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BAB II 

LANDASAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini penulis perlu melakukan 

tinjauan pustaka guna memudahkan pemahaman dalam pembuatan laporan.  Studi 

pustaka dilakukan untuk mencari istilah-istilah yang berhubungan dengan tema 

skripsi. 

 

2.1 Penelitian-penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian oleh Supriyanto (2012) mengenai prediksi luas panen 

dan produksi padi dengan menggunakan metode adaptive neuro-fuzzy 

inference system (ANFIS) di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat disimpulkan, luas panen dan produksi padi dapat digunakan 

untuk peramalan produksi padi pada tahun selanjutnya di Kabupaten 

Banyumas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurudin (2015) menggunakan 

dua variabel perhitungan yaitu curah hujan dan hama pada tanaman padi. 

Penelitian tersebut di hitung menggunakan metode Least Square dengan hasil 

prediksi yang memiliki selisih yang tidak terpaut jauh dari data panen asli. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bhuana (2015) hasil panen 

padi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor luas lahan, irigasi dan tenaga 

kerja.  

Berbeda dengan penelitian tersebut, pada peneltian ini metode yang 

digunakan untuk menghitung prediksi hasil panen padi di Kabupaten 

Sukoharjo adalah metode regresi nonlinier kubik. Sedangkan variabel yang 

digunakan adalah rata-rata curah hujan atau irigasi, dimana hasil perhitungan 
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dari rata-rata curah hujan akan dibandingkan dengan hasil perhitungan irigasi 

untuk mengetahui variabel mana yang mendekati prediksi hasil panen di 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

2.2 Tanaman Padi di Kabupaten Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak sekitar 10 km sebelah selatan dari Kota Surakarta. 

Kabupaten Sukoharjo mempunyai luas daerah sebesar 446.666 Ha atau 

sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengan, dengan jumlah penduduk 

sekitar 900.000 jiwa. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi 

menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan. Yaitu 

Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan 

Grogol, Kecamatan Kartosuro, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, 

Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan 

Weru dan Kecamatan  Tawangsari. Kabupaten Sukoharjo secara geografis 

terletak pada posisi 110” 42” 06.79” bujur timur - 110” 57” 33.70” bujurtimur 

dan 07” 32” 17.00” lintang selatan - 7” 49”32.00” lintang selatan. Kabupaten 

Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 6 

kabupaten/kota di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta, 

Kabupaten Karanganyar di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) di sebelah 

selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali disebelah barat  

(BPS , 2016). Kabupaten Sukoharjo memiliki selogan MAKMUR yang 

mempunyai arti Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. 
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Slogan ini digunakan Kabupaten Sukoharjo untuk mencapai masyarakat yang 

madani, gemah, ripah loh jinawi. Potensi yang terdapat pada Kabupaten 

Sukoharjo selain  industri dan pariwisata adalah pertanian. Menurut 

penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 44,24% (20.643 ha) dan 

lahan bukan sawah sebesar 55,76% (26.023 ha). Dari lahan sawah yang 

mempunyai pengairan teknis seluas 14.692 ha (71.17%), irigasi setengah 

teknis 2.161 ha (10,47%), irigasi sederhana 1.944 ha (9,42%) dan tadah hujan 

seluas 1.846 ha (8,94%) (BPS : 2016). Kabupaten Sukoharjo menjadi salah 

satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah dengan hasil panen paling 

utama adalah tanaman padi. Padi (Oriza Zativa) adalah salah satu makanan 

pokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Sukoharjo pada tahun 2016 produktivitas padi di Kabupaten 

Sukoharjo berhasil mencapai 75,26 kw/ha dengan produksi sebesar 374.535 

ton dan luas panen sebesar 49.764 hektar. 

 

2.3 Peramalan (Forecasting) 

Prakiraan ramalan merupakan suatu pernyataan tentang nilai masa 

depan, dari suatu variabel yang diminati. Prediksi atau prakiraan ramalan 

yang baik, akan dapat menjadi lebih informatif untuk suatu keputusan yang 

dibuat. Beberapa jenis prakiraan ramalan dapat bersifat jangka panjang, yang 

mencakup beberapa tahun atau lebih. Sedangkan prakiraan ramalan yang 

bersifat jangka pendek adalah memprediksi beberapa minggu atau bulan. 

Prakiraan ramalan adalah kegiatan memprediksi nilai masa depan, dengan 

dasar pengetahuan atau nilai pada masa lalu yang dipersiapkan. Prakiraan 
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ramalan mencakup penggunaan data historis, dengan memproyeksikannya 

untuk masa depan yang menggunakan jenis model matematis. Di samping itu, 

dapat pula prediksi atau prakiraan ramalan dilakukan secara subjektif atau 

bersifat intuisi. Terdapat pula kemungkinan prakiraan ramalan dilakukan 

dengan cara kombinasi dari model subjektif atau intuisi. Dengan cara terakhir 

ini, prediksi atau prakiraan ramalan dilakukan awalnya secara matematis, 

tetapi kemudian hasilnya disesuaikan dengan pertimbangan secara baik oleh 

manajer (Assauri : 2016). Menurut Herjanto (2015) peramalan dapat 

dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif 

menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran secara kualitatif 

berdasarkan pendapat (judgment) dari yang melakukan peramalan. Peramalan 

(forecasting) adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa masa depan. 

Peramalan harus mengambil data historis dan memproyeksikannya ke masa 

depan dengan beberapa model matematis. Jenis peramalan ada 3, yaitu :  

a. Ramalan ekonomi, yang membahas siklus bisnis dengan memprediksi 

tingkat inflasi, suplai uang, dan indikator – indikator perencanaan 

lainnya.  

b. Ramalan teknologi, berkaitan dengan kemajuan teknologi yang akan 

melahirkan produk – produk baru yang mengesankan, dan kebutuhan 

akan pabrik dan peralatan baru. 

c. Ramalan permintaan adalah proyeksi permintaan terhadap produk dan 

jasa perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan karena 

mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan, 
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serta bertindak sebagai masukan untuk perencanaa keuangan, pemasaran, 

dan personalia. 

Ada beberapa tahap yang perlu diperlukan dalam proses peramalan, 

yaitu menentukan tujuan peramalan, memilih objek yang akan diramalkan, 

menentukan horizon waktu, memilih model peramalan, mengumpulkan data 

yang dibutuhkan, menentukan model yang tepat, membuat ramalan dan 

menerapkan hasilnya. 

 

2.4 Jenis-jenis Prakiraan Ramalan (Forecast) Berdasarkan Waktu 

Menurut Assauri (2016) prakiraan ramalan biasanya diklasifikasikan atas 

cakupan lamanya atau horizon waktu ke depan. Umumnya horizon waktu ke 

depan dibedakan atas tiga kategori, yaitu: 

a. Prakiraan ramalan jangka pendek, yaitu mencakup jarak waktu dari tiga 

bulan sampai dengan satu tahun. Prakiraan ramalan jangka pendek ini 

digunakan dalam penyusunan rencana penbelian, penjadwalan tugas 

pekerjaan atau job scheduling, penetapan level tenaga kerja atau 

workforce leels, pemberian tugas (job assigments), dan tingkat produksi 

(production levels). 

b. Prakiraan ramalan jangka menengah (Medium range forecast), umumnya 

prakiraan ramalan ini mencakup masa waktu dari satu tahun sampai 

dengan tigas tahun. Prakiraan ramalan jangka menengah ini digunakan 

dalam penyusunan rencana penjualan, perencanaan produksi, dan 

budgeting atau penganggaran yang meliputi anggaran kas, dan analisa 

berbagai rencana produksi. 
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c. Prakiraan ramalan jangka panjang, umumnya prakiraan ramalan ini 

mencakup masa waktu tiga tahun atau lebih. Prakiraan ramalan jangka 

panjang ini digunakan untuk perencanaan produk baru, anggaran 

pengeluaran modal atau capital expenditure, perencanaan lokasi fasilitas 

ekspansi, dan riset pengembangan (Research & Development). 

 

2.5 Irigasi 

Irigasi merupakan semua kegiatan yang mempunyai hubungan dengan 

usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang 

dilakukan tersebut dapat meliputi: perencanaan, pembuatan, pengelolaan, 

serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber secara teratur dan 

tidak berlebihan. Pengembangan sistem irigasi dilakukan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah termasuk saluran percontohan sepanjang 50 meter dari 

bangunan sadap/pengambilan tersier. Secara umum tujuan Irigasi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

a) Tujuan langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk membasahi tanah 

berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah 

sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan 

untuk pertumbungan tanaman yang ada di tanah tersebut. 

b) Tujuan tidak langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan yang meliputi: 

mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, 

mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan 

muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara 
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mengalirkan air dan endapan lumpur yang terbawa air, dan lain 

sebagainya.  

Di Kabupaten Sukoharjo mempunyai daerah irigasi seluas 17.178 Ha 

untuk sawah yang dua kali panen setiap tahunnya dan 4.559 Ha untuk sawah 

yang satu kali panen setiap setahunnya. Jaringan irigasi di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo merupakan bagian dari jaringan irigasi Wonogiri yang bersumber 

dari waduk Gajah Mungkur Wonogiri, mengalir melalui Bendung Colo. 

Jaringan irigasi di daerah Kabupaten Sukoharjo luar seluruhnya 9.675 Ha 

dengan perincian, sebagian besar yaitu seluas 8.228 Ha telah mendapatkan air 

dari Saluran Induk Colo Timur (SICT). Daerah irigasi seluas 1.447 Ha yang 

mendapatkan air dari Saluran Induk Colo Barat (SICB). 

 

2.6 Curah Hujan 

Curah hujan sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari air endapan 

titik-titik air yang terdapat di awan dan jatuh ke bumi. Curah hujan juga 

merupakan salah satu gejala cuaca yang terjadi di atmosfer bumi. Curah hujan 

terjadi karena masa udara yang membumbung naik dan suhunya menurun. 

Apabila masa udara telah mencapai titik jenuh, maka terjadilah kondensasi 

yang mengakibatkan turun hujan. Curah hujan dapat diukur menggunakan 

alat bernama fluviometer dan rain gauge. Alat tersebut diletakkan pada 

tempat terbuka dan diusahakan agar air lain tidak masuk ke dalam alat 

tersebut. Alat tersebut akan menghitung banyaknya curah hujan harian, 

bulanan maupun tahunan. Banyak sedikitnya curah hujan bergantung pada 

udara, topografi, arah dan kecepatan angin, temperatur udara, serta arah 
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lereng medan. Menurut jenisnya, tipe hujan terdiri dari tigas macam, yaitu 

sebai berikut: 

a) Hujan Zenithal (Konveksi) 

Hujan zenithal atau hujan konveksi adalah hujan yang  terjadi karena 

udara permukaan yang naik akibat pemanasan matahari menjadi lebih 

dingin dan mengembun. Udara ini mengandung air yang berasal dari laut, 

sungai, danau, tanah, dan tumbuh-tumbuhan. Tanda-tanda hujan 

zenithal, yaitu butir-butir airnya kasar, jatuhnya jarang, turunnya tiba-

tiba, dan berhenti lebih cepat. 

b) Hujan Orografis (Hujan Pegunungan) 

Hujan orografis (hujan pegunungan) adalah hujan yang terjadi di daerah 

lereng pegunungan. Hujan ini berasal dari gerakan udara yang 

mengandung uap air yang terhalang oleh pegunungan. 

c) Hujan Frontal 

Hujan frontal adalah hujan yang terjadi akibat adanya pertemuan massa 

udara panas dan massa udara dingin. Pada saat terjadi pertemuan 

tersebut, masa udara yang lebih panas dipaksa naik di atas massa udara 

yang lebih dingin. Batas antara massa udara panas dan massa udara 

dingin itulah yang disebut front. Adanya pertemuan antara massa udaa 

panas dan massa udara dingin menyebabkan terjadinya pendinginan 

secara mendadak, selanjutnya terjadi kondensasi dan turun hujan. 
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2.7 Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah suatu metode sederhana untuk melakukan 

investigasi tentang hubungan fungsional di antara beberapa variabel. 

Hubungan antara beberapa variabel diwujudkan dalam suatu model 

matematis. Pada model regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 

variabel respons (response) atau biasa juga disebut variabel bergantung 

(dependent variable) serta variabel explanory atau biasa juga disebut variabel 

penduga (predictor variable) atau disebut juga variabel bebas (independent 

variable). Variabel bergantung dinyatakan sebagai fungsi dari variabel 

penduga yang dirumuskan dalam persamaan : 

Y = f (x1, x2, ... , xt) 

Nilai y menyatakan dugaan terhadap variabel bergantung (y) dan x1 

menyatakan variabel penduga. Dalam kenyataannya, niali dugaan (y) yang 

diberikan oleh model regresi tidak sama persis dengan nilai sebenarnya. 

Melaikan terdapat selisih. Selisih inilah yang kemudian disebut sebagai eror 

atau residu. (Wahyono : 2010) 

 

2.8 Regresi Nonlinier Kubik 

Analisa linier dibagi menjadi dua bagian yaitu regresi sederhana yang 

hanya menggunakan satu variabel hitungan dan regresi berganda yang 

menggunakan lebih dari satu variabel hitungan. Sedangkan untuk regresi non 

linier dibagi menjadi beberapa bagian seperti regresi kuadratik, kubik, 

inverse. Regresi non linier kubik adalah salah satu bentuk polinomial dengan 

k=3. Model ini banyak dikembangkan untuk memodelkan hubungan suatu 
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objek yang membentuk kurva dengan titik belok lebih dari satu. Model 

persamaan regresi non linier kubik dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X + b2X
2 + b3X

3 

Apabila persamaan dilinierkan akan menjadi linier berganda dengan 

tiga variabel bebas, yaitu  

Y = b0 + b1Z1 + b2Z2 +b3Z3 

dengan 

X = Z1 

X2 = Z2 

X3 = Z3 

Jika dinyatakan dalam bentuk matriks, maka persamaannya akan 

menjadi ZtZb = ZtY.  

Dengan Z = [

1 
1 
… 
1 

𝑍11 
𝑍21 
… 

𝑍𝑛1 

𝑍12 
𝑍22 
… 

𝑍𝑛2 

𝑍13 
𝑍23 
… 

𝑍𝑛3 

]     y = [
𝑌1

𝑌2

𝑌3

] 

n  = banyaknya data 

Z11 = X11  = data curah hujan / irigasi pertama 

Z12 = (X11)
2 = data curah hujan / irigasi pertama dikuadratkan 

Z13 = (X11)
3 = data curah hujan / irigasi pertama dikubikkan 

Zn1 = Xn1  = data curah hujan / irigasi ke – n 

Zn2 = (Xn1)
2 = data curah hujan / irigasi ke – n dikuadratkan 

Zn3 = (Xn1)
3 = data curah hujan / irigasi ke – n dikubikkan 

y    = data hasil panen 
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Dengan demikian b dapat diperoleh melalui persamaan berikut : 

ZtZb = ZtY 

[

1
𝑍11  
𝑍12  
𝑍13  

1
𝑍21  
𝑍22  
𝑍23  

…  
…  
…  
…  

1
𝑍𝑛1  
𝑍𝑛2  
𝑍𝑛3  

] [

1 
1 
… 
1 

𝑍11 
𝑍21 
… 

𝑍𝑛1 

𝑍12 
𝑍22 
… 

𝑍𝑛2 

𝑍13 
𝑍23 
… 

𝑍𝑛3 

] [

𝑏0

𝑏1

𝑏2

𝑏3

]=[

1
𝑍11  
𝑍12  
𝑍13  

1
𝑍21  
𝑍22  
𝑍23  

…  
…  
…  
…  

1
𝑍𝑛1  
𝑍𝑛2  
𝑍𝑛3  

] [
𝑌1

𝑌2

𝑌3

] 

Variabel X, X2, X3 yang sudah dirubah menjadi Z1, Z2, Z3 dimasukkan ke 

persamaan tesebut sehingga terbentuk persamaan berikut : 

[

1
𝑍11  
𝑍12  
𝑍13  

1
𝑍21  
𝑍22  
𝑍23  

1
𝑍31  
𝑍32  
𝑍33  

] [
1   
1   
1   

𝑍11 
𝑍21 
𝑍31 

𝑍12 
𝑍22 
𝑍32 

𝑍13 
𝑍23 
𝑍33 

] [

𝑏0

𝑏1

𝑏2

𝑏3

]=[

1
𝑍11  
𝑍12  
𝑍13  

1
𝑍21  
𝑍22  
𝑍23  

1
𝑍31  
𝑍32  
𝑍33  

] [
𝑌1

𝑌2

𝑌3

] 

Akan diperoleh : 

[
 
 
 

𝑛  
∑ 𝑍1𝑖    

∑𝑍2𝑖    

∑𝑍3𝑖    

∑𝑍1𝑖   

∑(𝑍1𝑖)
2

∑(𝑍2𝑖𝑍1𝑖)  
∑(𝑍3𝑖𝑍1𝑖)  

∑𝑍2𝑖  
∑(𝑍2𝑖𝑍1𝑖)  

∑(𝑍2𝑖)
2

∑(𝑍3𝑖𝑍2𝑖)  

∑ 𝑍3𝑖  
∑(𝑍1𝑖𝑍1𝑖)  
∑(𝑍2𝑖𝑍3𝑖)  

∑(𝑍3𝑖)
2 ]

 
 
 

[

𝑏0

𝑏1

𝑏2

𝑏3

] = 

[
 
 
 

∑𝑍𝑌𝑖   
∑ 𝑍1𝑖𝑌𝑖   
∑ 𝑍2𝑖𝑌𝑖   
∑ 𝑍3𝑖𝑌𝑖  ]

 
 
 
 

Dengan 

Z   : variabel curah hujan / irigasi 

Y  : hasil panen padi   

b0, b1, b2, b3 : koefisien regresi 

 

2.9 Uji Validitas 

Pada dasarnya tidak ada teknik yang dapat menghasilkan ramalan yang 

sangat akurat. Oleh karena itu uji validitas ramalan digunakan untuk 

menghitung seberapa akurat suatu metode digunakan. Membandingkan 

kesalahan peramalan adalah suatu cara sederhana, apakah suatu teknik 
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peramalan tersebut patut dipilih untuk digunakan membuat peramalan data 

yang sedang di analisa dan ramalan yang mempunyai MSE atau MAPE 

terkecil merupakan ramalan yang terbaik. Dalam penelitian ini nilai MSE dan 

MAPE dari variabel irigasi dan rata-rata curah hujan akan dibandingkan 

untuk mengukur ramalan yang terbaik dengan melihat nilai error yang paling 

kecil.   

Mean Squared Error (MSE) adalah salah satu diantara banyak metode 

untuk mengukur tingkat keakuratan suatu model peramalan. Masing – masing 

kesalahan atau sisa dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dan ditambahkan 

dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang 

besar karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Persamaan yang dipakai 

adalah sebagai berikut  

𝑀𝑆𝐸 =
∑(𝑦 − ŷ)2

(𝑛 − 1)
 

Dengan 

y = data aktual 

ŷ = data prediksi 

n = banyaknya data 

Selain pengujian validitas menggunakan MSE tingkat keakuratan suatu 

model peramalan juga dapat diukur dengan MAPE. MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error) merupakan uji validitas dengan mengukur ketepatan nilai 

dugaan model, yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata persentase absolut 

kesalahan. Persamaan yang dipakai adalah sebagai berikut. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑(𝑦 − ŷ) /𝑦

n
 𝑥 100% 



20 
 

 
 

Dengan 

y = data aktual 

ŷ = data prediksi 

n = banyaknya data 

 

2.10 Visual Studio 2012 

Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak yang 

dikeluarkan oleh Microsoft yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengembangan aplikasi baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal ataupun 

komponen aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dikembangkan 

ke dalam bentuk console, aplikasi windows ataupun aplikasi web. Ditahun 

2013, Microsoft merilis Visual Basic 2013 dengan NET Framework 4.5 yang 

kompatibel untuk Windows 8 maupun Windows-windows sebelumnya. 

Framework sendiri adalah software yang berisi library yang sangat banyak 

serta menyediakan interoperabilitas bahasa pemrograman. Program yang 

ditulis untuk NET Framework di eksekusi dalam lingkungan perangkat lunak 

yang disebut sebagai Common Language Runtime (CLR). CLR adalah sebuah 

mesin virtual yang menyediakan layanan penting seperti keamanan, 

manajemen memori, exception handling, dan class library. NET Framework 

versi terbaru selalu kompatibel dengan versi sebelumnya dan ada tambahan 

fitue baru, misalnya NET Framework 4.5 tetap bisa menangani NET 

Framework 4.3 bahkan 2. (Winarto : 2015) Ada beberapa fitur utama yang 

dihadrkan Visual Studio 2012 : 
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d) Mempunyai user interface yang memudahkan pengguna dalam 

membuat program dengan tampilan yang sederhana. Tersedia dua tema 

yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna, yaitu tema Dark dan 

Light. 

e) Kemampuan membangun aplikasi Metro Style, dengan menggunakan 

C++, C#, Visual Basic, HTML, Java Script, XAML. 

f) Terintegrasi dengan LightSwitch, LightSwitch merupakan salah satu 

komponen didalam Visual Studio yang berguna untuk mempublish 

program yang sudah dibuat. 

g) Visual Studio 2012 sudah didukung .NET Framework 4.5 yang 

membuat performa menjadi lebih baik.  

Menurut Enterprise (2015) Visual Studio dapat digunakan untuk membangun 

sebuah aplikasi sederhana yang bisa membantu produktivitas, dengan Visual 

Studio dapat dibuat jenis-jenis aplikasi sebagai berikut : 

a. Aplikasi Windows, aplikasi yang mempunyai antarmuka dengan tombol, 

jendela, menu, toolbar, dan seterusnya, seperti Microsoft Word dan 

Internet Explorer. 

b. Aplikasi Konsol (Console), aplikasi yang tidak mempunyai antarmuka 

dan hanya menggunakan teks untuk berkomunikasi dengan pengguna. 

Biasanya aplikasi ini berupa jendela command atau jendela DOS. 

c. Component atau Class Libraries, sebuah kumpulan tool-tool yang dibuat 

untuk menunjang pengembangan aplikasi lainnya. 
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2.11 Basis Data  

Basis data terdiri atas 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih 

dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. 

Sedangkan Data adala representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu 

objek seperti manusia (pegawai, siswi, pembeli, pelanggan), barang, hewan, 

peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk 

angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyo atau kombinasinya (Fathasyah  

2015). Sebagai satu kesatuan istilah, Basis Data (Database) sendiri dapat 

didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti : 

 Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

 Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tan[a pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan, 

 Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

media penyimpanan elektronik. Untuk selanjutnya disebut tabel sebagai 

komponen utama pembangun Basis Data. 

Dalam penelitian ini menggunakan Microsoft SQL Server untuk 

menyimpan data yang digunakan. Microsoft SQL Server adalah RDMS 

(Relation Database Management System) yang dikembangkan oleh 

Microsoft. SQL Server merupakan software yang berfungsi untuk 

menampung dan mengambil data yang siminta oleh aplikasi lain pada 

komputer yang sama atau pada komputer lain melaui jaringan/internet 
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(Enterprise : 2015) SQLServer adalah sebuah software database. Database 

merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data yang jenisnya beraneka 

ragam. SQLServer merupakan tipe data relasional yang artinya dapat 

menyimpan datanya dalam bentuk tabel – tabel yang saling berhubungan. 

Keuntungan meyimpan data di database dalah kemudahan dalam 

penyimpanan dan menampilkan data karena dalam bentuk tabel. Untuk 

melakukan pengolahan terhadap tabel dapat menggunakan perintah SQL 

(Zaki : 2012). 

 


