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II.BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Aplikasi  

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun pekerjaan, seperti aktivitas 

perniagaan, periklanan, pelayanan masyarakat, game, dan berbagai aktivitas 

lainnya yang dilakukan oleh manusia. 

Sebelum aplikasi pertama di dunia ditemukan, ada sejarah yang sangat 

panjang dalam proses ditemukannya aplikasi. Jauh sebelum aplikasi yang ada 

pada komputer dapat berjalan secanggih saat ini, semua perangkat lunak 

(software) selalu mengandalkan aljabar Boolean. Rumitnya penggunaan kode 

binary digit ini membuat orang-orang pada saat itu mulai membuat kelompok-

kelompok bit yang terdiri dari nible (4 bit), byte (8 bit), word ( 2 byte), dan doubel 

word (32 bit). Dengan berbagai kelompok bit yang ada pada saat itu, orang-orang 

mulai merakit kode-kode tersebut menjadi berbagai struktur instruksi hingga pada 

akhirnya terbentuklah kode-kode baru yang kita kenal dengan nama assembler 

yang nantinya menjadi cikal-bakal dibuatnya berbagai macam aplikasi yang saat 

ini dapat mempermudah berbagai kegiatan manusia [1]. 

2.2 Internet 

Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani 

miliaran pengguna di seluruh dunia.Rangkaian internet yang terbesar dinamakan 

Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan 

internetworking ("antarjaringan"). Jumlah pengguna Internet yang besar dan 

semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. Internet juga 

mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya 

berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia 

mempunyai akses Internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. 
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Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet melambangkan penyebaran 

(decentralization) / pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara ekstrem. 

Perkembangan Internet juga telah memengaruhi perkembangan ekonomi. 

Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara 

tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat 

mudah dan sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui Internet ini 

dikenal dengan nama e-commerce [2]. 

Terkait dengan pemerintahan, Internet juga memicu tumbuhnya transparansi 

pelaksanaan pemerintahan melalui e-government seperti di kabupaten Sragen 

yang mana ternyata berhasil memberikan peningkatan pemasukan daerah dengan 

memanfaatkan Internet untuk transparansi pengelolaan dana masyarakat dan 

pemangkasan jalur birokrasi, sehingga warga di daerah terebut sangat di 

untungkan demikian para pegawai negeri sipil dapat pula di tingkatkan 

kesejahterannya karena pemasukan daerah meningkat tajam.  

2.3 Website 

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam 

sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun 

atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu 

halaman web dengan halaman yang lain disebut hyperlink, sedangkan teks yang 

dijadikan media penghubung disebut hypertext [3].  

2.4 HTML (Hypertext Markup Language)  

HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup Language. Fasilitas 

hypertext merupakan metode yang menautkan (link) satu dokumen ke dokumen 

lainnya melalui suatu teks. HTML merupakan halaman yang berbeda pada suatu 

situs internet atau Web. HTML merupakan kumpulan kode-kode yang ditampilkan 

dalam format Tag untuk ditampilkan dalam halaman Web. Biasanya hyperlink ada 

pada halaman Web yang jika diklik oleh pengguna, browser akan menampilkan 

dokumen yang tertaut dengan link tersebut.  
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Pada dokumen HTML diijinkan untuk meng-klik teks yang berwarna lain 

dan mengakses dokumen baru, atau image, atau file film dari komputer yang 

sangat jauh jaraknya. Perbedaan antara dokumen HTML dengan dokumen teks 

biasa adalah adanya tag HTML yang ditandai dengan “<...........>”. Tag ini 

kebanyakan dibuat berpasangan dan diletakkan diujung [4].  

2.5 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk 

pengembangan web. Dimana PHP ini merupakan singkatan dari Hypertext 

prepocessor yang digunakan sebagai script untuk memperindah tampilan website. 

Selain itu PHP juga digunakan bersamaan dengan bahasa pemrograman lainnya 

seperti bahasa pemrograman HTML dan java script. PHP juga memiliki fungsi 

sebagai pemersingkat script bahasa pemrograman. Disisi lain PHP juga digunakan 

dalam menginput data ke sistem database dan dapat difungsikan sebagai 

pelaksanaan manajemen cookie dan session dalam berbagai macam aplikasi dan 

menghasilkan gambar. 

Dibandingkan bahasa pemrograman lainnya PHP memiliki kelebihan 

lainnya. Hal itu terbukti dari adanya standart yang menjadikan PHP menjadi dasar 

bagi programmer web diseluruh dunia. Dimana market share penggunaan bahasa 

pemrograman server side untuk mayoritas website diseluruh dunia dipegang PHP 

dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Salah satu kelebihan PHP adalah 

tidak melakukan kompilasi dalam penggunaannya. Selain itu PHP juga dapat 

mudah ditemukan mulai dari apache, IIS, Lightttpd hingga Xitami dengan 

konfigurasi yang relatif mudah. Kelebihan lainnya dari PHP adalah 

pengembangan yang lebih mudah. Hal itu dikarenakan terdapat banyak milis-milis 

dan developer yang membantu dalam proses pengembangan. Selanjutnya, PHP 

sebagai bahasa open source dapat digunakan dalam berbagai mesin baik Linux, 

Windows, Unix/ Macitosh serta dapat dijalankan secara runtime melalui console 

[5].  
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2.6 CodeIgniter 

CodeIgniter adalah sebuah framework berbasis PHP yang kuat dengan 

footprint yang sangat kecil, dibangun untuk pengembang yang membutuhkan 

toolkit sederhana dan elegan untuk membuat aplikasi web dengan fitur lengkap. 

CodeIgniter pertama kali ditulis oleh Rick Ellis (http://www.ellislab.com), 

seorang musisi rock yang beralih profesi menjadi programmer dalam riset kecil-

kecilannya dan menghasilkan suatu framework PHP yang berukuran kecil, ringan 

serta memenuhi fitur umum aplikasi PHP. Namun, sejak tahun 2014 CodeIgniter 

telah dimiliki oleh British Columbia Institute of Technology (BCIT).  

CodeIgniter juga akan menghasilkan suatu struktur pemrograman yang 

sangat rapi, baik dari segi kode maupun struktur file phpnya. Struktur aplikasi 

yang rapi tentu sangat diperlukan dari sebuah aplikasi. Misalnya, jika terjadi suatu 

error dalam aplikasi, dengan code yang rapi kita dapat dengan mudah menemukan 

kesalahan tersebut. Bukan hanya itu, bayangkan suatu saat aplikasi yang kita 

bangun membutuhkan fungsi-fungsi lain yang sangat penting, tentu akan 

diperlukan pengembangan lebih lanjut. Dan sekali lagi, hal itu juga sangat 

memerlukan struktur coding yang rapi. Dengan menggunakan CodeIgniter, untuk 

mewujudkan struktur kode yang rapi sangat-sangat mungkin terjadi. Hal itu 

dikarenakan CodeIgniter dibangun berbasis MVC (Model, View, Controller) yang 

memisahkan antara tampilan dan logic aplikasi[6]. 

2.7 Apache 

Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada 

request-response HTTP dan logging informasi secara detail(kegunaan basicnya). 

Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, 

modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. 

Kesimpulan ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna yang jauh melebihi para 

pesaingnya. Sesuai hasil survai yang dilakukan oleh Netcraft, bulan Januari 2005 

saja jumlahnya tidak kurang dari 68% pangsa web server yang berjalan di Internet 

[7]. 
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Pada awal mulanya, Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka 

yang menjadi alternatif dari server web Netscape (sekarang dikenal sebagai Sun 

Java System Web Server). Sejak April 1996 Apache menjadi server web 

terpopuler di Internet.Pada Mei 1999, Apache digunakan di 57% dari semua web 

server di dunia. Pada November 2005 persentase ini naik menjadi 71%. 

Asal mula nama Apache berasal ketika sebuah server web populer yang 

dikembangkan pada awal 1995 yang bernama NCSA HTTPd 1.3 memiliki 

sejumlah perubahan besar terhadap kode sumbernya (patch). Saking banyaknya 

patch pada perangkat lunak tersebut sehingga disebut sebuah server yang 

memiliki banyak patch ("a patchy" server). Tetapi pada halaman FAQ situs web 

resminya, disebutkan bahwa "Apache" dipilih untuk menghormati suku asli Indian 

Amerika Apache (Indé), yang dikenal karena keahlian dan strategi perangnya. 

Versi 2 dari Apache ditulis dari awal tanpa mengandung kode sumber dari NCSA. 

2.8 MariaDB 

MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan 

dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang 

sebelumnya berkontribusi untuk database MySQL. Implementasi dari sistem 

manajemen basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis 

dibawah lisensi GPL (General Public License). Setiap pengguna dapat secara 

bebas menggunakan MariaDB, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut 

tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial [8].  

2.9 Metode RUP 

Pengertian Rational Unified Process (RUP) Menurut IBM adalah kerangka 

proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, 

implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. RUP adalah salah satu dari 

sekian banyak proses yang terdapat di dalam Rational Process Library, yang 

memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek , RUP 

mempunyai beberapa tahapan, yaitu: 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/RDBMS
https://id.wikipedia.org/wiki/GPL
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1. Inception 

Merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. 

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup analisis 

sistem existing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, 

identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan (fungsional, performansi, 

keamanan, GUI, dll), perumusan kebutuhan pengujian (level unit, integrasi, 

sistem, performansi, fungsionalitas, keamanan, dll), UML diagram, dan 

pembuatan dokumentasi 

2. Elaboration 

Elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap 

berdasarkan hasil analisis pada tahap inception. Aktivitas yang dilakukan 

pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem 

(architecture pattern), desain komponen sistem, desain format data (protokol 

komunikasi), desain database, desain user interface, pemodelan diagram 

UML. 

3. Construction 

Construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain 

dan melakukan pengujian hasil implementasi. Pada tahap awal construction, 

ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama 

desain pada sequence diagram, class diagram, component dan deployment. 

Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka 

implementasi dengan bahasa pemrogramanan tertentu dapat dilakukan. 

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pengujian 

hasil analisis dan desain, pendataan kebutuhan implementasi lengkap 

(berpedoman pada identifikasi kebutuhan di tahap analisis), penentuan 

coding pattern yang digunakan, pembuatan program, pengujian, optimasi 

program, pendataan berbagai kemungkinan pengembangan atau perbaikan 

lebih lanjut, dan pembuatan dokumentasi. 
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4. Transition 

Transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user 

(roll-out), yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi [9]. 

2.10 UML (Unified Modeling Language) 

Unified Modeling Language (UML) adalah himpunan struktur dan teknik 

untuk pemodelan dan desain program berorientasi objek (OOP) serta aplikasinya. 

UML merupakan metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan 

sekelompok tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut dan menjadi 

dasar bagi tool desain berorientasi objek dari IBM. Berikut penjelasan tentang 

diagram-diagram UML yang digunakan dalam perancangan aplikasi [10]. 

2.10.1 Diagram Use Case (Use Case Diagram)  

Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan 

(behaviour) sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram ini 

berfungsi untuk mengetahui apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja 

yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

 

Gambar II-1 Contoh Use Case 
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Berikut ini akan dijelaskan bagian-bagian use case yang terdapat Gambar II-1 : 

1. System 

Menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan actor-actor yang 

menggunakannya (di luar sistem) dan fitur-fitur yang harus disediakan 

(dalam sistem). Digambarkan dengan segi empat yang membatasi semua 

use case dalam sistem terhadap pihak mana sistem akan berinteraksi. 

2. Actor 

Actor adalah segala hal diluar sistem yang akan menggunakan sistem 

tersebut untuk melakukan sesuatu. Bisa merupakan manusia, sistem, atau 

device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem.  

3. Use case 

Mengidentifikasi fitur kunci dari sistem. Tanpa fitur ini, sistem tidak akan 

memenuhi permintaan user/actor. Setiap use case mengekspresikan goal 

dari sistem yang harus dicapai. Diberi nama sesuai dengan goal-nya dan 

digambarkan dengan elips dengan nama di dalamnya.  

4. Assosiation 

Mengidentifikasikan interaksi antara setiap actor tertentu dengan setiap use 

case tertentu. Digambarkan sebagai garis antara actor terhadap use case 

yang bersangkutan. Asosiasi bisa berarah (garis dengan anak panah) jika 

komunikasi satu arah, namun umumnya terjadi kedua arah (tanpa anak 

panah) karena selalu diperlukan demikian. 

5. Dependency 

a. Dependency <<include>>  

Mengidentifikasi hubungan antar dua use case di mana yang satu 

memanggil yang lain. Digambarkan dengan garis putus-putus bermata 
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panah dengan notasi <<include>> pada garis. Arah mata panah sesuai 

dengan arah pemanggilan. 

b. Dependency <<extend>> 

Jika pemanggilan memerlukan adanya kondisi tertentu maka berlaku 

dependency <<extend>>. 

6. Generalization 

Mendefinisikan relasi antara dua actor atau dua use case yang mana salah 

satunya meng-inherit dan menambahkan atau override sifat dari yang 

lainnya. Penggambaran menggunakan garis bermata panah kosong dari yang 

meng-inherit mengarah ke yang di-inherit. 

2.10.2 Diagram Aktivitas (Activity Diagram)  

Activity Diagram adalah sebuah Diagram alur kerja yang menjelaskan 

berbagai kegiatan pengguna (atau sistem), orang yang melakukan masing-masing 

aktifitas, dan aliran sekuensial dari aktivitas-aktivitas tersebut. Notasi umum yang 

sering digunakan dalam aktivity diagram adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar II-2 Notasi Activity Diagram 

Gambar 2.2 menjelaskan tentang notasi umum yang sering digunakan 

dalam activity diagram, yaitu: 
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1. Swimlane : Mewakili agen yang melakukan aktivitas. Karena dalam  

alur kerja umumnya mempunya agen yang berbeda yang melakukan 

langkah yang berbeda dari proses alur kerja. 

2. InitialState  : Awal dari alur kerja. 

3. ActionState : melambangkan aktivitas tersendiri dalam alur kerja. 

4. Transition : melambangkan urutan di antara aktivitas. 

5. FinalState : akhir dari alur kerja 

6. Synchronization: membagi alur kerja menjadi bebrapa alur yang 

berbarengan ataupun menggabungkan lagi alur yang berbarengan. 

7. Decision : titik pengambilan keputusan dimana aliran proses tersebut akan 

mengikuti satu jalur atau jalur lainnya. 

2.10.3 Diagram Sekuen (Sequence Diagram)  

Diagram Sekuen (Sequence Diagram) menggambarkan interaksi antar objek 

di dalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) 

berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas 

dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa 

yang dihasilkan.  
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Gambar II-2 Tabel Notasi Sequence 

Pada gambar II-3 diatas akan dijelaskan mengenai simbol-simbol yang 

umum digunakan dalam pembuatan diagram sekuen. 

2.11 Sejarah Futsal 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang masing-

masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukan bola ke gawang 

lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Futsal diciptakan di Montevideo, 

Uruguay pada tahun 1930, oleh Juan Carlos Ceriani. Pertandingan futsal 

internasional pertama diadakan di AS pada Desember 1985, di Universitas Negeri 

Sonoma di Rohnert Park, California. Futsal The Rule of The Game[11].   
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Gambar II-3 Contoh Lapangan Futsal 

Gambar II-4 menjelaskan lapangan futsal secara umum yang biasa 

digunakan di Indonesia. Lapangan Futsal berbentuk persegi panjang, dengan 

panjang 25 – 42 m dan lebar 15 – 25 m. Terdapat 2 buah gawang harus 

ditempatkan di bagian tengah masing-masing garis gawang. Titik tengah ditandai 

dengan titik tepat di tengah lapangan, lalu garis melingkar dibuat dengan titik 

pusat di titik tengah tersebut dengan jari-jari lingkaran 3 m digunakan untuk 

memulai pertandingan. 

Selain itu terdapat pula area penalti, yaitu daerah di depan gawang yang 

ditandai dengan garis setengah lingkaran. Di luar lapang terdapat daerah 

pergantian pemain dan official team yang berada 5 m setelah garis daerah bebas. 

Daerah ini ditandai dengan garis yang memotong garis samping.


