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BAB III 
LANDASAN TEORI 

 
3.1 Pengertian Aplikasi 

Menurut Ali Zaki dan Smitdev Community (2014), aplikasi merupakan 
komponen yang bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan 
data ataupun berbagai kegiatan lainnya seperti pembuatan ataupun 
pengolahan dokumen dan file. 

Menurut Nazrudin Safaat H (2012), perangkat lunak aplikasi adalah 
suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 
komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 
Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang 
mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara 
langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas 
yang menguntungkan pengguna. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket 
biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga 
memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan setiap 
aplikasi. Sering kali, aplikasi ini memiliki kemampuan untuk saling 
berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. 

 
3.2 Pengertian Tracking 

Tracking adalah suatu proses pencatatan interval perjalanan barang dari 
tempat asal ke tempat tujuan oleh perusahaan pengangkutan. (Rumapea, 
2010). 

Tracking secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti 
bebasnya adalah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu obyek. 
Pengertian tracking atau pemantauan dalam hal ini adalah kegiatan untuk 
memantau keberadaan barang berdasarkan posisi yang didapatkan dari 
peralatan tracking. Ada 2 tipe alat tracking, yaitu :  
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1. Passive Tracking  
Alat yang digunakan menyimpan data-data seperti lokasi, kecepatan, 
arah, dan lainya. Ketika mobil kembali maka data yang terdapat pada 
alat yang dipasang dapat di download ke komputer lalu dilakukan 
evaluasi terhadap data tersebut.  

2. Active Tracking  
Alat yang digunakan memperoleh data-data seperti lokasi, kecepatan, 
arah, dan lainnya. Lalu data-data tersebut langsung dikirim kepada 
komputer server secara real-time melalui jaringan seluler atau satelit. 
 

3.3 Alat Bantu Implementasi Sistem 
3.3.1 Pengertian Framework 

Menurut Supono (2016), Framework  secara sederhana dapat di 
artikan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan 
class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga 
bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang 
programer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. 

MenurutRaharjo (2015) Web Applicatin Framework (WAF) 
adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka (library) dan alat (tools) 
yang dipadukan sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerja 
(framework) guna memudahkan dan mempercepat proses 
pengembangan aplikasi web.  

 
3.3.2 Codeigneter 

Menurut Raharjo (2015) Code igneter merupakan sebuah 
toolkit  yang ditujukan untuk orang yang ingin membangun aplikasi 
web dalam bahasa pemrograman PHP. Keunggulan yang ditawarkan 
oleh Codeigniter adalah sebagai berikut : 
a. Codeigniter adalah framework yang bersifat free dan open-

source. 
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b. Codeignite rmemiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan 
framework lain. 

c. Aplikasi yang dibuat dengan Codeigniter bias berjalan cepat. 
d. Codeigniter menggunakan pola design Model- View- Controler 

(MVC) sehingga satu file tidak terlalu berisi banyak kode. Hal ini 
menjadikan kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan 
diperlihatkan dikemudian hari. 

e. Codeigniter dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. 
f. Codeigniter terdokumentasi dengan baik. Informasi tentang 

pustaka kelas dan fungsi yang disediakan Codeigniter dapat 
diperoleh melalui dokumentasi yang disertakan di dalam paket 
distribusinya. 

 
3.3.3 PHP 

Menurut Supono (2016), PHP (Hypertext Preprocessor) adalah 
suatu bahasa pemrograman yang digunakan utuk menerjemahkan 
baris kode program menjadi kode mesin yang dapat di mengerti oleh 
komputer yang bersifat server-side yang dapat di tambah kedalam 
HTML. 

Menurut Anhar (2010), PHP (Hypertext Preprocessor) yaitu 
bahasa pemrograman webserver-side yang bersifat open source. PHP 
merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada 
server (server side HTML embedded scripting). PHP adalah script 
yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. 
Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman 
itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 
diterima client selalu yang terbaru atau up to date. Semua script PHP 
dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. 
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3.3.4 XAMPP 
Menurut Riyanto (2010), XAMPP merupakan paket PHP dan 

MySQL berbasis open source, yang dapat digunakan sebagai tool 
pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 
mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke 
dalam satu paket. 

Menurut Betha Sidik (2012), XAMPP (X(windows/linux) 
Apache MySQL PHP dan Perl) merupakan paket server web PHP 
dan database MySQL yang paling popular dikalangan pengembang 
web dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya. 
 

3.3.5 Pengertian Integrated Development Environment (IDE) 
Menurut Supono (2016), Integrated Development Environment 

(IDE) merupakan suatu software (perangkat lunak) yang digunakan 
untuk menulis kode program. 2 diantara beberapa software IDE 
yaitu: 
a. Notepad 

Notepad merupakan IDE yang paling sederhana dimiliki oleh 
bahasa sistem operasi windows. IDE ini mempunyai kemampuan 
untuk membuat ataupun men-edit  sintaks bahasa pemrograman, 
dengan kata lain notepad adalah IDE yang mempunyai 
kemampuan sebagai text editor (Supono, 2016). 

b. Notepad++ 
Notepad ++ merupakan aplikasi text editor yang gratis serta 

powerfull yang dapat digunakan oleh seorang pengembang 
aplikasi (programmer) untuk menuliskan sebuah kode-kode 
program. Notepad ++ mendukung banyak bahasa pemrograman, 
diantaranya: Assembly, C, C++, CSS, HTML dan lain sebagainya 
(Supono, 2016). 
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3.4 Konsep Dasar Data dan Informasi 
a. Definisi Data 

Menurut Djahir (2015), Data adalah fakta dan angka yang sedang 
digunakan pada proses keputusan, dan biasanya terbentuk catatan istoris 
yang di catat dan di arsipkan untuk segera diambil kembali dalam 
pengambilan keputusan. 

 
b. Definisi Informasi 

Menurut Djahir (2015), Informasi merupakan hasil dari pengolahan  
datamenjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan 
sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. 

 
3.5 Analisa Dan Perancangan 

3.5.1. Pengertian Analisa Dan Perancangan 
Menurut Rosa (2013) analisis sitem adalah kegiatan untuk melihat 

sistem yang sudah berjalan melihat bagaimana yang bagus dan tidak 
bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan 
dipenuhi dalam sistem baru. 

Menurut Mohamad Subhan (2012) Perancangan adalah proses 
pengembangan spesifikasi baru berdasaran rekomendasi hasil 
analisis sistem. 

3.5.2. Alat Bantu Perancangan 
UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa permodelan 

yang digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi 
yang dimulai dari permodelan proses bisnis organisasi sampai 
dengan permodelan kelas-kelas dan komponen-komponen sistem 
(Sholiq, 2010). 

UML merupakan bahasa permodelan yang menggunakan konsep 
berorientasi objek. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu 
memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya 
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digunakan dalam permodelan perangkat lunak, namun hampir dalam 
semua bidang yang membutuhkan permodelan. 
1. Use Case Diagram 

Menurut Sholiq (2010), Use Case Diagram 
menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 
sistem. Use Case Diagram dapat sangat membantu bila kita 
sedang menyusun requirement sebuah sistem. Use Case 
merupakan kontruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem 
akan terlihat dimata user. 

Tabel 3.1 Simbol Use Case Diagram (Nugroho, 2010) 
Simbol Nama Keterangan 

  
Actor 

Seseorang atau siapa saja yang 
berhubungan dengan sistem yang 
sedang dibangun. 

 
 

 
Use Case 

Bagian fungsionalitas tingkat tinggi 
yang disediakan oleh sistem. 

 
 Relasi Digunakan untuk menunjukkan 

relasi antar actor dan use case. 
<<include>> Relasi Include 

Memungkinkan suatu use case 
menggunakan fungsionalitas yang 
disediakan oleh use case lainnya. 

<<exclude> 
 
 

Relasi Extend 
Memungkinkan suatu use case 
secara optional menggunakan 
fungsionalitas yang disediakan oleh 
use case lainnya. 

 
2. Class Diagram 

Menurut Sholiq (2010), Class Diagram sangat membantu 
dalam visualisasi struktur class dari suatu sistem. Class diagram 
menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 
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objekbeserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, 
dan lain-lain. Komponen class diagram meliputi object, class, 
atribut, metoda. 

Tabel 3.2 Simbol Class Diagram (Nugroho, 2010) 
Simbol Nama Keterangan 

 Association 
Menggambarkan hubungan 
antar class yang ditandai 
dengan panah multiplicity. 

 
Class  

Deskripsi lebih dari satu 
atau lebih objek dengan 
sejumlah atribut. 

 Generalization 
Inheritance pada sub class 
mewarisi feature dari super 
classnya. 

 
3. Sequence Diagram 

Menurut Sholiq (2010), Sequence Diagram biasa 
digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 
langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event 
untuk menghasilkan sebuh output tertentu. Diawali dari apa yang 
mentrigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang 
terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

Tabel 3.3 Simbol Sequence Diagram (Nugroho, 2010) 
Simbol Nama Keterangan 

  
Actor 

Seseorang atau sesuatu (seperti 
perangkat, sistem lain) yang 
berhubungan dengan sistem yang 
sedang dibangun). 

Class 
+Attribute1 
+Operation1() 
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Control 

Menggambarkan unsur kendali 
atau penanganan kesalahan pada 
diagram. 

 Boundary Menggambarkan sebuah 
penggambaran dari form.  

 Entity Class Menggambarkan hubungan 
kegiatan yang dilakukan. 

 
Message 

(call) 
Menggambarkan alur 
pengambilan pesan ke objek 
pemanggil. 

 
Message 
(return) 

Menggambarkan pesan/hubungan 
antar obyek, yang menunjukkan 
urutan kejadian yang terjadi. 

 Object 
Lifeline 

Eksekusi obyek selama sequence 
(pesan dikirim atau diterima dan 
aktifasinya) 

 
4. Activity Diagram 

Menurut Sholiq (2010), Activity diagram menggambarkan 
berbagai alur aktivitas dalam sistem yang dirancang, bagaimana 
masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin terjadi, 
dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram merupakan 
state diagram khusus, sebagian besar state adalah action dari 
sebagian besar transisi di trigger oleh selesainya state sebelumnya 
(internal processing). Sebuah aktivitas direalisasikan oleh suatu 
use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang 
berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana actor 
menggunakan sistem untuk aktifitas. Simbol yang digunakan 
dalam Activity diagram. 
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Tabel 3.4 Simbol Activity Diagram (Nugroho, 2010) 
Gambar Nama Keterangan 

 Start State Bagaimana objek dibentuk atau 
memulai aktivitas. 

 End State Menyatakan berhentinya suatu 
aktivitas 

 Action 
Memperlihatkan bagaimana masing-
masing kelas antarmuka saling 
berinteraksi satu sama lain. 

 Transition 
Sebuah kejadian yang memicu 
sebuah state objek dengan cara 
memperbarui satu atau lebih nilai 
atributnya. 

 Decision  Digunakan sebagai pilihan untuk 
pengambilan keputusan 

 State  State dari sistem yang mencerminkan 
eksekusi dari sistem. 

 
Join Untuk menggabungkan beberapa 

kegiatan secara paralel menjadi satu. 

 Fork Menunjukkan kegiatan yang 
dilakukan secara paralel. 

 
3.6 Pengujian Sistem 

1. Black–Box 
Pegujian program menggunakan black box. Menurut Roger S. 

Pressman (2010) black box testing atau pengujian kotak hitam atau juga 
disebut behavioral testing, berfokus pada persyaratan fungsional dari 
perangkat lunak. 
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Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang 
besifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah 
sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk 
melakukan pengujian kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar dan 
kasus salah, misalkan untuk kasus proses login maka kasus uji yang 
dibuat adalah 
a. Jika user memasukan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang benar 
b. Jika user memasukan nama pemakai (username) dan kata sandi 

(password) yang salah, misalnya nama pemakai benar tapi kata sandi 
salah, atau sebaliknya, atau keduannya salah.(Rosa A.S,dkk , 2014) 

 
2. White–Box 

White-Box testing adalah cara pengujian dengan melihat kedalam 
modul untuk meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisa 
apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan 
output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka 
baris-baris program, variable, dan parameter yang terlibat pada unit 
tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian di-compile 
ulang. 

White Box merupakan metode desain uji kasus yang menggunakan 
struktur kontrol dari desain prosedural untuk menghasilkan kasus-kasus 
uji. Dengan menggunakan metode uji coba white-box, para pengembang 
perangkat lunak dapat menghasilkan kasus-kasus uji seperti : 
a. Menjamin bahwa seluruh independent paths dalam modul telah 

dilakukan sedikitnya satu kali. 
b. Melakukan seluruh keputusan logikal baik dari sisi benar maupun 

salah. 
c. Melakukan seluruh perulangan sesuai batasannya dan dalam batasan 

operasionalnya. 
d. Menguji struktur data internal untuk memastikan validitasnya. 
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