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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan studi literatur dan tinjauan pustaka dari penelitian-

penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sarita Yuniarti

Hanum dan Eka Dwi Cahyono. Sarita Yuniarti Hanum dalam penelitiannya yang

berjudul “Sistem Informasi Transportasi dan Jalur Angkutan Kota untuk Penataan

Ruang Wilayah Kota Semarang Guna Membantu Pengambilan Keputusan”.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi yang cepat, akurat,dan

reliable untuk pengembangan rencana tata ruang secara menyeluruh yang

merupakan sinkronisasi dengan sistem lain yang akan mempermudah para

pengambil keputusan dan para pelaku pembangunan wilayah untuk mengambil

suatu keputusan. Dalam analisisnya penelitian ini membagi jalan yang berada di

Kota Semarang menjadi dua sistem jaringan jalan yaitu sistem jaringan jalan

primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer adalah

jalan yang berperan menghubungkan kota dengan wilayah atau kota-kota lainnya,

yang meliputi jalan arteri, kolektor dan lokal. Sedangkan sistem jaringan jalan

sekunder adalah jalan yang berperan menghubungkan antar pusat kegiatan dan

pelayanan dalam lingkup kota. Dalam tampilan aplikasinya terdapat tampilan

menu gambar angkutan umum, menu pilihan trayek, menu rute trayek, menu

pencarian trayek, menu search dan juga menu tampilan informasi Kota Semarang.

Eka Dwi Cahyono dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Informasi

Geografis Angkuan Umum Di Surabaya Berbasis Web”. Penelitian ini bertujuan

untuk memberikan informasi geografis angkutan umum dan juga dapat

menampilkan fasilitas umum (mall, PTN/PTS, rumah sakit, dll) yang dilewati atau

berada pada rute angkutan umum yang nantinya diharapkan geografis angkutan

umum di surabaya dapat diakses melalui web. Untuk tampilan visualisasi pada

peta surabayanya dilengkapi dengan kemampuan navigasi peta seperti show all,
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zoom in, zoom out, recenter, information, reference map, scalebar dan legend dari

semua bidang.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Angkutan Umum

Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau

orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta,

atau pemerintahan, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar

atau sewa. Siapapun boleh menaiki angkutan umum asal mampu membayar

ongkos sesuai rute yang di tempuh ke tempat yang di tuju.

2.2.2 Trayek Angkutan

Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil biasa yang

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap

maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, perijinan untuk trayek

angkutan umum agar bisa beroperasi di kelompokan atas angkutan trayek tetap

teratur dan angkutan tidak dalam trayek, yaitu sebagai berikut:

1. Angkutan trayek tetap dan teratur

Angkutan trayek tetap dan teratur melayani lintasan/rute yang tetap dari

terminal yang telah ditetapkan ke terminal tujuan yang telah ditetapkan dan

dilayani dengan frekuensi tertentu/dilengkapi dengan jadwal perjalanan.

Dalam angkutan trayek tetap dan teratur ini meliputi beberapa angkutan yaitu:

 Angkutan Lintas Batas Negara

 Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

 Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

 Angkutan Kota

 Angkutan Perdesaan
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2. Angkutan tidak dalam trayek

Angkutan tidak dalam trayek merupakan angkutan yang tidak terikat dengan

trayek yang biasanya melakukan pelayanan dari rumah ke rumah. Dalam

Angkutan tidak dalam trayek ini meliputi beberapa angkutan yaitu:

 Angkutan Taksi

 Angkutan Sewa

 Angkutan Pariwisata

 Angkutan Lingkungan

2.2.3 Fasilitas Sosial

Pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah

atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam

lingkungan pemukiman baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan.

Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah,

tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang

serbaguna, makam, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat masih salam mengerti mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum,

jadi fasilitas umm ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk

kepentingan umum contohnya seperti jalan, angkutan umum, saluran air,

jembatan, flyover, underpass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir

kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain untuk membedakan fasilitas umum dengan fasilitas

sosial yaitu dengan cara melihat dari apakan fasilitas tersebut berbayar ataupun

tidak, jika berbayar bisa dikatakan itu fasilitas sosial tapi jika tidak berbayar bisa

dikatakan itu fasilitas umum. Karena biasanya untuk fasilitas umum itu tidak

berbayar jika dilihat dari contoh di atas.

2.2.4 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang dirancang untuk

bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat

geografi.  Sistem informasi geografis adalah bentuk sistem informasi yang
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menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai

antar muka. SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) dan relasi.

Kemampuan dasar SIG yaitu mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti

query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan

berdasarkan letak geografisnya. (Prahasta, E.2009)

SIG memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan

melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data.

Aplikasi SIG saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah aplikasi namun juga

bertambah dari jenis keragaman aplikasinya.

Pengembangan aplikasi SIG kedepannya mengarah kepada aplikasi

berbasis web yang di kenal dengan webgis. Hal ini disebabkan karena

pengembangan aplikasi di lingkungan jaringan telah menunjukan potensi yang di

inginkan secara online melalui jaringan internet tanpa mengenal batas geografi

penggunanya. Secara umum sistem informasi geografis dikembangkan

berdasarkan pada prinsip input/masukan data, manajemen, analisis dan

representasi data.

Gambar II.1 Arsitektur Webgis

Gambar di atas menunjukan arsitektur minimum sebuah sistem webgis.

Aplikasi di sisi client yang berkomunikasi dengan server sebagai penyedia data

melalui web protokol seperti HTTP (Hyper Text Transfer Protokol). Untuk

menampilkan dan berinterasi dengan data SIG sebuah browser membutuhkan

plug-in atau java applet dan bahkan keduanya. Web server bertanggung jawab

terhadap proses permintaan dari client dan mengirimkan tenggapan terhadap
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respon tersebut. Dalam arsitektur web, sebuah web server juga mengatur

komunikasi dengan server side SIG komponen.

Untuk berinteraksi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi perlu di

rancang sebuah Graphical User Interface (GUI). Pengguna PHP (Hyper Text

Transfer Protokol) dan VRML (Virtual Reality Modeling Language) adalah

sebuah ideal perancangan GUI untuk aplikasi webgis. PHP menjadi bahasa yang

paling pupuler untuk menciptakan web dinamis pada saat ini. VRML dikenalkan

oleh konsorsium web3d untuk menghasilkan tampilan peta interaktif dalam web.

PHP dapat menghasilkan banyak banyak text informasi. Dalam PHP, salah

satunya menjadi pengendali dari banyak informasi tersebut. Permintaan

dikirimkan oleh VRML dan kemudian menuliskan VRML nodenya. Server

mengkomunikasikan semua kode PHP saat mengirimkan respon. Jadi pada line

dimana kode JSP ditampilkan server mengirimkan kembali blank line kepada

browser. Sangat perlu untuk memasukan header PHP dan VRML dan content type

nya harus berubah sebelum VRML header ditentukan.

2.2.5 ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop merupakan kumpulan beberapa aplikasi perangkat lunak

Sistem Informasi Geografis (SIG) utama yang berbasis desktop. Framework

(sistem) ini ArcGIS Desktop terdiri dari ArcMap, ArcCatalog, dan ArcToolbox

yang merupakan kerangka dasar dari ArcGIS Desktop.

1. ArcMap

ArcMap merupakan program aplikasi sentral di dalam ArcGIS Desktop yang

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbasis peta digital

antara lain kebutuhan kartografis, manipulasi data geografis, analisis peta,

dan editing peta. Dalam operasinya, ArcMap akan menawarkan dua tipe map-

view yaitu view data geografis (spasial) dan view halaman layout. Pada tipe

view data geografis, ArcMap akan memfasilitasi para penggunanya untuk

bekerja dengan layer geografis untuk di beri simbol, di analisis kemudian di

kompilasi ke dalam dataset SIG. Sedangkan pada tipe view halaman layout,
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ArcMap akan  menyediakan fasilitas untuk bekerja dengan halaman-halaman

peta yang berisi elemen-elemen peta, seperti simbol, skala, legenda, simbol

arah utara dan peta referensi.

2. ArcCatalog

ArcCatalog merupakan sebuah aplikasi yang membantu pengguna untuk

mengatur dan mengelola informasi SIG yang meliputi data SIG, dokmen peta,

filelayers, dsb. Data SIG terdiri dari berbagai macam format data dan tipe. Di

dalam ArcCatalog pengguna dapat menghapus, memberi nama baru,

membuat file peta baru, mem-preview peta, melihat metadata, membuat

database dsb

3. ArcToolbox

Banyak pekerjaan SIG menggunakan ArcMap dan ArcCatalog untuk

mengelola, menampilkan, dan query data SIG. Di dalam ArcToolbox banyak

terdapat alat untuk geoprocessing. Geoprocessing digunakan untuk otomasi

data, kompilasi data, mengelola data, analisis data, modeling data dan untuk

kartografi tingkat lanjut. Berbagai macam tool antara lain 3D analisis tool,

konversi tool, dan manajemen tool, dsb.

ArcGIS Desktop Extention menyediakan fungsi khusus untuk kompilasi data,

produksi kartografi dan analisis geografi tingkat lanjut. Berikut penjelasan

beberapa produk ekstensi.

a. Ekstensi Kompilasi Data

Ekstensi kompilasi pada ArcGIS terdiri dari ArcScan for ArcGIS, ArcGIS

Data Interoperability, dan ArcGIS Schematics. ArcScan for ArcGIS

digunakan untuk menghasilkan data dari hasil data yang di scan.

Prosesnya adalah vektorisasi dari data raster dan juga terdapat tools untuk

editing raster ke vektor.ArcGIS Data Interoperability berguna untuk

membaca, mengubah dan mengekspor lebih dari 60 format data GIS,

termasuk juga tools untuk pengkonversian data yang kompleks. ArcGIS

Schematics digunakan untuk membuat diagram skematik jaringan GIS

seperti jaringan listrik, perpipaan, dan jaringan telekomunikasi.
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b. Ekstensi Produksi Kartografi

Beberapa ekstensi yang berperan dalam produksi kartografi antara lain

Maplex for ArcGIS dan ArGIS Publisher. Maplex for ArcGIS digunakan

untuk penempatan label pada produksi kartografi. Dapat mendeteksi label

yang overlap dan secara otomatis memindahkannya. Serta terdapat juga

tools untuk mempercantik penempatan label. ArcGIS Publisher

digunakan untuk pempublikasikan data dan peta untuk digunakan dengan

membuat format peta publikasi (PMF) untuk segala jenis dokumen peta.

PMF digunakan dalam ArcReader dan diijinkan untuk berbagi secara

gratis bagi pengguna yang lain

2.2.6 Penentuan posisi dengan GPS

Global Positioning System (GPS) adalah sistem satelit navigasi dan

penentuan posisi yang di miliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini di

desain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi

mengenai waktu secara berkelanjutan di seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan

cuaca, kepada banyak orang secara simultan (Abidin, 2010). Pada saat ini, sistem

GPS sudah banyak digunakaan oleh seluruh dunia. Di Indonesia, GPS sudah

banyak diaplikasikan, terutama yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang

menuntut informasi tentang posisi.

Prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak ke

beberapa satelit yang koordinatnya telah diketahui sekaligus, yang tidak lain

merupakan kombinasi dari beberapa permukaan posisi bola konsentrik dalam

ruangan.

Dibandingkan dengan sistem dan metode penentuan posisi lainnya, GPS

banyak mempunyai kelebihan dan menawarkan lebih banyak keuntungan, baik

dalam segi operasionalnya maupun kualitas posisi yang diberikan. Ssat ini ada

juga sistem penentuan posisi berbasis satelit yang operasional, yaiatu GLONASS

yang di milki pleh Rusia. Di samping itu, dalam waktu dekat komunitas Eropa
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tengah sedang meluncurkan sistem satelit GALILEO secara bertahap yang akan

dapat digunakan pada tahun 2015 yang akan datang.

2.2.7 Basis Data

Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi

atau data. Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai

alasan. Dengan basis data, pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi.

Setelah data disimpan maka informasi harus mudah diambil. Data pun harus

mudah ditambahkan ke dalam basis data, di modifikasi, dan di hapus. (Stephens

dan Plew, 2000)

C. J Datae menyatakan bahwa sistem basis data dapat di anggap sebagai

tempat untuk sekumpulan berkas data yang terkomputerisasi dengan tujuan untuk

memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan.

DBMS (database management system). dapat diartikan sebagai program

komputer yang digunakan untuk memasukan, mengubah, menghapus,

memodifikasi dan memperoleh data/ informasi dengan praktis dan efisien.

Kelebihan dari DBMS antara lain:

a. Kepraktisan

DBMS menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil

namun banyak menyimpan data jika dibandingkan dengan menggunakan

kertas.

b. Kecepatan

Komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan

dengan cepat.

c. Mengurangi Kejenuhan

Pekerjaan yang berulang-ulang dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan

bagi manusia, sedangakan mesin tidak mengalaminya.
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d. Update to Date

Informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat setiap waktu.

Sedangakan keuntungan menggunakan DBMS antara lain (Waliyanto, 2000)

a. Pemusatan Kontrol Data

Dengan satu DBMS di bawah kontrol satu orang atau kelompok dapat

menjamin terpeliharanya standar kualitas data dan keamanan batas

penggunaannya serta dapat menetralkan konflik yang terjadi dalam

persyaratan data dan integritasi data dapat terjaga.

b. Pemakaian data bersama (Shared Data)

Informasi yang ada dalam basis data dapat digunakan lebih efektif dengan

pemakaian beberapa kontrol yang terjaga.

c. Data yang bebas (Independent)

Program aplikasi terpisah dengan data yang disimpan dalam komputer.

d. Kemudahan dalam pembuatan aplikasi baru

e. Pemakaian secara langsung

DBMS menyediakan interface yang memudahkan pengguna dalam mengolah

data.

f. Data yang berlebihan dapat dikontrol

Data yang dimasukan dapat terjadi redundant, untuk itu DBMS berfungsi

untuk menurunkan tingkat redudancy dan pengelolaan proses pembaruan

data.

g. Pandangan User (User View)

Ada kemungkinan basis data yang diakses adalah sama, maka DBMS mampu

mengatur interface yang berbeda dan disesuaikan dengan pemahaman tipe

user terhadap basis data menurut kebutuhan.

Meskipun banyak keuntungan yang dapat di peroleh dari DBMS, DBMS juga

masih memiliki kelemahan. Adapun kelemahan DBMS antara lain sebagai beikut:
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a. Biaya

Kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang

tepat cukup mahal, termasuk biaya pemeliharaan dan sumber daya manusia

yang mengelola basis data tersebut.

b. Sangat kompleks

Sistem basis data lebih kompleks dibandingkan dengan proses berkas,

sehingga dapat mudah terjadinya kesalahan dan semakin sulit dalam

pemeliharaan data.

c. Resiko data yang terpusat

Data yang terpusat dalam satu lokasi dapat beresiko kehilangan data selama

proses aplikasi

2.2.8 Web Server

Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang

berfungsi menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui halaman

HTTP atau HTTP dari client yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan

kembali (response) hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya

berbentuk dokumen HTML.

Web server yang mendukung PHP dapat di temukan dimana-mana dari

mulai apache, IIS, lighttpd, hingga xiatami dangan konfigurasi yang relatif

mudah. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya developer

yang siap membantu dalam pengembangan. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah

bahasa script yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin

(Linux, Unix, Macitosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui

console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.

2.2.9 HTML

HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa yang digunakan

untuk membuat suatu situs web atau homepage. Setiap dokumen dalam web di
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tulis dalam format HTML Semua format dokumen, hyperlink yang dapat di klik,

gambar, dokumen, multimedia, form yang dapat di isi dan sebagainya yang di

dasarkan atas HTML. Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu:

1. Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.

2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh

dunia.

3. Memuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran,

transaksi secara online.

4. Menambahkan objek-onjek seperti image, audio, video, dan juga java applet

dalam dokumen HTML.

Ciri-ciri HTML adalah sebagai berikut :

1. Tersusun oleh tag-tag seperti <html>.....<html>

2. Pada umumnya tag selalu memiliki tag pembuka dan kemudian ada tag

penutupnya .

3. Tidak case sensitive artinya huruf kapital maupun bukan huruf kapital akan di

anggap sama.

4. Nama file berupa *.html atau *.htm (Meiska Firstiara M., 2014)

2.2.10 PHP

Sebenarnya PHP memiiki beberapa pandangan dalam mengartikannya,

akan tetapi kurang lebih PHP dapat kita ambil arti sebagai Page Hypertext

Preprocessor. Ini merupakan bahasa yang hanya dapat berjalan pada server dan

hasilnya dapat ditampilkan pada client.

PHP adalah produk open source yang dapat digunakan secara gratis tanpa

harus membayar untuk menggunakanya. Interpreter PHP dalam mengeksekusi

kode PHP pada sisi server (server-side), sedangakn tanpa adanya interpreter PHP,

maka semua skrip dan aplikasi PHP yang di buat tidak dapat dijalankan.

PHP merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia website, PHP

adalah bahasa program yang berbentuk script yang diletakkan di dalam server

web. Jika dilihat dari sejarah awal mulanya PHP diciptakan dari ide Rasmus
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Lerdof untuk kebutuhan pribadinya, script tersebut sebenarnya di maksudkan

untuk digunakan sebagai keperluan membuat website pribadi, akan tetapi

kemudian dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah bahasa yang disebut

“Personal Home Page” inilah awal mula munculnya PHP sampai saat ini.

(Bondan Arum K., 2014)

2.2.11 MySQL

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data

SQL (DBMS) yang multithread dan multiuser. MySQL adalah implementasi dari

manajemen basis data relational (RDBMS). Pada saat ini MySQL merupakan

database server yang sangat terkenal di dunia, semua itu karena bahasa dasar

yang digunakan untuk mengakses database yaitu SQL (Stuctured Query

Language) yang pertama kali diterapkan pada sebuah proyek riset pada

laboraturium riset San Jose, IBM yang bernama System R, kemudian SQL juga

dikembangkan oleh Oracle,Informix dan Sybase. Dengan menggunakan SQL,

proses pengaksesan database lebih user-friendly dibandingkan dengan yang lain.

Misalnya dBase atau Clipper karena mereka masih menggunakan perintah-

perintah pemrograman murni. SQL dapat digunakan secara sendiri maupun

diletakkan pada bahasa pemrograman seperti C, dan Delphi.

Ada beberapa alasan mengapa MySQL di pilih sebagai program basis

data, di antaranya :

1. Sebuah database server, jadi dengan menggunakan database ini dapat

menghubungkan ke media internet sehingga dapat diakses dari jauh.

2. Sebuah database client, selain menjadi server yang melayani permintaan,

MySQL dapat melakukan Query yang mengakses database pada server

3. MySQL adalah sebuah software database yang opensource artinya program

bersifat gratis atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membeli atau

membayar lisensi kepada pembuatnya (meskipun ada versi tertentu yang

berbayar)

4. MySQL mendukung hampir semua bahasa pemrograman yang populer saat

ini seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Phyton, dll.
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5. MySQL merupakan metode yang sangat cepat dalam hal relasi antar tabel

pada basis datanya. Dengan metode one-sweep multijoin, MySQL sangat

efisien dalam mengelola informasi yang di minta (request) yang berasal dari

banyak tabel sekaligus.

6. MySQL telah sangat luas digunakan di dunia seehingga jika terdapat

kesalahan dalam menggunakan MySQL, maka dapat bertanya pada banyak

orang yang siap membantu menyelesaikan masalah tersebut

2.2.12 XAMPP

XAMPP adalah sebuah software web apache yang di dalamnya sudah

tersedia database server MySQL dan support php programming. XAMPP

merupakan sofware yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di

linux dan windows. Keuntungan lainnya adalah hanya menginstal sekali sudah

tersedia apache web server, MySQL database server, PHP support (PHP 4 dan

PHP 5) dan beberapa modul lainnya. Hanya bedanya versi untuk windows sudah

dalam bentuk instalasi grafis dan yang linux dalam bentuk file terkompresi tar.

kelebihan lain yang berbeda dari versi windows adalah memiliki fitur untuk

mengaktifkan sebuah server secara grafis, sedangakan linux masih berupa

perintah di dalam console.

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke

dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP maka tidak memerlukan lagi

instalasi dan konfigurasi web server apache, PHP dan MySQL secara manual.

XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk

pengguna.

2.2.13 Google Maps API

Google maps adalah layanan gratis yang di berikan oleh google dan sangat

populer. Google maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk

melihat suatu daerah. Dengan kata lain, Google maps merupakan suatu peta yang
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dapat dilihat menggunakan suatu browser. Kita dapat menambahkan fitur google

maps dalam website yang telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar

maupun yang gratis sekalipun dengan google maps api. Google maps api adalah

suatu library yang berbentuk javascript. Cara membuat peta pada google maps

untuk ditampilkan pada suatu website membutuhkan pengetahuan mengenai

HTML dan javascript serta koneksi jaringan internet yang stabil. Dengan

menggunakan google maps kita dapat menghemat waktu dan biaya serta produk

keluaran pata dinamis.

2.2.14 Dreamweaver

Seorang web designer pasti memerlukan suatu software yang dapat

menolongnya dalam mendesain dan membangun suatu situs sebelum

disebarkan/dibagikan ke dalam sebuah internet.

Adobe dreamweaver merupakan program penyunting halaman web

keluaran Adobe system yang dulu dikenal sebagai macromedia dreamweaver

keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web

karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaanya. Versi terakhir

macromedia dreamwever sebelum macromedia di beli oleh Adobe system yaitu

versi 8. Versi terakhir dreamweaver keluaran adobe system adalah versi 10 yang

ada dalam adobe creative suite 4 (sering di singkat adobe CS4).

Macromedia dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk

mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web.

Dreamweaver membuatnya menjadi lebih mudah dengan menyediakan tool-tool

yang sangat berguna dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman dalam

mendesain web. Dreamweaver juga di lengkapi dengan kemampuan manajemen

situs, yang meudahkan kita mengelola keseluruhan elemen yang ada dalam situs.

2.2.15 CSS

CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS biasa

digunakan dalam dokumen HTML untuk menciptakan suatu style yang dipakai

untuk mengatur penampilan elemen HTML. Dengan menggunakan style, suatu
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elemen dapat di format dengan fitur yang jauh lebih kaya dari pada yang di

sediakan oleh elemen HTML itu sendiri. Sebagai contoh, pangaturan seperti

warna tulisan bisa di tangani melalui style tanpa melibatkan tag HTML yang

berfungsi untuk mengatur warna. (Kadir, 2008)

2.2.16 Java Script

Javascript merupakan bahasa pemrograman web client side. Kalau HTML

digunakan untuk membuat halaman web statis, maka javascript digunakan untuk

membuat halaman web yang interaktif dan dinamis. Karena sebagai bahasa

pemrograman, javascript dapat digunakan untuk membuat aplikasi matematis,

efek animasi sederhana, bahkan juga untuk membuat game

Di kenal dua macam bahasa pemrograman web, yaitu browser side dan

client side. Server side berarti setiap kali script dipanggil browser, maka script

akan diolah dan bekerja di server. Oleh karena itu, meskipun halaman web di

tampilkan pada browser, scriptnya tetap tidak di sertakan. Contohnya JSP, PHP,

ASP, dll.

Hampir browser yang ada saat ini sudah support javascript. Dokumen

javascript dapat di bagi dengan text editor biasa, seperti Notepad++, Wordpad,

dll. Dengan menyimpan ke dalam bentuk format *.js.

2.3 Hosting

Hosting bersal dari kata “Host” yang berarti menerima tamu. Hosting

merupakan jasa layanan internet untuk menempatkan halaman website agar bisa

online. Hosting sendiri menyediakan server-server yang disewakan sehingga

memungkinkan individu atau organisasi menempatkan data atau informasi di

internet berupa DNS, Email, FTP, atau HTTP. Server hosting terdiri dari sebuah

server yang terhubung dengan jaringan internet yang mempunyai kecepatan

tinggi. Pengertian hosting yang lain yaitu menyewa tempat untuk meyimpan data

yang di butuhkan oleh sebuah website sehingga bisa diakses melalui internet.
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Penyewa hosting akan memiliki hak akses setelah menyewa atau

membelinya dan akan diberikan control panel yang sudah terproteksi dengan

username dan password sebagai admin websitenya. Sebuah hosting mempunyai

kapasitas dengan ukuran MB (Mega Byte) dan GB (Giga Byte). Rata-rata

penyewaan hosting adalah per tahun. Sekarang ini penyewaan hosting yang

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar banyak di jumpai di indonesia

maupun luar negeri. Lokasi peletakan data center (pusat data) hosting bisa

bermacam-macam ada di Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan ada yang di

Jakarta dengan harga sewa yang bervariasi. Ada beberapa jenis layanan hosting di

antaranya adalah Shared Hosting, Dedicated Server, Virtual Dedicated Server

(VPS) dan Colocation Server. Berikut ini penjelasannya:

1. Shared Hosting

Merupakan penggunaan server hosting yang di miliki oleh pengguna satu

dan pengguna yang lain yang bisa digunakan untuk beberapa domain (lebih

dari satu). Hal ini berarti satu server memiliki beberapa akun yang dibedakan

pada username dan passwordnya.

2. Dedicated Server

Merupakan penggunaan server yang tidak bisa dioperasikan dalam VPS

(Shared Hosting) dan di khususkan untuk aplikasi yang lebih besar. Server

disediakan oleh perusahaan hosting yang bekerjasama dengan vendor.

3. Virtual Dedicated Server

Atau Virtual Private Server yang merupakan lingkungan software OS

(Operating System) dari proses virtualisasi. Hal ini memungkinkan untuk

menginstall OS yang bisa berjalan pada OS lain.

4. Colocation Server

Merupakan sebuah layanan penyewaan tempat atau lokasi untuk meletakkan

server yang digunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pengguna yang

bekerjasama dengan vendor.


