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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem 

2.1.1. Definisi  

Sutabri (2012) mengungkapkan bahwa definisi sistem 

terdapat dua kelompok pendekatan yaitu sistem yang lebih 

menekankan pada prosedur dan sistem yang lebih menekankan 

kepada elemen-elemennya. 

1. Sistem yang menekankan kepada prosedurnya yaitu suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 

melakukan sasaran yang tertentu. 

2. Sistem yang menekankan kepada elemennya yaitu kumpulan-

kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.1.2. Karakteristik Sistem  

Karakteristik sebuah sistem menurut Sutabri (2012) sebagai 

berikut: 

1. Komponen 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang 

saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk 

satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari suatu tujuan 

tertentu. 
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2. Batasan sistem (boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. 

Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang 

sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang 

lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan luar sistem (environment) 

Lingkungan luar sistem (environtment) adalah di luar dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat 

menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan 

harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu 

kelangsungan hidup suatu sistem. 

4. Penghubung sistem (interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke 

subsistem lain. Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi 

masukan (input) untuk subsistem lain melalui penghubung. 

5. Masukan sistem (input) 

Masukan adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem, yang 

dapat berupa perawatan (maintenance input), dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang 

dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Signal input adalah 

energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Contoh dalam 
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sistem komputer program adalah maintenance input sedangkan 

data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran sistem (output) 

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. Contoh komputer menghasilkan panas yang 

merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah 

keluaran yang dibutuhkan. 

7. Pengolah sistem 

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah 

masukkan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah 

bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akuntansi akan mengolah 

data menjadi laporan-laporan keuangan. 

8. Sasaran sistem  

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran 

(objective). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. 
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Secara umum karakteristik dari suatu sistem dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Gambar Karakteristik suatu Sistem 

Sumber: Sutabri (2012) 

 

2.2. Informasi 

2.2.1. Definisi  

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi 

adalah data. Sehingga dapat diartikan pula bahwa informasi adalah 

sekumpulan dari data-data yang dapat berupa angka, huruf, simbol 

(Sutabri, 2012). 
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2.2.2. Kualitas Informasi 

Menurut Sutabri (2012), kualitas dari informasi terdiri dari 

3 hal yaitu: 

1. Informasi harus akurat (accurate) 

Informasi harus akurat berarti informasi harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. 

2. Tepat pada waktunya (time lines) 

Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang pada 

penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang 

tidak akan mempunyai nilai lagi. 

3. Relevan (relevance) 

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu 

dengan yang lainnya berbeda. 

 

2.3. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Menurut Gorry dan Scott Morton, sistem pendukung keputusan 

adalah sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para pengambil 

keputusan untuk menggunakan data dari berbagai model untuk memecahkan 

masalah tidak terstruktur (Kusumadewi, 2006). 

Selaras dengan pendapat Gorry dan Scott Morton, Little 

mengungkapkan sistem pendukung keputusan adalah sekumpulan prosedur 

berbasis model untuk data pemrosesan penilaian, guna membantu para 

manajer mengambil keputusan. Little juga memberikan pendapat bahwa 

untuk berhasil sistem harus mudah, kuat, mudah dikontrol, mampu 
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menyesuaikan diri, lengkap pada persoalan penting, dan mudah 

dikomunikasikan (Kusumadewi, 2006). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung 

keputusan adalah sistem yang membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan dimana sistem tersebut berbasis model yang terdiri dari prosedur 

dalam pemrosesan data. 

2.3.1. Tujuan Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Turban, dkk (2005), tujuan dari sistem pendukung 

keputusan adalah: 

1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah 

semi-terstruktur. 

2. Memberi dukungan atau memberikan pertimbangan kepada 

manajer dan bukan bermaksud menggantikan fungsi manajer. 

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih 

daripada perbaikan efisiensinya. 

4. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil 

keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara lebih cepat 

dengan biaya yang rendah. 

5. Peningkatan produktivitas. Membangun suatu kelompok 

pengambil keputusan, terutama para pakar, bisa sangat mahal.  

2.3.2. Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Kusrini (2007), aplikasi sistem pendukung 

keputusan ini memiliki komponen yang merupakan subsistem dari 

SPK itu sendiri yang terdiri dari: 
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1. Subsistem manajemen data 

Subsistem manajemen data memasukkan satu database yang 

berisi data yang untuk situasi dan dikelola oleh perangkat lunak 

yang disebut sistem manajemen database (DBMS). 

2. Subsistem manajemen model 

Merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model 

keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif yang 

lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen 

perangkat lunak yang tepat. 

3. Subsistem antarmuka pengguna 

Pengguna berkomunikasi dengan memerintah SPK melalui 

subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan 

dari sistem. Para peneliti menegaskan bahwa beberapa kontribusi 

unik dari SPK berasal dari interaksi yang intensif antara 

komputer dan pembuat keputusan.  

4. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan 

Subsistem ini dapat mendukung semua subsistem lain atau 

bertindak sebagai suatu komponen independen. Ia memberikan 

intelegensi untuk memperbesar pengetahuan si-pengambil 

keputusan. Subsistem ini dapat diinterkoneksikan dengan 

repositori perusahaan (bagian dari sistem manajemen 

pengetahuan), yang kadang-kadang disebut basis pengetahuan 

organisasional. 
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2.3.3. Keputusan dalam Sistem Pendukung Keputusan 

Keputusan yang diambil untuk menyelesaikan suatu 

masalah dilihat dari keterstrukturannya dapat dibagi menjadi 

(Kusrini, 2007): 

1. Keputusan terstruktur 

Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan bersifat rutin. 

2. Keputusan tidak terstruktur 

Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang 

penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau 

tidak selalu terjadi. 

3. Keputusan semi-terstruktur 

Keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang memiliki dua 

sifat. Sebagian keputusan bisa ditangani komputer dan yang lain 

tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. 

 

2.4. Kemiskinan 

World Bank (dalam Harrack, 2010) mendefinisikan kemiskinan 

menjadi tiga, yaitu kemiskinan yang ekstrim, kemiskinan yang moderat, dan 

kemiskinan yang relatif. Kemiskinan ekstrim dialami oleh mereka yang 

memiliki total pendapatan kurang dari $1 US Dollar per hari. Kemiskinan 

moderat dialami oleh mereka yang memiliki total pendapatan $2 US Dollar 

per hari. Kemiskinan moderat ini memungkinkan mereka untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka, namun tidak untuk kebutuhan pendidikan anak-

anak mereka, kesehatan, dan menabung untuk masa depan. 
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Menurut Nasution dalam Dewanta (1999) menyebutkan bahwa 

kemiskinan dapat bersifat absolut dan bersifat relatif. Orang miskin yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup disebut 

dengan kemiskinan absolut, sedangkan orang miskin yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya karena tuntutan standar yang tinggi dari 

masyarakat disebut dengan kemiskinan relatif. 

 

2.5. Metode Klasifikasi 

Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi 

yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan 

untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak 

diketahui (Bustami, 2014).  

Dalam mencapai tujuan tersebut proses klasifikasi membentuk 

suatu model yang mampu membedakan data kedalam kelas-kelas yang 

berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu. Model itu sendiri bisa 

berupa aturan “jika-maka”, berupa pohon keputusan, atau formula 

matematis. 

 

2.6. Metode Naïve Bayes 

Sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin yang 

dikembangkan menggunakan metode naïve bayes karena metode ini 

mempunyai keunggulan dalam pengklasifikasian data. Berdasarkan hasil 

penelitian Kusumadewi dengan judul Klasifikasi Status Gizi menggunakan 

Naïve Bayes Classification diperoleh hasil kinerja sistem sebesar 93,2% 

(Kusumadewi, 2009) 
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Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang 

dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu class. 

Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki 

kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network. 

Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi 

saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. (Kusrini, 

2009) 

Pengklasifikasi Bayesian memiliki tingkat kesalahan minimal 

dibandingan dengan klasifikasi lainnya. Namun dalam prakteknya hal ini 

tidak selalu terjadi, karena ketidakakuratan asumsi yang dibuat untuk 

penggunaannya, seperti kondisi kelas independen, dan kurangnya data 

probabilitas yang tersedia. Pengklasifikasi Bayesian juga berguna dalam 

memberikan pembenaran teoritis untuk pengklasifikasi lain yang tidak 

secara eksplisit menggunakan teorema Bayes. 

Menurut Han dan Kamber (2011: 351) proses dari The Naïve 

Bayesian Classifier, atau Simple Bayesian Classifier, sebagai berikut: 

1. Variabel D menjadi pelatihan set tuple dan label yang terkait dengan 

kelas. Seperti biasa, setiap tuple diwakili oleh vector atribut n-dimensi, X 

= (x1, x2, …, xn), ini menggambarkan pengukuran n dibuat pada tuple 

dari atribut n, masing-masing A1, A2, …, An. 

2. Misalkan adalah kelas m, C1, C2, …, Cm. diberi sebuah tuple, X, 

classifier akan mengklasifikasi X yang masuk kelompok memiliki 

probabilitas posterior tertinggi, kondisi disebutkan pada X. artinya 
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classifier naïve bayesian mengklasifikasikan bahwa X tuple memiliki 

kelas Ci jika hanya jika: 

P(Ci|X) > P(Cj|X) for 1 ≤ j ≤ m, j ≠ i 

jadi memaksimalkan P(Ci | X). Ci kelas yang P (Ci | X) dimaksimalkan 

disebut hipotesis posteriori maksimal. Dengan teorema Bayes: 

P(Ci | X) = 
)(

)()|(

XP

CPCXP ii
 

Keterangan: 

P(Ci | X) =  probabilitas hipotesis Ci jika diberikan fakta atau record X 

(Posterior probability) 

P(X |Ci) =  mencari nilai parameter yang memberi kemungkinan yang 

paling besar (likelihood) 

P(Ci)  =  Prior probability dari X (Prior probability) 

P(X) =  Jumlah probability tuple yang muncul 

3. Ketika P(X) adalah konstan untuk semua kelas, hanya P(X | Ci) P(Ci) 

butuh dimaksimalkan. Jika probabilitas kelas sebelumnya tidak diketahui, 

maka umumnya diasumsikan ke dalam kelas yang sama, yaitu, P(C1) = 

P(C2) = … = P (Cm), maka dari itu akan memaksimalkan P (X | Ci). jika 

tidak, maka akan memaksimalkan P (X | Ci) P(Ci). Perhatikan bahwa 

probabilitas sebelum kelas dapat diperkirakan oleh P(Ci) = | Ci, D | / | D |, 

dimana |Ci, D| adalah jumlah tupple pelatihan kelas Ci di D. 

4. Mengingat dataset mempunyai banyak atribut, maka akan sangat sulit 

dalam mengkomputasi untuk menghitung P(X | Ci). Agar dapat 

mengurangi perhitungan dalam mengevaluasi P (X | Ci), asumsi naïve 

independensi kelas bersyarat dibuat. Dianggap bahwa nilai-nilai dari 
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atribut adalah kondisional independen satu sama lain, diberikan kelas 

label dari tuple (yaitu bahwa tidak ada hubungan ketergantungan diantara 

atribut) dengan demikian: 

P(X | Ci) = )|(
1

ik

n

k

CxP


  

  = P(x1 | C1) x P (Px2 | Ci) x … x P (xn | Ci) 

Maka dapat dengan mudah memperkirakan probabilitas P (x1 | Ci), P (x2 | 

Ci), …. P (Xn | Ci) dari pelatihan tuple X. Untuk setiap atribut, dilihat dari 

apakah atribut tersebut kategorikal atau continuous-valued. Misalnya, 

untuk menghitung P (X | Ci) mempertimbangkan hal-hal berikut: 

- Jika Ak adalah kategorikal, maka P (Xk | Ci) adalah jumlah tuple kelas 

Ci di D memiliki nilai Xk untuk atribut Ak, dibagi dengan | Ci, D |, 

jumlah tuple kelas Ci di D. 

- Jika Ak continuous-valued, maka perlu melakukan sedikit lebih 

banyak pekerjaan, tapi perhitungannya cukup sederhana. Sebuah 

atribut continuous-valued biasanya diasumsikan memiliki distribusi 

Gaussian dengan rata-rata µ dan standar deviasi σ, didefinisikan oleh: 

g(x, µ, σ)  = 
2

2

2

)(

2

1






x

e  

Sehingga: 

P (xk | Ci) = g (xk, µCi, σCi). 

Setelah itu hitung µCi dan σCi, yang merupakan deviasi mean (rata-

rata) dan standar masing-masing nilai atribut Ak untuk tuple pelatihan 

kelas Ci. Setelah itu gunakan kedua kuantitas dalam Persamaan, 

bersama-sama dengan xk, untuk memperkirakan P (xk | Ci). 
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5. Untuk mengklasifikasi label kelas x, P(X | Ci) P(Ci) dievaluasi untuk 

setiap kelas Ci, Classifier mengklasifikasi kelas label dari tuple x adalah 

kelas Ci, jika  

P(X | Ci) > P(X | Cj)  for  1 ≤ j ≤ m, j ≠ i 

Dengan kata lain, label kelas diprediksi adalah Ci yang mana P(X | Ci) 

P(Ci) adalah maksimal. 

6. Contoh Soal: untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi 

untuk mendirikan perumahan, telah dihimpun 10 aturan. Ada 4 atribut 

yang digunakan, yaitu: 

a. Harga tanah per meter persegi (C1), 

b. Jarak daerah tersebut dari pusat kota (C2), 

c. Ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut (C3), dan 

d. Keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan 

(C4). 

Tabel 2.1. Data training penentuan lokasi rumah 

Aturan 

ke- 

Harga tanah 

(C1) 

Jarak dari 

pusat kota 

(C2) 

Ada 

angkutan 

umum (C3) 

Dipilih untuk 

perumahan 

(C4) 

1.  Murah Dekat Tidak Ya 

2.  Sedang Dekat Tidak Ya 

3.  Mahal Dekat Tidak Ya 

4.  Mahal Jauh Tidak Tidak 

5.  Mahal Sedang Tidak Tidak 

6.  Sedang Jauh Ada Tidak 

7.  Murah Jauh Ada Tidak 

8.  Murah Sedang Tidak Ya 

9.  Mahal Jauh Ada Tidak 

10.  Sedang Sedang Ada Ya 
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Perhitungan: 

a. Menghitung probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut 

harga tanah (C1) 

Tabel 2.2.  Probabilitas kemunculan nilai untuk atribut harga 

tanah (C1) 

Harga 

tanah 

Jumlah kejadian 

“Dipilih” 
Probabilitas 

Ya Tidak Ya tidak 

Murah 2 1 2/5 1/5 

Sedang 2 1 2/5 1/5 

Mahal 1 3 1/5 3/5 

Jumlah 5 5 1 1 

b. Menghitung probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut 

jarak dari pusat kota (C2) 

Tabel 2.3.  Probabilitas kemunculan nilai untuk atribut jarak dari 

pusat kota (C2) 

Jarak  

Jumlah kejadian 

“Dipilih” 
Probabilitas 

Ya Tidak Ya tidak 

Dekat 3 0 3/5 0 

Sedang 2 1 2/5 1/5 

Jauh 0 4 0 4/5 

Jumlah 5 5 1 1 

c. Menghitung probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut 

ada angkutan umum (C3) 

Tabel 2.4. Probabilitas kemunculan nilai untuk atribut ada 

angkutan umum (C3) 

Angkutan 

Umum 

Jumlah kejadian 

“Dipilih” 
Probabilitas 

Ya Tidak Ya tidak 

Ada 1 3 1/5 3/5 

Tidak 4 2 4/5 2/5 

Jumlah 5 5 1 1 
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d. Menghitung probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut 

dipilih untuk perumahan (C4) 

Tabel 2.5.  Probabilitas kemunculan nilai untuk atribut dipilih 

untuk perumahan (C4) 

Dipilih 

Jumlah kejadian 

“Dipilih” 
Probabilitas 

Ya Tidak Ya tidak 

Jumlah 5 5 ½ ½ 

 

Berdasarkan data tersebut, jika terdapat kasus diketahui suatu daerah 

dengan harga tanah MAHAL, jarak dari kota SEDANG, dan ADA 

angkutan umum, maka dapat dihitung: 

- Likelihood Ya  = 008,0
10

5

5

1

5

2

5

1
  

- Likelihood Tidak = 036,0
10

5

5

3

5

1

5

3
  

Menghitung nilai probabilitas dengan melakukan normalisasi 

terhadap likelihood tersebut sehingga jumlah nilai yang diperoleh = 

1. 

- Probabilitas Ya = 182,0
036,0008,0

008,0



 

- Probabilitas Tidak = 818,0
036,0008,0

0036,0



 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapat hasil bahwa jika 

terdapat kasus dengan harga tanah MAHAL, jarak dari kota 

SEDANG, dan ADA angkutan umum maka TIDAK DIPILIH 

menjadi alternatif dalam mendirikan perumahan. 
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2.7. Sistem Informasi Geografis 

2.7.1. Definisi  

Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem 

informasi yang menekankan pada unsur “informasi geografis”. 

Istilah informasi geografis mengandung pengertian informasi 

mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, dan 

informasi mengenai keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan 

bumi yang posisinya diberikan dan diketahui (Prahasta, 2001). 

Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah sistem yang 

terdiri dari software dan hardware, data dan pengguna serta institusi 

untuk menyimpan data yang berhubungan dengan semua fenomena 

yang ada dimuka bumi. Data-data yang berupa detail fakta, kondisi 

dan informasi disimpan dalam suatu basis data dan akan digunakan 

untuk berbagai macam keperluan seperti analisis, manipulasi, 

penyajian dan sebagainya (Prahasta, 2001). 

 

2.7.2. Koordinat 

Menurut Svennerberg (2010), yang dimaksud dengan 

koordinat adalah: 

“Coordinates are used to express locations in the world. 

There are several different coordinat systems. The one 

being used in google maps is the word geodetic system 84 

(WGS 84), which is the same system the Global Positioning 

System (GPS) uses. The coordinates are expressed using 

latitude and longitude. You can think of these as the y and x 

values in a grid.” 
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Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa koordinat 

digunakan untuk mengekspresikan lokasi di dunia. Dalam penentuan 

koordinat terdapat beberapa sistem yang berbeda. Dalam google 

maps sistem koordinat yang digunakan adalah Word Geodetic 

System 84 (WGS 84), juga merupakan sistem yang digunakan Global 

Positioning System (GPS). Koordinat dinyatakan dengan 

menggunakan garis lintang dan bujur. Anda bisa memikirkan ini 

sebagai nilai y dan x dalam sebuah kotak. 

Garis lintang di ukur dari selatan ke utara, sedangkan garis 

bujur di ukur dari barat ke timur. Di garis khatulistiwa garis lintang 

bernilai 0, hal ini berarti bahwa garis lintang yang berada di bawah 

garis khatulistiwa (belahan bumi selatan) memiliki angka positif. Hal 

ini sama terdapat titik 0 di Greenwich, Inggris. Setiap posisi yang 

terletak di sebelah timur garis ini memiliki angka positif, dan semua 

yang berada di sebelah barat memiliki angka negatif (Svennerberg, 

2010). 

Koordinat dinyatakan menggunakan angka desimal yang 

dipisahkan dengan tanda koma. Garis lintang selalu mendahului 

garis bujur (lintang, bujur). Sebagai contoh posisi untuk kota New 

York adalah 40,714, -74,005. Nilai positif bagi lintang adalah karena 

ia berada di sebelah utara garis khatulistiwa, dan nilai negatif untuk 

bujur karena diposisikan berada di sebelah barat dari garis meridian 

utama. 
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2.8. Keyhole Markup Language (KML) 

Keyhole Markup Language (KML) adalah sebuah XML berbasis 

bahasa geografis skema untuk mengungkapkan penjelasan dan visualisasi 

yang ada atau masa depan Web-based, peta dua dimensi dan tiga dimensi 

Bumi browser. KML ini dikembangkan untuk digunakan dengan Google 

Earth, yang awalnya bernama Keyhole Earth Viewer. Itu diciptakan oleh 

Keyhole, Inc, yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2004. 

(http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx diakses 20 Nopember 2014 jam 

07.00 WIB) 

Nama "Keyhole" adalah sebuah penghormatan kepada KH satelit 

pengintai, sistem pengintai militer ini pertama kali diluncurkan pada tahun 

1976. KML adalah standar internasional yang Open Geospatial Consortium. 

Google Earth adalah program pertama bisa melihat dan mengedit grafis file 

KML, dan proyek lainnya seperti Marmer juga mulai mengembangkan 

dukungan KML.  

 

2.9. Fusion Tables 

Gonzalez, dkk (2010) mengungkapkan definisi dari fusion tables 

sebagai berikut: 

“Google Fusion Tables is a cloud-based service for data 

management and integration. Launched in June ’09, the service 

(see tables.googlelabs.com) has since received considerable use. 

Although we have seen a wide range of applications, the service 

was originally designed for organizations that are struggling with 

making their data available internally and externally, and for 

communities of users that need to collaborate on data management 

accros multiple enterprises.” 

 

 

http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx
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Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Google Fusion Tables 

adalah layanan berbasis cloud untuk pengelolaan dan pengintegrasian data. 

Fusion Tables diluncurkan pada bulan Juni 2009, sejak saat itu layanan ini 

menerima pemakaian yang cukup besar, meski telah ada berbagai macam 

aplikasi dari Google. Layanan ini awalnya dirancang untuk organisasi yang 

berkutat dengan membuat pembuatan data yang dapat tersedia secara 

internal dan eksternal, dan bagi pengguna yang perlu bekerja sama dalam 

pengelolaan data di beberapa perusahaan. 

Fusion Tables memungkinkan upload data dari berbagai sumber 

diantaranya: spreadsheet, CSV, KML, file yang dapat di upload saat ini 

hingga 100MB. Fusion Tables dibuat mudah bagi pengguna untuk 

mengeksplorasi data mereka dengan memberikan berbagai visualisasi yang 

sesuai, misalnya: grafik, peta dan jadwal waktu (Gonzalez, dkk, 2010).  

 

2.10. PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam 

server dan diproses di server dan hasilnya dikirim ke klien, tempat pemakai 

menggunakan browser (Kadir, 2008). 

PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. PHP dapat 

membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, 

menampilkan isi database ke halaman web. 

Bahasa pemrograman PHP digunakan dalam pengembangan sistem 

ini dikarenakan PHP bersifat open source (dapat digunakan oleh siapa saja 

secara gratis) dan program yang dibuat dengan PHP bisa dijalankan oleh 
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semua sistem operasi karena PHP berjalan secara Web Base artinya (semua 

sistem operasi yang mempunyai web browser dapat menggunakan program 

PHP selain itu PHP juga mendukung banyak paket database seperti MySQL, 

Oracle, PostegreSQL, dan lain-lain (Kadir, 2008). 

 

2.11. Google Maps API 

Google Maps merupakan layanan yang disediakan oleh Google, ini 

merupakan layanan aplikasi dan teknologi pemetaan berbasis web. 

Svennerberg (2010) mencatat Google Maps API yang paling popular di 

internet. Pencatatan yang dilakukan pada bulan Mei 2010 ini menyatakan 

bahwa 43% mashup (aplikasi dan situs web yang menggabungkan dua atau 

lebih sumber data) menggunakan Google Maps API. Beberapa tujuan dari 

penggunaan Google Maps API adalah untuk melihat lokasi, mencari alamat, 

mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain sebagainya. Hampir semua hal 

yang berhubungan dengan peta dapat memanfaatkan Google Maps. 

 

2.12. MySQL 

MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa 

Structured Query Language (SQL). MySQL dalam operasi client-server 

melibatkan server daemon MySQL di sisi server dan berbagai macam 

program serta library yang berjalan di sisi client. MySQL mampu 

menangani data yang cukup besar. Perusahaan yang mengembangkan 

MySQL yaitu TcX, mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40 
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database, 10.000 tabel dan sekitar 7 juta baris, totalnya kurang lebih 100 

Gigabyte data (Sunarfrihantono, 2002). 

MySQL digunakan sebagai database dalam pengembangan sistem 

ini dikarenakan memiliki beberapa keunggulan diantaranya, merupakan 

sumber terbuka (gratis), dapat mengelola database dengan sangat cepat, 

dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh 

banyak user (multi user), dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron 

atau berbarengan (multi-threaded) (Raharjo, 2011). 

 

2.13. Bootstrap 

Bootstrap pertama kali muncul pada ajang hackweek dan kini 

sudah mulai penyempurnaan. Bootstrap merupakan platform baru yang 

dikembangkan tim twitter. Keunggulan dari platform ini hanya 

menggunakan sedikit koding CSS dan JavaScript namun tetap bisa membuat 

website yang powerfull mengikuti perkembangan browser. Website yang 

menggunakan bootstrap akan menjadi website yang fleksibel, nyaman dan 

tentu saja cepat. Bootstrap juga memudahkan pengaturan website bagi 

mereka yang kurang mahir coding atau tidak punya waktu banyak. 

Sekumpulan javascript dan CSS yang dibutuhkan untuk banyak sekali 

widget ada dalam satu file yang terus di update oleh pengembang (Alatas, 

2013). 

 

 

 


