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BAB II

LANDASAN TEORI

Pada landasan teori akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan

dengan judul penulisan ini. Adapaun landasan teori yang mendasari pelaksanaan

tugas akhir ini adalah :

2.1 Aplikasi

Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (Yudi, 2008). Pengertian aplikasi

secara umum adalah merupakan program siap pakai, yang biasanya di

rancang dan disebarkan secara masal dan di tujukan untuk menyelesaikan

atau melakukan suatu pekerjaan.

2.2 Pariwisata

Koen Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang

dilakukan oleh semntara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah

tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah

melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu

senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

2.2.1 Industri Pariwisata

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 bahwa

industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait

dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha

10
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pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

Menurut Suyitno (2001), berikut ini klasifikasi mengenai usaha

yang terkait dengan kepariwisataan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Usaha Dalam Industri Pariwisata

Klasifikasi Usaha

Akomodasi

Hotel, Motel, Tourist Courts, Tourist Home

Camping Ground dan travel Trailer park

Penjualan Pakaian

Usaha Areal Rekreasi

Usaha Perjalanan Agen Perjalanan, biro tur dan guide

Pelayanan Makanan Restoran, Bar, Klub Malam

Kebudayaan dan

Entertainment

Museum

Taman Botanical dan Zoological

Teater dan Entertainment

Taman Hiburan

Usaha Kendaraan Service Kendaraan, Penitipan Kendaraan

Lain - lain

Toko Kamera dan Photografi

Toko Hadiah dan Souvenir

Laundri dan Optik

Transportasi

Transportasi Udara

Antar Kota dan Transit Pedesaan

Bus dan Kendaraan Carter

Penyewaan Mobil

Transportasi Air
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2.2.2 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat

atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan

cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

Baik secara langsung atau tidak, kegiatan pariwisata yang terjadi di

suatu daerah atau wilayah akan memberikan dampak terhadap

masyarakat yang tinggal di daerah atau wilayah tersebut. Dampak yang

ditimbulkan meliputi dampak fisik,ekonomi, dan sosial.

Menurut Triwahyudi (2002), terdapat beberapa manfaat utama

pariwisata yaitu:

1. Pariwisata dapat menciptakan diversifikasi produk, menjadikan

ekonomi lokal tidak hanya tergantung pada sektor utama.

2. Sektor pariwisata adalah sektor yang padat karya, sehingga dapat

menciptakan kesempatan kerja yang besar bagi generasi muda.

3. Pertumbuhan sektor pariwisata menghasilkan penambahan dan

perbaikan fasilitas yang tidak hanya digunakan oleh wisatawan,

tetapi juga oleh penduduk.

4. Pariwisata menciptakan kesempatan bagi munculnya produk-produk

baru, fasilitas pelayanan dan pengembangan bisnis yang sudah ada.

5. Pariwisata dapat mempercepat permukiman pengembangan

permukiman.

6. Pariwisata dapat meningkatkan pelayanan transportasi di suatu

wilayah.
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7. Pariwisata dapat meningkatkan kesempatan mendapatkan

pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat.

8. Pariwisata menggaris bawahi kebutuhan pengaturan yang tepat

melalui kebijakan dan rencana yang efektif, untuk menjamin

kelestarian lingkungan agar tetap terjaga.

9. Pariwisata dapat meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat

dengan wisatawan domestik maupun internasional yang akan

memperluas wawasan masyarakat setempat.

10. Pariwisata dapat meningkatkan infrastruktur.

Menurut Hadinoto (1996), ada beberapa hal yang menentukan

dalam pengembangan suatu obyek wisata, diantaranya adalah:

a. Atraksi Wisata

b. Promosi dan Pemasaran

c. Pasar Wisata

d. Transportasi

e. Masyarakat  Penerima  Wisatawan

2.2.3 Dampak Ekonomi Pariwisata

Cohen dalam (Pitana dan Diarta, 2009),  secara teoritis

mengemukakan dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi

masyarakat lokal dikelompokan ke dalam delapan kelompok, yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa.

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.

3. Dampak terhadap kesempatan kerja.
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4. Dampak terhadap harga dan tarif.

5. Dampak terhadap distribusi manfaat keuntungan.

6. Dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian.

7. Dampak terhadap pembangunan.

8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

2.3 Lokawisata

Lokawisata, tempat wisata atau obyek wisata adalah sebuah tempat

rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata

alam seperti gunung, goa, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek wisata

bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dll (Melda,

2014).

Di solo banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai obyek wisata.

berikut :

1. Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mangkuyudan Solo

2. Pasar Klewer, Pasar Gede dan Pasar Antik Triwindu

3. Pusat Grosir Solo (PGS) dan Beteng Trade Center (BTC)

4. Kampung Batik Laweyan Solo dan Museum Batik Danar Hadi

5. Museum Sasana Pustaka dan Rekso Pustaka, dll.
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2.4 Wisatawan

Menurut Soekadijo (2000), wisatawan adalah pengunjung di

Negara yang dikunjunginya setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang

datang berdasarkan motivasi:

1. Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur,

untuk alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.

2. Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.

3. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan

atau sebagai utusan (ilmiah, administrative, diplomatik,

keagamaan, olahraga dan sebagainya).

4. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau tinggal kurang dari 24

jam.

2.5 Pemodelan UML (Unified Modelling Languange)

UML (Unified Modelling Languange) adalah standar bahasa yang

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requitment,

membuat analisa dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam

pemograman berorientasi objek (Shalahuddin, 2011).

2.5.1 Use Case Diagram

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk

melakukan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case

mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Use case digunakan
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untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu.

Tabel 2.2 Simbol Use case Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1. Use case
Menggambarkan proses
/ kegiatan yang dapat
dilakukan oleh aktor

2. Aktor/actor
Menggambarkan entitas
/ subyek yang dapat
melakukan suatu proses

3.

-End1 -End2

.                  .
<< uses >>

<<extends>>

>

Relation
Relasi antara case
dengan actor ataupun
case lain

2.5.2 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Class diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan

detail tiap-tiap kelas di dalam model desain (lodical view) dari suatu

sistem.

Use Case
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Tabel 2.3 Simbol Class Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1.
Nama kelas

+atribut
+operasi()

Kelas / Class

Kelas pada struktur

sistem

2.
Nama_interface

Antarmuka /

Interface

Sama dengan

konsep interface

dalam pemograman

beroientasi objek

3.

Asosiasi /

associaton

Relasi antar kelas

dengan makna

umum, asosiasi

biasanya juga

disertai dengan

multiplicity

4.

Asosiasi

berarah /

directed

association

Relasi antar kelas

dengan makna

kelas yang satu

digunakan oleh

kelas yang lain,

asosiasi biasanya

juga disertai

dengan multiplicity

5.
Generalisasi Relasi antar kelas
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dengan makna

generalisasi

spesialisasi (Umum

Khusus)

6.

Kebergantungan

/ dependency

Relasi antar dengan

makna

kebergantungan

antar kelas

7.

Agregasi /

aggregation

Relasi antar kelas

dengan makna

semua bagian ()

2.5.3 Perancangan Sequence Diagram

`Sequence diagram menggambarkan kelakuan obyek pada use case

dengan mendeskripsikan waktu hidup obyek dan message yang

dikirimkan dan diterima antar obyek. Sequence diagram digunakan

pada saat tahap desain aplikasi.

Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1. Object

Menggambarkan pos-pos obyek yang

pengirim dan menerima message

object
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2.

Message

Message
Message

Menggambarkan aliran pesan yang

dikirim oleh pos-pos obyek

2.5.4 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan aliran kerja (workflow) atau

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan

adalah Activity diagram menggambarkan sebuah sistem bukan apa yang

dilakukan oleh aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem.

Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1.
Status awal

Status awal aktivitas sistem,

sebuah diagram aktivitas

memiliki sebuah status awal

2.
Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan

sistem, aktivitas biasanya

diawali dengan kata kerja

3. Percabanga

n / decision

Asosiasi percabangan dimana

jika ada pilihan aktivitas lebih

dari satu

4. Penggabung

an / join

Asosiasi penggabungan

dimana lebih dari satu aktivitas

digabungkan menjadi satu

Aktivitas
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5.

Status akhir

Status akhir yang dilakukan

sistem, asebuah diagram

aktivitas memiliki sebuah

status akhir

6.

Swimline

Memisahkan organisasi bisnis

yang bertangung jawab

terhadap aktivitas yang terjadi

2.6 Web Service

2.6.1 Definisi Web Service

Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh

suatu website untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi)

kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem

tersebut melalui layanan-layanan (service) yang disediakan oleh suatu

sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data

informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem

lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler

(Yadi, 2013).

2.6.2 Arsitekture Web Service

Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu (Yadi,

2013) :

1. Service Requester (peminta layanan)

Nama swimline
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Berfungsi menyediakan layanan/service dan mengolah sebuah

registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia.

2. Service Provider (penyedia layanan)

Berfungsi sebagai lokasi central yang mendeskripsikan semua

layanan/service yang telah di-register.

3. Service Registry (daftar layanan)

Peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang

dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut.

2.6.3 Operasi-Operasi Web Service

Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di

dalamnya, yaitu (Yadi, 2013) :

1. Publish/Unpublish: Menerbitkan/menghapus layanan ke dalam

atau dari registry.

2. Find: Service requestor mencari dan menemukan layanan yang

dibutuhkan.

3. Bind: Service requestor setelah menemukan layanan yang

dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk
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melakukan interaksi dan mengakses layanan/service yang

disediakan oleh service provider.

2.7 Android OS

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon

seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan

platform terbuka bagi para pengembangan untuk menciptakan   aplikasi

mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak

(Amiral, 2011).

Sejarah Perkembangan Android (Amiral, 2011) :

1. Android Versi 1.1

2. Android Versi 1.5 (Cupcake)

3. Android Versi 1.6 (Donut)

4. Android Versi 2.0/2.1 (Eclair)

5. Android Versi 2.2 (Froyo)

6. Android Versi 2.3 (Gingerbread)

7. Android Versi 3.0/3.1 (Honeycomb)

8. Android Versi 4.0/4.1 (ICS :Ice Cream Sandwich)

9. Android Versi 4.2/4.3 (JellyBean)

10. Android Versi 4.4 (KitKat)

2.7.1 Fitur Android

Fitur yang tersedia di Android adalah (Amiral, 2011) :

1. Framework Aplikasi : memungkinkan penggunaan dan
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penghapusan komponen yang tersedia.

2. Dalvik Virtual Machine : mesin virtual dioptimalkan untuk

perangkat mobile.

3. Grafik : grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGL.

4. SQLite : untuk penyimpanan data.

5. Mendukung Media : audio, video, dan berbagai format

gambar (MPEG4, H.264, MP3,AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)

6. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, dan WiFi (hardware dependent),

Camera, Global Positioning System (GPS), Compass, dan

accelerometer (tergantung hardware).

7. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator,

peralatan debugging, dan pleugin untuk Esclipe IDE.

2.7.2 Arsitektur Android

Sistem operasi android dibangun berdasarkan kernel Linux, dan

memiliki arsitektur sebagai berikut (Amiral, 2011) :

1. Applications

Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi

akan terdapat pada perangkat mobile. Aplikasi ini yang telah

terdapat pada Android termasuk kalender, kontak, SMS (Short

Massage Service),dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini

ditulis dengan bahasa  pemogaraman Java.
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2. Application Framework

Pengembangn aplikasi memiliki akses penuh ke Android

sama dengan aplikasi ini telah tersedia. Pengembangan dapat

mudah mengakses informasi lokasi, mengatur alarm, menambah

pemberitahuan ke status bar dan lain sebagainya. Arsitektur

aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan penggunaan

kembali komponen, aplikasi apa pin ynag dapat mempublikasikan

kemampuan dan aplikasi lainya dapat menggunakan kemampuan

mereka sesuai batasan keamanan. Dasar dari aplikasi adalah

seperangkat layanan sistem, yaitu berbagai view yang digunakan

untuk membangun user interface, contet provider yang

memungkinkan aplikasi berbagi data ResourceManager

menyediakan akses bulan kode seperti grafik, string, dan layout,

NotificationManager yang akan membuat aplikasi dapat

menampilakan tanda pada status bar dan ActivityMananger yang

berguna mengatur daur hidup dari aplikasi.

3. Libraries

Satu set libraries dalam bahasa C/C++ yang digunakan

oileh berbagai komponen pada sistem Andoid.

4. Android Runtime

Satu set libraries inti yang menyediakan sebagian besar

fungsi yang tersedia di libraries inti dari bahsa pemograman java.

Setiap aplikasi akan berjalan sebagai proses sendiri pada Dalvik
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Virtual Machine.

5. Linux Kernel

Android tergantung pada Linux versi 2.6 untuk layanan

sistem inti seperti keamanan, manajemen memori, manajemen

proses, network stack, dan model driver. Kernel juga bertindak

sebagai lapisan antara hardware dan seluruh software.

2.8 IDE Esclipe Helios for Java Developer

Menurut Nasruddin Safaat h (Pemrograman aplikasi mobile

smartphone dan tablet PC berbasis android 2012:16) Eclipse adalah

sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform

(platform-independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse:

a. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft

Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X.

b. Mulit-language:  Eclipse  dikembangkan  dengan  bahasa

pemrograman Java, akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan

aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++,

Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya.

c. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse

pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan

perangkat lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak,

pengembangan web, dan lain sebagainya.
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Plugin tambahan pada Eclipse jauh lebih banyak dan bervariasi

dibandingkan IDE lainnya.

1. IntelliJ IDEA (commercial, free 30-day trial)

2. Oracle JDeveloper (free)

3. Xinox JCreator (ada versi berbayar maupun free)

Ini merupakan basis dari Eclipse yang dinamakan Rich Client

Platform (RCP). Berikut ini adalah komponen yang membentuk RCP:

1. Core platform

2. OSGi

3. SWT (Standard Widget Toolkit)

4. Jface

5. Eclipse Workbench

2.9 Android SDK Emulator

Android SDK merupakan tools bagi para programmer yang ingin

mengembangkan aplikasi berbasis google android. Android SDK

mencakup seperangkat alat pengembangan yang komprehensif. Android

SDK terdiri dari debugger, libraries, handset emulator,dokumentasi,

contoh kode, dan tutorial. Saat ini Android sudah mendukung arsitektur

x86 pada Linux (distribusi Linux apapun untuk desktop modern), Mac OS

X 10.4.8 atau lebih, Windows XP atau Vista.

Persyaratan mencakup JDK, Apache Ant dan Python 2.2 atau yang

lebih baru. IDE yang didukung secara resmi adalah Eclipse 3.2 atau lebih
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dengan menggunakan pluginAndroid Development Tools (ADT), dengan

ini pengembang dapat menggunakan teks editor untuk mengedit file Java

dan XML serta menggunakan peralatan command line untuk

menciptakan, membangun, melakukan debug aplikasi Android dan

pengendalian perangkat Android (misalnya, reboot, menginstal paket

perangkat lunak dengan jarak jauh) (Haidi, 2013).

2.10 Android Virtual Device (AVD)

Android Virtual Device (AVD)  yaitu sebuah perangkat visual

Android yang akan menjadi simulator. AVD akan mempermudah

developer saat menguji coba projek aplikasi yang sedang dikerjakan.

2.11 Google Map Api

Pengertian API atau Application Programming Interface bukan

hanya satu set class dan method atau fungsi dan signature yang

sederhana. Akan tetapi API, yang bertujuan utama untuk mengatasi

“clueless” dalam membangun software yang berukuran besar, berawal

dari sesuatu yang sederhana sampai yang kompleks dan merupakan

perilaku komponen yang sulit dipahami. Secara sederhana dapat

dipahami dengan membayangkan kekacauan yang akan timbul bila

mengubah database atau skema XML. Perubahan ini dapat dipermudah

dengan bantuan API (Tulach, 2008, p1-14).
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Beberapa Syntax yang sering digunakan dalam Google Map

adalah berikut (Beginning Google Maps API 3,p1) :

1. Google.maps.LatLng

Merupakan sintaks uyang digunakan untuk menunjuk pada lokasi

dipeta. LatLng memiliki banyak kegunaan pada GoogleMaps API.

Contohnya : google.maps.Marker menggunakan LatLng dalam

constructor dan meletakkkan marker penanda pada lokasi geografis

di peta.

2. Google.maps.Map

Merupakan class.JavaScript yang merepresentasikan sebuah peta.

Object pada class didefinisikan dalam sebuah peta di halaman

website. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Map() membuat

sebuah object peta dan memasukannya ke dalam mapDiv.

3. Google.maps.Marker

Membuat sebuat marker atau penanda pada pilihan tertentu. Bila

sebuah peta spesifik, penanda diletakan pada peta pada saat

construction. Perhatikan bahwa penanda harus diatur agar ponpoint.

Var  myLatLng = new  google.maps.LatLng(my Latitude,my
Longitude)

Var map = new google.maps.Maps(document.getElementById
“map_canvas”), myOptions);

Var marker = new google.maps.Marker(opts?:MarkerOptions);
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4. Google.maps.event.addListener

Setiap object Google Maps API membuat sejumlah nama event.

Program yang ingin menggunakan event tertentu akan memanggil

event listener untuk event tersebut dan menjalankan kode ketika

event diterima dengan mendaftarkannya memalui addListener().

Secara sederhana, addListener() memanggil nama-nama suatu

object (misalnya :marker atau map atau sizer) dan menjalankan

ketika suatu kejadian terjadi (misalnya ketika diklik).

5. GetZoom() dan SetZoom()

GetZoom() mengembalikan sebuah nilai yang mengidentifikasikan

nilai dari zoom level yang sekarang.

setZoom(zomLevel:number) mengatur tingkat zoom peta

2.12 Map View dan Map Activity

Google Maps yang berada pada Android, akan menghubungkan

dengan Google Maps di internet, tentunya ini kemudian menjadi salah

satu keunggulan pada platform Android. Dengan Emulator, kita dapat

mencoba Activity Maps yang disertakan. Sedangkan untuk kita sebagai

var handle = google.maps.event.addListener(Object,
UserEvent, function(event) {
//Do something
});

Var zoomLevel = map.getZoom();
map.setZoom(12);



30

pembuat aplikasi, bisa menggunakan Map View dan Map Activity untuk

mebuat agar Google Maps bisa kita masukkan kedalam aplikasi beerbasi

peta yang kita buat.

Untuk mengintegrasikan fitur dasar peta kedalam Android itu

terbilang mudah. Dan untuk itu pertama kita harus memahami bahwa

Google Maps secara hak cipta merupakan milik Google secara property,

dengan begitu apabila kita ingin menggunakannya memerlukan perjanjian

(Agreement). Mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan id (API key),

yang didasarkan atas sebuah kunci yang di generate otomatis ketika

menginstal SDK Android. Untuk itu pada penggunaan komersial, kita

harus benar-benar memahami aspek legal formalnya, yang bisa di baca

ketika mendaftarkan API Key tersebut (Nazurudin, 2011).

2.13 Local Based Service (LBS)

Local Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah

istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang

digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang kita inginkan.

LBS terdiri dari dua pilar yaitu API Map dan API Location,

paket (package) dari setiap API ini berbeda. Sebagai contoh, paket map

berada pada com.google.android.maps dan paket location adalah

android.location. API Map menyediakan fasilitas untuk mendisplay dan

memanipulasi peta, seperti zoom, made peta (Satelit View, Street View),

atau menambahkan kostum data (overlay) dll.
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Sedangkan API Location adalah data GPS (Global Positioning

System) dan data lokasi real-time (Nazarudin, 2011).

2.14 SQLite

SQLite adalah sebuah embeded database yang sangat terkenal

karena menggabungkan antarmuka SQL dengan memori yang sangat

kecil dan kecepatan yag baik (Murphy, 2010, p225).

SQL adalah sebuag open source database yang telah ada cukup

lama, cukup stabil, dan sangat terkenal pada perangkat kecil, termasuk

Android (Gargenta, 2011, p119).

Untuk Android, SQLite dijadikan satu di dalam Android runtime,

sehingga setiap aplikasi Android dapat membuat basis data SQLite.

Karena SQLite menggunakan antarmuka SQL, cukup mudah untuk

digunakan orang-orang dengan pengalaman lain yang berbasis database

SQK (Murphy, 2010, p225).

Terdapat beberapa alasan mengapa SQLite sangat cocok untuk

pengembangan aplikasi Android (Murphy, 2010, p225) :

1. Database dengan konfigurasi nol. Artinya tidak ada konfigurasi

database untuk para developer. Ini membuatnya relatif mudah

digunakan.

2. Tidak memiliki server. Tidak ada proses database SQLite yang

berjalan. Pada dasarnya satu set libraries menyediakan fungsionalitas
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database.

3. Single-file database. Ini membuat keamanan database secara

langsung.

4. Opensource. Hal ini membuat developer mudah dalam

pengembangan aplikasi.

2.15 CorelDraw X4

Pengertian Corel Draw adalah sebuah program komputer yang

melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel,

sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada.

Corel draw memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu

banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan

ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi

(Nurhayati, 2012).

Suatu program yang baik tentu saja memiliki keunggulan yang

signifikan. Beberapa keunggulan program Corel Draw antara lain adalah

(Nurhayati, 2012) :

1. Gambar yang dihasilkan dengan vektor atau berbasis vektor bisa

ditekan pada tingkat yang paling rendah namun hasilnya tidak kalah

dengan gambar yang berbasis bitmap atau raster.

2. Penggunaan Corel Draw, terutama pada tool-tool yang ada di

dalamnya sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh

orang yang baru pertama menggunakan   nya.
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3. Corel Draw sangat baik untuk mengkolaborasikan antara tulisan

dengan gambar, seperti layaknya Adobe Potoshop.

4. Banyaknya pengguna Corel Draw, membuat adanya komunitas

dengan jumlah anggota yang besar. Hal ini akan membuat kita tidak

kesulitan jika ingin mempelajari Corel Draw lebih mendalam karena

banyak ditemukan tutorial, tips dan trik yang diproduksi oleh

pengguna lain.


