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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Studi 

 Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian tedahulu 

yang penulis jadikan sebagai referensi penelitian. Terdapat beberapa jurnal yang 

penulis  jadikan sebagai pegangan, pedoman, acuan, serta pembanding dengan 

penelitian yang penulis lakukan. 

Penelitian pertama oleh ,Arya Budi Wasito, Muhamad Yusup, Muhamad 

Aspuri (2017) yang berjudul “Penerapan Sistem Monitoring Kendaraan Berbasis 

Android Pada Perguruan Tinggi Raharja”. Penelitian ini membahas mengenai 

penerapan sistem monitoring parkir pada perguruan tinggi Raharja yang semula 

dikerjakan secara manual sehingga dapat memudahkan petugas parkir. Masalah 

yang ada adalah lambatnya informasi yang diberikan oleh petugas parkir ketika 

ada kendaraan yang akan masuk dikarenakan komunikasi yang dilakukan petugas 

menggunakan handy talky masih terbilang lambat dan pencatatan jumlah 

kendaraan yang keluar masuk masih dikerjakan secara manual sehingga 

membutuhkan waktu untuk memeriksa dan mencocokan data jumlah slot parkir 

yang kosong. Jurnal ini memiliki kesamaan inti kasus hanya saja objek 

penelitiananya berbeda serta terdapat fitur untuk mengetahui dimana ada area 

yang kosong sedangkan pada sistem yang akan peneliti bangun tidak terdapat fitur 

itu. 

Jurnal penelitian kedua oleh M. Fahrur Reza, Mushlihudin, Anton Yudhana 

(2017) berjudul “Monitoring Lama Waktu Parkir Motor Berbasis WEB” Pada 

penelitiannya membahas mengenai sistem pencatat durasi waktu parkir sepeda 

motor secara real time dengan menggunakan perangkat arduino sebagai sensor 

pencatat kendaraan masuk dan keluar area parkir yang dapat menampilkan berapa 

jumah kendaraan yang sedang parkir beserta durasi waktu parkir pada setiap 

kendaraan pada area tersebut. Fokus pembahasan jurnal ini mirip dengan 

permasalahan karya tulis ini, namun terdapat perbedaan perangkat yang 

digunakan, pada penelitian kali ini tidak menggunakan arduino. 
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Penelitian ketiga berjudul “Model Sistem Informasi Monitoring Perkuliahan 

Fakultas Teknik Universitas Semarang Barbasis WEB.” Oleh Derman, S.T., 

Harmini, M.Eng. (2018) yang menerapkan sistem monitoring untuk perancangan 

perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi pelaksanaan perkuliahan, 

pengendalian peaksanaan perkuliahan, dan perbaikan perancangan perkuliahan 

dengan menggunakan metode Dynamic Priorities yang mendahulukan proses 

dimana memiliki prioritas tinggi serta mampu menanggapi perubahan lingkungan 

sistem saat beroperasi. Sistem yang dibangun bertujuan untuk memberikan 

informasi dan mepermudah aktivitas perkuliahan, sehingga pada penerapanya staf 

admin tidak kerepotan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa ataupun 

dosen yang bertanya mengenai jadwal perkuiahan.  

Berikutnya jurnal berjudul “PENGEMBANGAN Sistem Monitoring 

Keamanan Sepeda Motor Berbasis Internet Of Things” yang ditulis oleh Harum 

Sujadi, Tri Ferga Prasetyo, Pafsi Paisal (2018). Yang mengangkat permasalahan 

mengenai solusi untuk meminimalisir dan memonitoring pencurian kendaraan 

sepeda motor yang dapat dilakukan secara real time dari jarak jauh melalui 

jaringan internet yang dapat terintregasi dengan smartphone pemilik kendaraan, 

kendaraan akan memberikan sinyal informasi kepada smartphone pemilik yang 

dideteksi oleh sensor Pasive Infra Red (PIR) melalui internet pada saat kondisi 

tidak aman.  

 Jurnal selanjutnya dari Jery Ariska, M. Jazman (2016) yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Sekolah Menggunakan 

Teknik Labelling QR Code (Studi Kasus: Man 2 Model Pekanbaru)” dengan 

pembahasan Labelling QR Code dalam pengelolaan aset sekolah. Sistem ini 

menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan 

tools Unified Modeling Language (UML) dan berbasis Web. Petugas hanya 

menscan QR Code pada barang dengan menggunakan Android dalam mencari 

informasi aset sekolah.  

Jurnal berjudul “Rancang Bangun Sistem Parkir Menggunakan Kartu 

Barcode” oleh Sri Handayani (2018) dengan pembahasan pemanfaatan barcode 

sebagai alat untuk dapat memasuki area parkir dengan cara menunjukkan kartu 
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barcode kepada petugas parkir yang kemudian akan dipindai menggunakan 

barcode scanner dan palang pintu dapat terbuka secara otomatis. Masalah 

bermula dari terjadinya antrian panjang pada pintu masuk gedung parkir 

dikarenakan para pengendara harus mencari surat-surat kendaraanya sebagai bukti 

untuk dapat memasuki area tersebut. 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Keamanan Kawasan Perusahaan 

 Keamanan pada kawasan perusahaan memiiki prioritas utama untuk 

diperhatikan, seluruh perusahaan tidak akan memberikan celah tindak atau 

pelanggaran kejahatan pada prosedur keamanan yang dapat merugikan mereka. 

Praktiknya kebanyakan perusahaan hanya memberlakukan akses masuk satu 

pintu, beberapa akses masuk tambahan dapat dibuka hanya dalam kondisi tertentu. 

Diberlakukannya akses satu pintu ini bertujuan untuk mengontrol dan memeriksa 

keluar masuk pegawai dan membatasi pihak yang tidak berkepentingan untuk 

memasuki kawasan perusahaan. Demikian tentu bertujuan untuk menghindari 

tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain demi menjaga keamanan 

perusahaan tersebut. 

Selain pemberlakuan akses masuk satu pintu, perusahaan memberikan tanda 

kepada para pegawai berupa tanda pengenal khusus yang akan diperiksa oleh 

petugas keamanan untuk dapat memasuki kawasan tersebut. Namun hal itu sering 

terjadi kelengahan karena pemeriksaan yang dilakukan kebanyakan masih manual 

dan kurang teliti. 

2.2.2. Karakteristik Sistem 

Monitoring merupakan kegiatan pengawasi, observasi, kontrol serta 

verifikasi pada suatu objek yang sedang berlangsung dan memiliki langkah-

langkah tersistem sehingga menghasikan data informasi yang dapat dijadikan 

bahan untuk memberi penilaian, mengidentifikasi masalah, sampai dengan 

perumusan kebijakan. Monitoring hanya dapat dilaksanakan dan akan 

memberikan hasil apabila ada suatu proses yang berjalan. 



7 

 

 

2.2.3. Monitoring 

 Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan 

indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program 

sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program 

kegiatan itu selanjutnya. Pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran 

(Awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi 

dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukan 

pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu (Mardiani, Gentisya Tri: 2013). 

Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari 

berbagai sumberdaya (Wagimin, Helfi Nasution dan Novi Safriadi, 2017). 

2.2.4. Basis Data (Database) 

Menurut para ahli database dapat diartikan dalam beberapa pengertian yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, 

peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang dapat dicatat dan 

mempunyai arti secara implisit. Data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, 

karakter atau simbol, sehingga jika data dikumpulkan dan saling berhubungan 

akan terbentuk basis data (database) (Ramez,2000). 

b. Menurut Asrianda dalam Urva, Gellysa (2008) Database adalah sekumpulan 

tabel-tabel yang saling berelasi, relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci 

dari tiap tabel yang ada. Satu database menunjukkan satu lingkup perusahaan 

atau instansi.  

c. Database juga merupakan kumpulan data yang umumnya menggambarkan 

aktifitas-aktifitas dan pelakunya dalam suatu organisasi. Sistem database 

merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

mengelola data tersebut (Nugroho, Yuliandri Priyo, 2012). 

2.2.5. Flowchart 

Flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari 

suatu prosedur pemecahan masalah. Bagan alir program (program flowchart) 
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merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses 

program.Berikut pedoman-pedoman untuk menggambarkan suatu bagan alir dan 

analisis sistem (Fitria, 2015) :  

1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah juga dari kiri ke kanan.  

2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara detail dan definisi ini 

harus dapat dimengerti oleh pembacanya.  

3. Kapan aktivitas dimulai serta berakhir juga harus ditentukan secara jelas.  

4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi 

kata kerja, seperti mencetak invoice.  

5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar.  

6. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri 

dengan detail. Percabangan yang memotong aktivitas  yang sedang 

digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol 

konektor  harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada  halaman 

yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya jika percabangannya tidak 

berkaitan dengan sistem.  

7. Pergunakan simbol-simbol flowchart yang standar.  

Flowchart  (bagan alir sistem) dapat digambarkan dengan menggunakan 

simbol-simbol sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Simbol-simbol Flowchart 

Simbol Nama Keterangan 

 

 
Terminator 

Menunjukkan awal dan akhir dari 

suatu program. 

 

 
Process 

Menunjukkan proses perhitungan 

aritmatik. 

 

 
Read/White 

(Data) 

Menunjukkan sumber data yang akan 

diproses/dicetak 
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Simbol Nama Keterangan 

 

 

Manual 

Operation 
Menunjukkan suatu pekerjaan manual 

 

 

 
Document 

Menunjukkan dokumen 

input/outputhasil process yang 

berjumlah satu dokumen saja 

 

 

 

Multi 

Document 

Menunjukkan dokumen input/output 

hasil proses yang berjumlah satu 

dokumen saja. 

 

Decision 
Menunjukan proses evakuasi  

Pemeriksaan 

 

Stored Data 

 

Menunjukan penyimpanan data 

kedalam sebuah media direct access 

seperti disket. 

 

Manual Input 
Menunjukan input data secara  

Manual 

 

Arsip Menunjukan file yang diarsip.  

 

Arrow 
Menunjukan arus dari suatu  

proses.  

2.2.6. Unified Modeling Language (UML) 

UML merupakan bahasa visual dalam pemodelan yang memungkinkan 

pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi 

mereka tentang sebuah sistem dalam format yang standar, mudah dimengerti, dan 
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menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain 

(Yosua P, dkk, 2013).  

Setiap sistem yang kompleks seharusnya bisa dipandang dari sudut yang 

berbeda – beda sehingga bisa mendapatkan pemahaman secara menyeluruh. 

Untuk upaya tersebut UML menyediakan 9 jenis diagram yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan sifatnya statis atau dinamis (Sulistyorini P, 2009). Ke 

9 diagram dalam: 

a. Use Case Diagram 

Use case adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukan kelakukan atau 

kebiasaan sistem. Diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan aktor-

aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting 

untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang 

dibutuhkan serta diharapkan pengguna. 

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case. 

2 
 

Use Case 

deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

3 
 

Generalization 

hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

di atasnya objek induk (ancestor). 
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4 
 

Include 
menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

5 
 

Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

b. Class Diagram 

Diagram kelas bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-

kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi serta relasi. 

Tabel 2.3 Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Class 

himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 

2 
 

Generalization 

hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

c. Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat dinamis secara 

alamiah sebuah sistem dalam bentuk model aliran dan kontrol dari aktivitas 

ke aktivitas lainnya. 

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka 

saling berinteraksi satu sama lain. 
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2 
 

Initial Node 
bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

3 

 

Final Node 
bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

d. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan/ menampilkan 

interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah 

urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk 

pengguna, display, dan sebagainya berupa ”pesan/message”. 

Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Life Line 
objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

2 
 

Message 

spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

e. Collaboration Diagram Class 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram kolaborasi adalah diagram interaksi 

yang menekankan organisasi struktural dari objek 

– objek yang menerima serta  mengirim pesan (message). 

f. Statechart Diagram 

Diagram ini bersifat dinamis. Diagram ini memperlihatkan state – state pada 

sistem, memuat state, transisi, event, serta aktifitas. Diagram ini terutama 

penting untuk memperlihatkan sifat dinamis  dari antarmuka, kelas, 

kolaborasi dan terutama penting pada pemodelan sistem –  sistem yang 

reaktif. 
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g. Component Diagram 

Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan organisasi serta 

kebergantungan pada komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. 

Diagram ini berhubungan dengan diagram kelas dimana komponen secara 

tipikal dipetakan ke dalam satu atau lebih kelas-kelas, antarmuka- antarmuka 

serta kolaborasi-kolaborasi. 

h. Deployment Diagram 

Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat 

aplikasi dijalankan (saat run time). Dengan ini memuat simpul-simpul (node) 

beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Deployment diagram 

berhubungan erat dengan diagram kompoen dimana deployment diagram 

memuat satu atau lebih komponen- komponen. Diagram ini sangat berguna 

saat aplikasi berlaku sebagai aplikasi yang dijalankan  pada banyak mesin 

(distributed computing). 

2.2.7. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut pendapat Kronke (2006) Entity Relationship Diagram (ERD) 

adalah suatu permodelan konseptual yang didesain secara khusus untuk 

mengidentifikasikan entitas yang menjelaskan data dan hubungan antar data. 

Sedangkan menurut Nugroho (2002) Entity Relationship Diagram (ERD) adalah 

diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem 

serta hubungan-hubungan (relasi) antar entitas tersebut. 

Berikut Ini adalah simbol-ssimbol yang digunakan dalam Entity 

Relationship Diagram (ERD) : 

Tabel 2.6 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

SIMBOL KETERANGAN 

 

Entity. Simbol yang menyatakan himpunan entitas ini bisa 

berupa : suatu elemen lingkungan, sumber daya, atau 

transaksi, yang begitu pentingnya bagi perusahaan sehingga 

didokumentasikan dengan data. 
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Attribute. Simbol terminal ini untuk menunjukkan nama-

nama atribut yang ada pada entiti.  
 

Primary Key Attribute. Simbol atribut yang digarisbawahi, 

berfungsi sebagai key (kunci) di antara nama-nama atribut 

yang ada pada suatu entiti. 
 

Relationship. Simbol ini menyatakan relasi ini digunakan 

untuk menunjukkan hubungan yang ada antara entiti yang 

satu dengan entiti yang lainnya. 
 

Link. Simbol berupa garis ini digunakan sebagai 

penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan 

entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. 

Pada dasarnya ada tiga komponen yang digunakan, yaitu : 

a. Entitas 

Entiti merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya digambarkan 

dengan persegi panjang. 

b. Atribut 

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi 

untuk mendes-kripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut 

mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan 

yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. 

Beberapa jenis Atribut antara lain : 

1. Atribut key 

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat 

membedakan semua baris data ( Row/Record ) dalam tabel secara unik. 

Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris 

data dengan nilai yang sama 

Contoh : Nomor pokok mahasiswa (NPM), NIM dan nomor pokok 

lainnya. 
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2. Atribut Composite 

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut 

yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisah dipecah 

lagi atau mempunyai sub attribute. 

Contoh : dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama 

belakang. Atribut Derivatif 

3. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database 

Contoh : Atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu 

relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris 

putus-putus 

c. Hubungan / Relasi 

Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang 

berbeda. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum 

hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya 

1. One to One (1:1) 

Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota 

entitas B, begitu pula sebaliknya. 

2. One to many (1:M / Many) 

Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu 

anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya. 

3. Many to Many (M:N / N:M) 

Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan 

entitas B dan demikian pula sebaliknya 

2.2.8. HTML 

 HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa pemrograman standar 

yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat 

diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web 

Internet (Browser). Disebut hypertext sebab di dalamnya terdapat sebuah text 
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biasa yang memiliki fungsi lain, kita bisa membuatnya menjadi link yang dapat 

berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan meng-klik text tersebut. 

Sedangkan, disebut Markup Language sebab bahasa HTML menggunakan tanda 

(mark) yang digunakan untuk menandai bagian-bagian dari text. Contohnya, text 

yang terletak di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan apabila berada di 

antara tanda lainnya akan terlihat besar. Tanda tersebut di kenal dengan sebutan 

HTML tag. HTML merupakan sebuah bahasa yang awalnya bahasa yang 

sebelumnya banyak dipakai di dunia percetakan dan penerbirtan yang disebut 

sebagai SGML ( Standard Generalized Markup Language). 

 Tahun 1980, IBM memikirkan pembuatan suatu dokumen yang hendak 

mengenali setiap elemen dari dokumen dengan suatu tanda tertentu. Setelah itu 

IBM mengembangkan suatu jenis bahasa yang menggabungkan teks dengan 

perintah-perintah pemformatan dokumen. Bahasa ini disebut dengan Markup 

Language Markup Language adalah sebuah bahasa yang menggunakan tanda-

tanda sebagai basisnya. Sistem IBM ini dinamakan Generalized Markup 

Language atau GML. Setelah itu, pada Tahun 1986 ISO menyatakan 

bahwasannya IBM mempunyai suatu konsep tentang dokumen yang sangat baik, 

kemudian mengeluarkan suatu publikasi (ISO 8879) yang menyatakan bahwa 

markup language sebagai standar guna pembuatan dokumen-dokumen. 

 ISO membuat bahasa ini dari GML milik IBM. Kemudian menanamainya 

dengan nama lain, yakni SGML (Standard Generalized Markup Language). ISO 

dalam publikasinya meyakini bahwa SGML akan sangat berfungsi sebagi 

pemrosesan informasi teks dan sistem-sistem perkantoran. Akan tetapi di luar 

perkiraan ISO, SGML dan terutama subset dari SGML, yakni HTML juga 

berfungsi untuk menjelajahi internet. Khususnya bagi mereka yang menggunakan 

World Wide Web (WWW). Saat ini versi terakhir dari html ini adalah HTML5 

(Sumberpengertian.id, 2018). 

2.2.9. Website 

 Website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen 

multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan 
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protokol HTTP (hyper text transfer protocol) dan untuk mengaksesnya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Beberapa jenis browser 

yang populer saat ini adalah diantaranya : Microsoft, Mozila Firefox, Opera dan 

Safari yang diproduksi oleh Aplle. Browser (perambah) adalah aplikasi yang 

mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. 

Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat didalam aplikasi browser yang 

biasa disebut sebagai web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan cara 

diterjemahkan (M Rudyanto Arief, 2011, Hall : 7). 

Jenis-jenis website berdasarkan sifatnya ada 3 (tiga) macam diantaranya, bisa 

dibaca dibawah ini : 

a. Website Statis 

Website Statis adalah suatu website yang mempunyai halaman yang tidak 

berubah. Yang artinya adalah untuk melakukan sebuah perubahan pada suatu 

halaman hanya bisa dilakukan secara manual yaitu dengan cara mengedit 

kode-kode yang menjadi struktur dari website itu sendiri. 

b. Website Dinamis 

Website Dinamis adalah merupakan suatu website yang secara strukturnya 

diperuntukan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain dimana 

utamanya yang bisa diakses oleh para pengguna (user) pada umumnya, juga 

telah disediakan halaman backend yaitu untuk mengedit konten dari website 

tersebut. Contoh dari website dinamis seperti web berita yang didalamnya 

terdapat fasilitas berita, dsb. 

c. Website Interaktif 

Website Interaktif adalah suatu website yang memang pada saat ini memang 

terkenal. Contohnya website interaktif seperti forum dan blog. Di website ini 

para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang 

menjadi pemikiran mereka. 

2.2.10. QR Code 

QR Code adalah simbol dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave 

1994 dengan tujuan utama sebagai simbol yang dapat dengan mudah 
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diinterpretasikan oleh alat scanner. QR adalah merek dagang terdaftar dari 

perusahaan Jepang Denso Wave, anak perusahaan dari Toyota yang menemukan 

teknologi tersebut pada tahun 1994 untuk melacak bagian dalam perakitan 

kendaraan. Denso Wave memilih untuk tidak melaksanakan paten atas teknologi 

ini dan mempromosikan penggunaannya secara luas . Di Jepang, QR Code telah 

digunakan secara luas dalam kegiatan pemasaran sejak awal 1990 karena 

kemampuannya untuk menciptakan interaksi langsung dengan konsumen.  

QR Code mempunyai karakteristik yang berbeda dengan barcode tradisional, 

antara lain: 

1. Mampu menyimpan data tersandi dalam kapasitas besar QR Code mampu 

menyandikan berbagai macam tipe data seperti numeris, karakter, Kanji, 

Hiragana, simbol, biner, bahkan mampu menyandikan 7089 karakter 

hanya dalam satu simbol. Berbeda dengan  barcode biasa yang hanya 

mampu menyimpan informasi sebesar 20 digit. 

2. Ukuran printout yang kecil QR Code mampu menyandikan data hanya 

dengan membutuhkan sepersepuluh ruangan yang dibutuhkan oleh 

barcode biasa. 

3. Mampu menyandikan Kanji dan Kana 

4. Tahan terhadap kotoran dan kerusakan QR Code mempunyai koreksi 

error, dimana data dapat direstore walaupun sebagian simbol kotor 

ataupun rusak. 

5. Mampu terbaca pada arah manapun (360 derajat) QR Code mampu 

dibaca dalam berbagai arah (omni direksional) secara cepat. QR Code 

mempunyai pola untuk mendeteksi posisi pada tiga pojok simbol. 

6. Kepadatan yang tinggi (rata-rata 100 kali lebih tinggi daripada barcode 

linear). 

7. Pembacaan berkecepatan tinggi. 

8. Memiliki keunggulan dalam unjuk kerja dan aspek fungsional. 

 


