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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam pembuatan 

laporan akhir ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian tentang monitoring cuaca. 

 Rujukan penelitian yang pertama yaitu jurnal Beny Nugraha mahasiswa 

Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat pada tahun 2017 dengan judul Rancang 

Bangun Sistem Monitoring Suhu Pada Stasiun Transmisi Metro TV Jakarta 

Dengan Web Berbasis Arduino Uno dan SIM908. Dalam penelitiannya peneliti 

menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontroler, SIM 908 sebagai media 

pengiriman data dan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. 

Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan pengujian dan analisa terhadap 

aplikasi web ini adalah, Arduino Uno dalam kondisi baik, terbukti dengan adanya 

nilai output tegangan yang sesuai pada tiap portnya yang di tampilkan pada web. 

 Rujukan penelitian yang kedua yaitu jurnal Ferdy Erwan, Abdul Muid, dan 

Irma Nirmala mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak pada tahun 2018 

dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengukur Cuaca Otomatis Menggunakan 

Arduino dan Terintegrasi dengan Website. Penelitian ini menggunakan Arduino 

Mega sebagai mikrokontroler, sensor SHT11 untuk mendeteksi suhu dan 

kelembaban, sensor BH1750 untuk mengukur nilai intensitas cahaya, sensor curah 

hujan untuk mengukur curah hujan, sensor BMP180 untuk mengetahui nilai 

tekanan udara, sensor kecepatan angina untuk mengetahui kecepatan angina, 

sensor arah angin untuk mengetahui arah angina, Ethernet Shield untuk mengirim 

data dari sensor ke database, Website untuk menampilkan data hasil ukur sensor, 

dan Database untuk tempat menyimpan data hasil ukur sensor. Berdasarkan 

analisis dan evaluasi, web ini dapat menampilkan data hasil ukur dari sensor. 

 Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui/memonitoring cuaca secara 
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real-time dengan menggunakan sensor DHT22, sensor Hujan dan sensor LDR 

berbasis web.  

 Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

No. Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Beny Nugraha. 2017. 

Rancang Bangun 

Sistem Monitoring 

Suhu Pada Stasiun 

Transmisi Metro TV 

Jakarta Dengan Web 

Berbasis Arduino Uno 

dan SIM908. 

1. Menggunakan sensor 

DHT11 sebagai 

pendeteksi Suhu dan 

Kelembaban. 

2. Menampilkan 

informasi cuaca secara 

real-time dengan 

website. 

1. Mikrokontroller 

menggunakan 

Arduino Uno. 

2. Menggunakan 

SIM908 sebagai 

media pengiriman 

data. 

2. Ferdy Erwan, Abdul 

Muid, dan Irma 

Nirmala. 2018. 

Rancang Bangun 

Sistem Pengukur 

Cuaca Otomatis 

Menggunakan 

Arduino dan 

Terintegrasi dengan 

Website. 

1. Menggunakan sensor 

SHT11 sebagai 

pendeteksi Suhu dan 

Kelembaban. 

2. Menampilkan 

informasi cuaca secara 

real-time dengan 

website. 

1. Mikrokontroller 

menggunakan 

Arduino Mega. 

2. Menggunakan 

Ethernet Shield untuk 

mengirim data. 

  

2.2 Internet 

Internet merupakan tempat terhubungnya berbagai mesin komputer yang 

mengolah informasi di dunia ini, baik berupa server, komputer pribadi, 

handphone, komputer genggam, PDA, dan lain sebagainya. Masing-masing mesin 

ini bekerja sesuai dengan fungsinya, baik sebagai penyedia layanan yang biasa 

disebut dengan server maupun sebagai pengguna layanan yang biasa disebut 
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dengan client. Berbagai jenis komputer yang jumlahnya mencapai jutaan, 

terhubung melalui jaringan yang disebut degan internet ini. Mereka terhubung 

baik melalui kabel, saluran telepon, saluran handphone, satelit, fiber optik, 

gelombang, listrik, cahaya, serta media apa saja yang mungkin dialiri oleh data 

(Febrian, 2007:2). 

 

2.3 IoT (Internet of Thing) 

Internet of Things adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya 

kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya 

interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. 

Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatannya yaitu IoT. IoT ini 

sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, micro-

electromechanical systems (MEMS), dan juga Internet. 

IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode 

komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi 

sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita 

temukan di sekitar kita. 

Adapun kemampuannya bermacam-macam contohnya dalam berbagi data, 

menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya 

fungsinya termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata, di sekitar 

kita. Contohnya adalah untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai 

mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal 

maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. 

Jadi, sederhananya istilah Internet of Things ini mengacu pada mesin atau 

alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam strukturnya 

yang berbasis Internet. 

Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi 

pemrograman, dimana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan 

suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur 

tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. 
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Jadi, Internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin 

tersebut. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas 

dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut (Kevin Asthon, 2009). 

 

Gambar 2.1. Ilustasi dari Internet Of Things 

(Sumber : https://www.meccanismocomplesso.org/en/iot-internet-of-things/, 

Diakses Tanggal 25 Maret 2019) 

 

2.4 Monitoring 

Monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, 

memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan 

keputusan manajemen program/proyek (Wasisaputra, 2016:3). 

Monitoring adalah suatu bagian integral dari siklus manajemen dimana di 

dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi dan situasi proyek serta 

faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

sehingga secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan, input 

telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas dan waktu penyalurannya, serta digunakan 

sebagaimana mestinya, output telah tercapai, dan tindakan-tindakan yang 

diperlukan telah diambil sesuai dengan rencana. 

Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan 

bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, 

pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap 

proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju 
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tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan 

untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan (Suprapto, 2014:3). 

 

2.5 Cuaca 

Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi, yakni cabang ilmu 

yang membahas pembentukan dan perubahan cuaca serta proses-proses fisika 

yang terjadi di atmosfer, adapun definisi cuaca merupakan keadaan atau kondisi 

fisik atmosfer yang terbentuk melalui interaksi dari berbagai unsur atau komponen 

cuaca yang saling berinteraksi satu dengan lainnya (Sabaruddin, 2012).   

Nasir dan Sugiarto (1999) mengatakan, cuaca merupakan keadaan sesaat 

dari atmosfer (sejam, sehari, seminggu). 

Sedangkan menurut Kartasapoetra (2004), cuaca adalah keadaan atmosfer 

pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah setiap waktu atau dari waktu ke 

waktu. Berikut ini merupakan unsur-unsur cuaca (Kartasapoetra, 2004) : 

1. Lama Penyinaran Matahari  

Lama penyinaran matahari adalah tergantung pada posisi bumi 

mengelilingi matahari. Jumlah radiasi matahari yang diterima bumi tergantung 

pada jarak dari matahari, intensitas radiasi matahari, lama penyinaran 

matahari/panjang, hari/durasi dan atmosfer. 

2. Suhu / Temperatur 

Suhu / temperatur adalah derajat panas atau dingin yang diukur 

berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan termometer. Satuan suhu 

yang biasa digunakan adalah derajat Celcius (oC), sedangkan di Inggris dan 

beberapa negara lain dinyatakan dalam derajat Fahrenheit (oF), adapun satuan 

suhu lainnya adalah derajat Kelvin (oK) dan derajat Reamur (oR). Suhu di 

permukaan bumi dipengaruhi oleh jumlah radiasi yang diterima (per tahun, 

per hari, per musim), pengaruh daratan dan lautan, pengaruh ketinggian 

tempat, pengaruh angin secara tidak langsung, pengaruh panas laten, penutup 

tanah, tipe tanah dan sudut datang sinar matahari. Alat yang dipakai untuk 

mengukur suhu udara yaitu Termometer. 
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3. Tekanan udara 

Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari 

lapisan udara, besarnya tekanan udara di suatu tempat dapat berubah-ubah. 

Atau kerapatan massa udara dalam satuan wilayah tertentu. Sedangkan alat 

untuk mengukur tekanan udara ialah Barometer. 

4. Kelembaban udara 

Kelembaban adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara. 

Keadaan kelembaban udara di atas permukaan bumi berbeda-beda. Pada 

umumnya kelembaban yang tertinggi ada di khatulistiwa sedangkan 

kelembaban terendah pada lintang 40o. Besarnya kelembaban pada suatu 

daerah merupakan faktor yang dapat menstimulasi curah hujan. Di Indonesia, 

kelembaban tertinggi dicapai pada musim hujan dan terendah pada musim 

kemarau. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara 

disebut dengan Higrometer. 

5. Awan 

Awan merupakan kumpulan titik-titik air yang banyak jumlahnya dan 

terletak pada titik koordinat serta melayang-layang tinggi di udara. Setiap 

jenis awan mempunyai kelembaban dan suhu masing-masing. Awan cumulus 

merupakan awan penyebab terjadinya hujan, sedangkan awan cumulus nimbus 

mengakibatkan hujan besar. 

6. Angin 

Angin merupakan gerakan atau perpindahan masa udara dari satu 

tempat ke tempat lain secara horizontal. Gerakan angin berasal dari daerah 

bertekanan tinggi daerah bertekanan rendah. Angin mempunyai arah dan 

kecepatan. Arah angin dilihat dari mana arah angin itu datang, misal dari barat 

disebut angin barat. Sedangkan untuk mengukur kecepatan & arah angin 

digunakan Anemometer dengan menggunakan skala beaufort. 

7. Hujan 

Hujan merupakan salah satu dari bentuk presipitasi uap air yang 

berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Bentuk presipitasi lainnya adalah 

salju dan es. Hujan dapat terjadi karena adanya titik-titik kondensasi, amoniak, 
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debu, dan asam belerang. Titik-titik kondensasi mempunyai sifat dapat 

mengambil uap air dari udara. Satuan curah hujan diukur dalam mm atau 

inchi. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam 

tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah 

hujan 1 mm berarti air hujan yang jatuh setelah 1 mm tidak mengalir, tidak 

meresap dan tidak menguap. Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan 

per satuan jangka waktu tertentu. Hujan lebat dapat diartikan sebagai 

intensitas besar, yang dapat menyebabkan erosi dan banjir. 

 

2.6 Pengertian Aplikasi dan Pengolahan Data 

Febrian (2007:35) mengatakan , “ Aplikasi atau application adalah 

program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau 

aplikasi lain.” 

Selanjutnya, Yuhefizar (2010) mengatakan, “Aplikasi merupakan program 

yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan 

pekerjaan tertentu”. 

Kristanto (2008:8) menyatakan, “Pengolahan data adalah waktu yang 

digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi imformasi”. 

Sedangkan Febrian (2007:132) menyatakan, “Pengolahan data adalah 

proses manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti, yaitu berupa suatu 

informasi”. 

Jadi menurut penulis aplikasi dan pengolahan data adalah suatu program 

yang dibuat secara khusus sehingga dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu 

berdasarkan instruksi program atau mengolah data menjadi informasi. 

 

2.7 Website 

Website atau juga disebut web adalah halaman yang ditampilkan di 

internet yang memuat informasi tertentu (khusus). Web pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang 

dilakukan CERN di Swiss. Internet dan web adalah dua hal yang berbeda, internet 

yaitu yang dapat menampilkan web-nya, sedangkan web adalah yang ditampilkan 
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yang berupa susunan dari halaman-halaman yang menggunakan teknologi Web 

dan saling berkaitan satu sama lain  (Wahyudi, 2015 : 13). 

World Wide Web  atau Web adalah subsistem dari internet. World Wide 

Web adalah daerah yang sangat populer dimana menyediakan segala macam 

informasi dari seluruh dunia dan menyajikan secara multimedia (Sindharta, 

1996:1). 

 

Gambar 2.2. Ilustasi dari Website Monitoring Cuaca 

(Sumber : http://www.boarduino.web.id/2015/08/monitoring-suhu-melalui-

internet-dengan.html, Diakses Tanggal 25 Maret 2019) 

 

2.8 HTML (Hypertext Markup Language) 

HyperText Markup Language (HTML) merupakan suatu bahasa markup 

yang digunakan untuk melakukan markup terhadap sebuah dokumen teks. Dalam 

dokumen atau skrip tersebut terdapat kode-kode atau perintah – perintah yang 

nantinya akan ditransfer oleh http kedalam web browser. 

Web browser seperti Internet Explorer, Mozila Firefox dan lain-lain 

berfungsi untuk menguji kode-kode HTML. Didalam sebuah file HTML terdapat 

tag – tag HTML yang secara umum terbagi ke dalam dua bagian yaitu head 

(kepala) dan body (tubuh). File HTML biasanya diawali dengan tag <HTML> dan 

diakhiri dengan tag </HTML> (Bunafit Nugroho, 2008). 
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2.9      Database 

Berikut aplikasi pendukung dalam membuat Database, yaitu : 

a. XAMPP 

XAMPP perangkat lunak opensource yang bisa diunggah secara gratis 

dan bisa dijalankan disemua sistem operasi seperti Windows, Linux, 

Solaris, mac. XAMPP ini sendiri dibuat dan dikembangkan oleh Apache 

Friends perangkat lunak tersebut MySQL, dan PHPMyAdmin. Dengan 

melakukan instalasi XAMPP tersebut, maka Semua perangkat lunak yang 

dibutuhkan  sudah otomatis terinstal di hardisk, termasuk Pengaturan file-

file yang diperlukan (Wahyudi, 2015 : 13-14). 

 

Gambar 2.3 Tampilan XAMPP 

 

b. MySQL 

MySQL merupkan perangkat lunak basisdataa server atau smart. 

Menurut server, karena perangkat lunak ini diletakan di server, sedangkan 

menurut smart, karena dapat secara otomatis menentukan index terbaik, 

membagi haak aksess database yang baik, dan mengolah transaksi dengan 

baaik, seperti commit, rollback, dan lain-lainnya. MySQL juga termasuk 
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software database yang menggunakan bahasa standar SQL  (Supardi, 

2007:1). 

 

Gambar 2.4 Tampilan MySQL 

(Sumber : https://amygst.wordpress.com/2015/05/16/install-dan-setingan-awal-

mysql/, Diakses Tanggal 25 Maret 2019) 

 

c. Apache 

Apache merupakan  web server  yang berorientasi opensource, yang 

digunakan oleh PHP. Karena sifatnya yang opensource, sehingga bisa 

diambil, digunakan, bahkan bisa mengubah kode programnya tanpa harus 

membayar. Apache bertugas untuk menampilkan hasil proses  script  PHP 

yang ditulis oleh pembuat halaman web, sehingga dihasilkan halaman web 

yang benar kepada peminta, dan dapat juga suatu database diakses terlebih 

dahulu misalnya MySQL, untuk mendukung halaman web yang dihasilkan  

(Wahyudi, 2015 : 14). 

 

d. PHP My Admin 

Dengan menggunakan MySQL, pengelolaan database dilakukan 

dengan mengetikkan baris-baris perintah (misalnya menggunakan MySQL 

console) yang sesuai untuk keinginan tertentu, jika kita ingin membuat 
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database  dan memanipulasi table, maka kita harus mengetikkan baris 

perintah yang sesuai. Hal diatas tersebut tentu cukup sulit dilakukan 

karena itu harus menghafal semua sintak dan harus mengetikkan satu 

persatu baris sintak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perangkat lunak 

tambahan yang disebut dengan PHPMyAdmin. Dengan PHPMyAdmin, 

pengelolaan atau memanipulasi database jadi lebih mudah karena tidak 

perlu mengafal sintaknya (Wahyudi, 2015 : 14-15). 

 

Gambar 2.5 Tampilan PHP My Admin 

 

2.10     Bahasa Pemrograman PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data 

sebuah server. Untuk membuat website yang dinamis dan mudah untuk di update 

setiap saat dari browser, dibutuhkan sebuah program yang mampu mengolah data 

dari computer client atau computer server itu sendiri sehingga mudah dan nyaman 

untuk disajikan di browser.  

Salah satu program yang dapat dijalankan di server dan cukup handal 

adalah PHP. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih 

interaktif dan dinamis.  

Kelebihan bahasa PHP dari bahasa pemrograman lainnya: 
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1) Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dengan penggunaannya. 

2) Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai 

IIS sampai dengan Apache, dengan konfigurasi yang relatif murah. 

3) Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

4) Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena referensi yang banyak. 

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 

(linux, unix, dan windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console 

serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem (Andi, 2012 : 206). 

 

2.11 Bootstrap Template 

Bootstrap merupakan suatu library framework CSS yang dikembangkan 

khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Bootstrap juga merupakan 

salah satu framework HTML, CSS dan  javascript yang sangat populer di para  

web developer yang dibangun untuk mengembangkan sebuah website yang 

responsive. Sehingga halaman website nantinya dapat menyesuaikan  dengan 

ukuran monitor device (desktop, tablet, ponsel ) yang dipakai user disaat 

mengakses website dari browser. 

Dengan menggunakan Bootstrap seorang developer dapat dengan mudah 

dan cepat dalam membuat front-end suatu website. Anda hanya perlu memanggil 

class-class yang diperlukan, membuat tombol, grid, tabel, navigasi dan 

lainnya. Bootsrap sudah menyediakan kumpulan komponen class interface dasar 

yang telah diolah sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah tampilan yang 

menarik dan ringan. Selain komponen class interface, bootsrap juga mempunyai  

grid yang berfungsi untuk mengatur layout pada halaman website. Selain itu 

pengembang juga bisa menambahkan class dan CSS tambahan sendiri, sehingga 

memungkinkan untuk membuat desain yang lebih variatif (Otto dan Thomton, 

2011). 
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2.12     CSS (Cascading Style Sheet) 

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan salah satu bahasa pemrograman 

web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan 

lebih terstruktur dan seragam. Sama halnya style dalam aplikasi pengolahan kata 

seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, 

sub bab, body text, footer, image, dan style lainnya untuk dapat digukan bersama-

sama dalam beberapa file. Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat 

tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. 

CSS dapat mengendalikan ukuran Gambar, warna bagian tubuh pada teks, 

warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar 

paragraph, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter 

lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan 

dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman 

yang sama dengan format yang berbeda (Wahyudi, 2015 : 16). 

 

2.13 JavaScript (JS) 

JavaScript merupakan salah satu bahasa script website yang paling banyak 

digunakan untuk menambah manipulasi script HTML dan CSS pada sisi 

client/browser. JavaScript mampu memberikan fungsionalitas lebih pada website, 

seperti validasi form, berkomunikasi dengan server serta membuat website lebih 

interaktif dan animatif. 

JavaScript digunakan pada banyak browser seperti Internet Explorer, 

Firefox, Chrome, Opera, Safari dan lain sebagainya. Hampir seluruh browser 

mendukung JavaScript sehingga tidak perlu khawatir kode JavaScript yang 

digunakan pada website tidak berfungsi  (Andi, 2012:2). 

a. jQuery 

jQuery adalah library JavaScript multiplatform yang dirancang untuk 

memudahkan penyusunan client-side script pada file HTML. Sintaks jQuery 

dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pengembang website dalam 

menavigasi dokumen, menyeleksi elemen-elemen DOM, menerapkan animasi, 

mengaplikasikan events, serta membangun aplikasi AJAX.  
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jQuery juga memampukan developer menciptakan berbagai plugin 

berbasis library JavaScript. Dengan plugin-plugin tersebut, pengembang situs 

web mampu menyusun sejumlah abstraksi untuk interaksi dan animasi 

sederhana, juga beberapa efek yang cukup kompleks dan berbagai widget 

yang dapat dikonfigurasikan (ekajogja.com). 

Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh jQuery sebagai berikut: 

1) kemudahan mengakses elemen-elemen HTML. 

2) Memanipulasi elemen HTML. 

3) Memanipulasi CSS. 

4) Penanganan event HTML. 

5) Efek-efek javascript dan animasi. 

6) Modifikasi HTML DOM AJAX. 

7) Menyederhanakan kode javascript lainnya. (JScripters.com, 2012) 

 

b. Ajax 

Ajax merupakan perangkat untuk mempercantik dan membuat aplikasi 

Web menjadi interaktif, dan dengan jQuery, Anda dapat dengan mudah 

mengimplementasikannya pada halaman Web anda. Dengan ajax, anda dapat 

berkomunikasi dengan server dibalik layar, tanpa perlu me-refresh halaman. 

Ini merupakan fitur menarik karena hal itu membuat aplikasi web seperti sama 

dengan aplikasi desktop, yaitu tanpa perlu me-refresh halaman pada browser 

anda untuk mendapatkan dat baru dari server, browser (dengan ajax) diam-

diam berkomunikasi dengan server dan mengunduh data yang diperlukan. 

Dengan HTML dinamis, browser dapat memperbarui elemen-elemen halaman 

menggunakan data terunduh tanpa perlu me-refresh halaman. 

Dengan ajax, kedipan halaman (Akibat refresh) pada browser menjadi hal 

masa lalu pada aplikasi web. Sekarang,  anda dapat membuat seleksi pada 

sebuah halaman web dan melihat hasilnya pada halaman yang sama, tanpa 

perlu me-refresh, sama seperti aplikasi desktop. 

Sebagai contoh, anda tentu pernah melihat drop-down list yang sering 

ditampilkan dibawah bidang-bidang teks ketika anda mulai mengetikkan item 
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yang dicari. Kode pada server mencoba mempersempit pencarian pencarian. 

Dengan ajax, javascript pada browser mengirim item pencarian parsial kepada 

server ketika anda sedang mengetiknya  (Sianipar, 2015 : 155). 

Oleh karena itu, JavaScript sangat penting pada Ajax, karena anda perlu 

mengeksekusi banyak kode pada browser. Kode itu perlu membaca apa yang 

diinginkan pengguna, mengirim data itu ke server, membaca respon dari 

server, dan menampilkan hasil. 

Jadi, JavaScript merupakan bagian integral dari Ajax. Dari sinilah 

kepanjangan Ajax berasal. Ajax adalah singkatan dari Asynchorus JavaScript 

and XML. 

Ajax berwatak asinkron karena ia mengirim data ke server agar anda tidak 

perlu menunggu respon dari server. Ajax memiliki fungsi callback yang 

menerima apapun yang dikirimkan server ke browser  dan kapan pun server 

mengirimkan data ke browser. 

Pada bagian XML, ketika ajax pertama kali dikembangkan, data yang 

dikirimkan dari server diformat dalam XML, yang merupakan data standar 

pada Web. Kemudian anda  membaca objek javascript XML dari  server pada 

kode javascript anda. Objek semacam itu cukup sulit untuk digunakan. 

Meskipun ajax hampir selalu mengirim ke dan menerima dari server 

dalam format XML, tetapi anda bisa menggunakan nya untuk  format apa pun 

yang berbasis teks ( karena HTTP yang digunakan oleh browser untuk 

berkomunikasi dengan server berbasis teks). Pada bab ini, anda akan 

berkonsentrasi dalam bagaimana membaca data teks dari server.  

 Pengkodean ajax sendiri sangat melibatkan javascript. Pertama, anda perlu 

menciptakan sebuah objek XML, HttpRequest, yang merupakan dasar dari 

ajax pada browser. Kemudian, anda perlu mengonfigurasi objek itu dengan 

data yang ingin anda kirim ke server dan menciptakan sebuah fungsi callback 

untuk membaca respon dari server. Selanjutnya, anda perlu berkomunikasi 

dengan server menggunakan fungsi send(). Kemudian, anda perlu 

menginterprestasikan respon tersebut untuk memastikan tidak ada error dan 
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mengekstrak data yang dikirim ke browser dari objek  XML HTTP Request  

(Sianipar, 2015 : 156). 

 

2.14 Bagan Alir (Flowchart) 

Flowchart adalah cara penyajian visual aliran data melalui sistem 

informasi, Flowchart dapat membantu menjelaskan pekerjaan yang saat ini 

dilakukan dan bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan pekerjaan 

tersebut. Dengan menggunakan flowchart dapat juga membantu untuk 

menemukan elemen inti dari sebuah proses, selama garis digambarkan secara jelas 

antara dimana suatu proses berakhir dan proses selanjutnya dimulai. Adapun 

simbol-simbol dari flowchart  adalah sebagai berikut: (Wahyudi, 2015 : 17). 

Tabel 2.2  Simbol – Simbol Flowchart 

NO Simbol Keterangan 

1. Flow Direction 

Symbol 

Untuk menghubungkan antara simbol yang 

satu dengan simbol yang lain atau 

menyatakan jalannya arus dalam suatu 

proses. 

2. Terminal (mulai 

atau berhenti) 

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan 

awal kegiatan (start) atau akhir dari suatu 

kegiatan (stop). 

3. 
Input dan Output 

Untuk menyatakan proses input dan output 

tanpa tergantung dengan jenis 

peralatannya. 

4. Proses(Pengolahan) Untuk menunjukkan pengolahan yang 

dilakukan oleh komputer atau PC. 

5. Predefined Untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-

program) / prosedur 
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6. Decision 

(Keputusan) 

Menunjukkan suatu perbandingan yang 

harus dibuat bila hasilnya “ya”, maka alir 

data menunjukkan ke suatu tempat, bila 

“tidak” makan akan menuju ke tempat lain 

7. 
Connector 

Simbol suatu keluar atau atau masuk 

prosedur atau proses dalam lembar atau 

halaman yang sama 

8. 
Offline Connector 

Simbol untuk keluar atau masuk prosedur 

atau proses dalam lembar atau halaman 

yang berbeda 

9. 
Document 

Untuk menyatakan input berasal dari 

dokumen dalam bentuk kertas atau output 

dicetak ke kertas. 

10. 
Manual Input Berfungsi untuk pemasukan data secara 

manual on-line keyboard 

11. 

Preparation 

Berfungsi untuk mempersiapkan 

penyimpanan yang sedang/ akan 

digunakan sebagai tempat pengolahan 

didalam storage. 

12. 
Manual Operation Berfungsi untuk menunjukkan pengolahan 

yang tidak dilakukan oleh komputer atau 

PC. 

13. Multiple Document Sama seperti simbol hanya saja dokumen 

yang digunakan lebih dari satu dalam 

simbol ini 

14. 
Disk Storage Untuk menyatakan input yang berasal dari 

disk atau disimpan ke disk 
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15. 
Magnetic Disk 

Untuk input atau output yang 

menggunakan disk magnetik 

(Sumber : bukubiruku.com) 

 


