar yang guna untuk 
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memahami menggapa sistem harus dibangun . pada fase perencanaan ini maka sang 

perancang akan menganalisa data dan mengumpulkan informasi terkait pada sistem 

yang akan dirancang. 

2. Fase Analisa 

Tahap ini merupakan tahap kedua dalam Model SDLC, yaitu  proses 

penyelidikan atau invetigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan 

untuk mencari jawaban mengenai cara kerja sebuah sistem, waktu respon sebuah 

sistem, cara penggunaan sistem dan respon sebuah sistem pada aktivitas tertentu. 

Hasil dari proses analisa ini didapatkan cara untuk merancang sistem yang baru. 

3. Fase Rancangan 

Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam Model SDLC, yaitu menentukan 

prosedur cara kerja sistem dalam hal seperti desain arsitek, desain interasi, database 

dan spesifikasi yang di perlukan. Hasil dari proses perancangan sistem akan 

diperoleh spesifikasi sistem. 

4. Fase Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam Model SDLC, yaitu meletakan 

sistem yang sudah siap dioperasikan. Implementasi ini juga berarti dalam proses 

merubah sistem yang sudah pernah terpakai menjadi sistem yang baru. Maka dari 

itu pada fase ini, sebuah sistem harus dianggap siap digunakan agar bisa memasuki 

tahap implementasi.  

5. Operasi & Maintenance Program 

Tahapan terakhir dalam Metode SDLC. Dalam tahap ini, sistem sudah selesai 

dirancang dan digunakan, maka akan dilakukan operasi berserta maintenance 

secara rutin untuk mengetahui beserta mengatasi masalah error atau bugs yang ada 
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pada sistem yang telah dibuat. Serta memberikan perkembangan untuk 

menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang akan datang. 

(Susanto & Andriana, 2016) menyatakan bahwa model waterfall adalah 

model umum yang bersifat sistematis, yang berarti berurutan dalam segi 

perancangan software. Dulunya metode ini dikenal dengan nama “Linear 

Sequential Model”. Model waterfall ini pertama kali digunakan pada tahun 1970, 

yang diperkenalkan oleh Winston Royce. Model waterfall adalah model yang ramai 

digunakan dalam pembahasan Software Engineering (SE). dikarenakan pendekatan 

secara teratur dan berurutan, disebut sebagai waterfall karena ibarat air terjun, 

setiap tahap harus menunggu tahap sebelumnya selesai dan secara berurutan 

agarbisa dilanjutkan ketahapan berikutnya harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. Adapun keuntungan dan kelemahan  dalam 

pemakaian metode waterfall sebagai berikut: 

1. Keuntungan 

Keuntungan menggunakan metode waterfall adalah proses yang terstkruktur, 

sehingga kualiatas software yang dihasilkan lebih terjaga. Serta proses kebutuhan 

data dan faktor lainnya bisa berjalan bertahap, karena penjadwalan sistem yang lebih 

matang sejak awal sehingga bisa dipastikan pelaksanaan tiap prosesnya. 

2. Kelemahan  

Kelemahan menggunakan metode waterfall adalah metode ini bersifat kaku, 

sehingga sulit melakukan perubahan pada sistem ketika sistem sudah dirancang, 

jika terdapat kesalahan percanganan, maka sistem yang dibuat harus mulai 

dirancang dari titik awal kembali. 
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2.2.5 Studi Kasus 

(Tri, Siti, & Priambada, 2018) menjelaskan bahwa studi kasus adalah proses 

dimana sang penulis mempelajari sebuah kasus dengan guna untuk bisa 

mendapatkan kesimpulan dan hasil akhir dari sebuah penelitian. Dalam rancangan 

penelitian studi kasus yang diajukan penulis, dalam pemakaian Metode Waterfall 

harus diperhatikan semua aspek langkah yang berkaitan dengan aplikasi yang akan 

dirancang oleh penulis, dimulai dari penelitian yang harus dilakukan oleh penulis 

dengan mencari tau aspek yang dibutuhkan, rancangan pada sistem perusahaan 

beserta proses operasional pada perusahaan, dengan adanya Metode ini maka 

tentunya diharapkan aplikasi yang akan dirancang bisa memberikan hasil dan 

keuntungan bagi perusahaan CV. Nayla Anzano. 

2.2.6 Unified Model Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah suatu sarana metode 

pengambaran secara visual .bahasa pemodelan ini ramai dipakai oleh umum karena 

bertujuan untuk menggambarkan visualisasi desain pada sebuah sistem. 

(M Teguh Prihandoyo, 2018),  menjelaskan bahwa UML adalah sebuah 

metode perancangan visual yang berorientasikan kepada objek, UML juga disebut 

sebagai sebuah standar penulisan pada sebuah proses bisnis dimana didalam UML 

tedapat macam ragam diagram yang sering digunakan secara umum, yaitu:  

1. Use Case Diagram mengilustrasikan interaksi pada sistem internal, sistem 

eksternal, dan user. Dibuat dalam bentuk gambaran bagan yang  menjelaskan siapa 

yang memakai sistem, dan cara user berinteraksi dengan sistem.  
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2. Class Diagram mengilustrasikan stktrutur pada sistem, dengan mennunjukan 

komponen kelas pada sebuah sistem, berserta hubungan class satu sama yang lain.  

3. Activity Diagram mengilustrasikan alur sekuen dari aktivitas proses bisnis atau 

Use Case. Activity diagram juga digunakan dalam memaparkan logika yang 

digunakan sistem. 

Susunan gambar diagram UML bisa dilihat pada Gambar 2 dibawah ini : 

Gambar 2. Diagram UML 

Source  Systems Analysis Design with UML Version 2.0: An Object-Oriented 

Approach, by Dennis Alan, Barbara Haley & Wixom Dt, 2015.  

Berikut akan dijelaskan detail dan table macam-macam diagram yang umum 

digunakan dalam perancangan  aplikasi berorientasi objek dan digunakan pada 

penulisan ini, yaitu:  
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1.  Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah diagram yang menunjukan interaski pada 

sistem internal, ekternal dan user.Use Case berfungsi untuk memberikan 

gambaran bagaimana seorang user akan menggunakan sistem dan 

bagaimana cara pengunaannya dalam berinteraksi dengan sistem (Susanto 

& Andriana, 2016), Untuk tabel pada notasi use case diagram terlampirkan 

pada tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2  Notasi Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1  

 

Actor Actor merupakan himpunan yang akan 
berinteraksi dengan use case 

2  Use Case  notasi yang berperan sebagai suatu 
proses kegiatan yang diakses oleh aktor 

3  Dependency Merupakan garis notasi yang hanya bisa 
dijalakan jika syarat pada use case 
sebelumnya sudah terpenuhi 

4 

 

Include Merupakan notasi yang dapat 
menurunkan fungsi pada use case 
melalui langkah kombinasi. 

5 

 

Extend Merupakan notasi yang memberikan 
fungsi kepada use case tertentu jika 
kondisi terpenuhi 

6  Association Garis yang menhubungkan antara antara 
kedua objek satu sama lain. 

 

Source : Systems Analysis Design with UML Version 2.0: An Object-Oriented 

Approach, by Dennis Alan, Barbara Haley & Wixom Dt, 2015. 
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2. Class Case Diagram 

 Class Case Diagram merupakan diagram yang mengambarkan struktur 

sistem dari berbagai kelas yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi 

untuk membangun seuah sistem. Yaitu, Class, Package, dan Object. Masing 

masing class mendeskripsikan fungsi dan elemen yang berbeda. Dan ketiga 

attribut itu terhubung oleh sebuah simbol yang disebut sebagai Associations, 

untuk tabel notasi class diagram terlampirkan pada tabel 3 dibawah ini : 

Tabel 3. Notasi Class diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Class, Attribute & 
Behaviour 

Menggambarkan tiga elemen dalam 
class diagram, masing masing elemen 
bergantung satu sama lain agar suatu 
sistem bisa berjalan dengan lancar 

2 
 

Relasi Untuk memberikan relasi kepada Class 
satu sama lain 

 

3 

 

Generalization Untuk mewariskan sebuah atribut dan 
metode yang diambil dari class 
sebelummnya 

Source : Systems Analysis Design with UML Version 2.0: An Object-Oriented 

Approach, by Dennis Alan, Barbara Haley & Wixom Dt, 2015. 

3. Activity Diagram Case 

Activity diagram merupakan gambaran dari berbagai alir kegiatan dari 

dalam sistem yang sedang dirancang, bermulai dari awal sistem dibagun, 

keputusan/decision yang diambil, dan bagaimana sebuah alir berakhir. 

Activity Diagram juga menggambarkan proses paralel yang bisa saja terjadi 

di beberapa eksekusi tertentu. Untuk tabel notasi activity diagram case 

terlampirkan tabel 4 dibawah ini : 

class 

attribute 

behaviour 
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Tabel 4. Notasi Activity Diagram Case 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Start Point Start Point atau Initial activity 
merupakan awal dari aktiviti modul 
rancangan aplikasi. 

2 

 

End Point End Point atau Final Activity 
menunjukan akhir dari aktivitas modul 
rancangan aplikasi  

3 

 

Activities Activities atau Action state menunjukan 
aktiviti yang dilakukan dalam modul 
rancangan aplikasi 

4 

 

Decisions  Decision merupakan aktivitas pemilihan 
antara pilihan pertama maupun kedua  

5  Control flow  Control Flow memperlihatkan urut-
urutan eksekusi. 

6 

 

Fork Fork digunakan untuk membelah sebuah 
behaviour menjadi aktivitas atau action 
yang pararel 

7 

 

Join Join digunakan untuk menyatukan  
kembali kedua activity atau action yang 
pararel 

8 

 

Swimlane Merupakan cara untuk 
mengelompokkan kegiatan berdasarkan 
Actor 

 

Source : Systems Analysis Design with UML Version 2.0: An Object-

Oriented Approach, by Dennis Alan, Barbara Haley & Wixom Dt, 2015. 
  

                   Jason Alexander. Perancangan Sistem Rental Mobil Berbasis Desktop Pada Cv. Nayla Anzano. 
                   UIB Repository©2019



23 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

2.3 Tools yang digunakan 

Dalam perancangan aplikasi rental pada perusahaan CV. Nayla Anzano, 

penulis membutuhkan tools/aplikasi perancangan. dibawah ini adalah aplikasi yang 

dipakai oleh penulis sebagai berikut: 

2.3.1 Java 

Java merupakan bahasa pemograman multi platform dan multi devices yang 

dipakai oleh para programmer, program java tersusun dari bagian yang disebut 

sebagai kelas, pada bagian kelas ini terdapat metode-metode yang berperan untuk 

melakukan pekerjaan kemudian mengembalikan infrmasi setelah dilakukan 

tugasnya. Banyak bahasa pemograman yang mengadopsi sintaksi pada java ini, 

seperti C#, C++ dan sebagainya. Sampai saat ini java merupakan satu dari sekian 

bahasa pemograman yang banyak dipakai, karena pengembangan Java Application 

Programming Interface (API) yang menyediakan fungsionalitas tinggi dan 

menciptkan applet maupun aplikasi yang canggih.(Jackson, 2017).  

1.3.2 NetBeans 

Netbeans merupakan sebuah aplikasi berbentuk Integrated Development 

Environment (IDE) berbasis pada Java yang berfungsi sebagai pemgembangan dan 

perancangan aplikasi berbasis desktop yang dapat berjalan diberagam macam 

platform seperti windows, linux¸mac os dan sebagainya. Menurut (Haeqal & 

Suendri, 2015) Sebuah IDE merupakan lingkungan program yang akan dirancang 

kedalam suatu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan Graphic User Interface 

(GUI).  

Netbeans digunakan progammer untuk menulis, mengubah, menelusuri 

kesalahan, selain itu NetBeans juga mendukung beragam macam bahasa 
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pemrograman pada program ini, sehingga program ini bisa dipakai secara 

keseluruhan dalam merancang dan membuat aplikasi professional untuk tiap 

platform seperti desktop, mobile application, maupun web. 

2.3.3 Jar2Exe Wizard 2.1 

 Jar2exe wizard 2.1 adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan user untuk 

mengganti file aplikasi dengan format Java, Jar dan sebagainya menjadi format .exe 

yang bisa dipakai untuk umum, Jar2exe Wizard 2.1 memiliki tampilan yang user 

friendly serta memiliki opsi optional yang memungkinkan user untuk memodifikasi 

file yang ingin diolah. 

 Jar2exe wizard 2.1 sangat marak digunakan karena format waktu untuk 

memilah sebuah aplikasi tergolong cepat, fitur yang tersedia untuk pemakai juga 

beragam, dan aplikasi yang open source dan free to use sehingga pemakai tidak 

perlu mengeluarkan biaya operasional untuk memakai aplikasi. 

2.3.4    XAMPP 

Menurut (Wiliani & Zami, 2017) menjelaskan bahwa XAMPP merupakan 

paket PHP dan MySQL, bisa digunakan secara umum karena berbasis open source, 

XAMPP berperan sebagai alat pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 

mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak kedalam satu paket sehingga 

bisa berfungsi secara optimal.  

Berikut adalah fitur yang digunakan didalam XAMPP: 
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1. Apache 

(Salman, 2018) menjelaskan bahwa Web server adalah  sebuah 

bentuk server yang terkhusus untuk menyimpan halaman website 

maupun homepage. Apache disebut sebagai  turunan dari web server 

yang dikeluarkan pada tahun 1995-an oleh  NSCA HTTPd. Pada 

umumnya, Apache berarti “ApatCHy” (patch) dan pengganti dari 

NSCA HTTPd. Apache web server merupakan performa utama 

dalam segi oermintaan oleh client yang menggunakan 

browser¸seperti Netscape, IE, Mozzila ,Google Chrome, dan lain 

sebagainya. Cara web server dalam melakukan komunikasi dengan 

pemakai adalah dengan melalui protokol HTTP.   

2. Mysql (My Structure Language) 

Menurut (Pradana, Mohammad syaiful, 2017). MySQL disebut 

sebagai program yang berfungsi dalam pembuatan database yang 

sifatnya tersendiri adalah open source, yang bisa diakses oleh siapa 

MySQL yang awal mulanya hanya berjalan di platform linux, kini 

bisa beroperasi disemua platform lainnya seperti windows . MySQL 

adalah program pengakses database bersifat jaringan sehingga bisa 

digunakan oleh banyak pengguna. Kelebihan dari MySQL adalah 

memakai bahasa query standar SQL(Structure Query Language) 

yang telah menjadi standariasi semua program pengakses database 

seperti Posgres SQL, SQL Server , dan lain sebagai nya. 
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3. Phpmyadmin 

Menurut (Pradana, Mohammad syaiful, 2017). PhpMyAdmin 

merupakan program open source yang berbasis web yang dirancang 

melalui aplikasi PHP. Aplikasi ini berperan untuk mengakses 

database pada MySQL. Program ini mempermudah pengguna 

maupun orang awam dalam melakukan pembuatan database dan 

tabel tanpa harus memahami sintak-sintak SQL. 
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