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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Web Service

Menurut Siregar (2012) Web service menyediakan standar komunikasi di

antara berbagai aplikasi software yang berbeda-beda, dan dapat berjalan di

berbagai platform maupun framework. Web service digunakan sebagai suatu

fasilitas yang disediakan oleh suatu web 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. Pada penelitian ini web service

akan digunakan untuk menyediakan informasi data penduduk pada sistem

informasi dukcapil yang akan diakses oleh sistem informasi administrasi desa.

B. Sistem Informasi Desa

Menurut Kusrini (2007), Definisi sistem informasi adalah kerangka kerja

yang mengkoordinasikan sumber daya kumpulan elemen yang saling berkaitan

yang bertanggung jawab memproses (manusia, komputer) untuk mengubah

masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran

perusahaan. Penjelasan di atas menerangkan bahwa sistem informasi desa

dapat mempermudah pelayanan desa dalam mencapai sasaran yang telah

ditargetkan dengan mengkoordinasikan manusia dan komputer sebagai sumber

daya untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan.
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C. Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan

pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register

desa (Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan

Desa). Semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang

terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja, yang

dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan perundang-undangan

yang berlaku, guna menjalankan pemerintahan desa penyusunan dan

pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud untuk

menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara

keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Proses administrasi

penelitian ini pada pelayanan publik untuk proses pembuatan layanan-layanan

administratif yang dibutuhkan publik seperti, surat menyurat dan lain

sebagainya.

D. Adobe Dreamweaver CS4

Pada penelitian ini menggunakan sebuah aplikasi untuk membangun

halaman website, aplikasi yang digunakan adalah Adobe Dreamweaver CS4.

Adobe Dreamweaver CS4 merupakan perangkat lunak yang mudah digunakan

untuk membangun website walaupun hanya sedikit mengerti tentang CSS dan

PHP (Sulistiyani, 2010).

Adobe Dreamweaver CS4 memudahkan pengembang website untuk

mengelola halaman-halaman website dan aset-asetnya, baik gambar (image),

animasi flash, video, suara dan lain sebagainya. Selain itu, Adobe Dreamweaver
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CS4 juga menyediakan fasilitas untuk melakukan pemrograman scripting, baik

ASP (Active Server Page), JSP (Java Server Page), PHP (PHP Hypertext

Preprocessor), JavaScript (js), Cold Fusion, CSS (Cascading Style Sheet), Xml

(Extensible Markup Language) dan lainnya.

E. PHP

Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem

berbasis website ini adalah PHP. PHP (Hypertext Preprocessor)  yaitu bahasa

pemrograman web server-side yang bersifat open sourche. PHP merupakan

script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML

embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat

halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan

dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan

informasi yang diterima client selalu yang terbaru/up to date. Semua script PHP

dieksekusi pada server dimana script tersebut berjalan (Anhar, 2010).

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai

sistem operasi seperti: Linux, Unix, Macintosh, dan Windows. PHP dapat

dijalankan secara runtime melalui console serta dapat menjalankan perintah-

perintah system. Open source artinya code-code PHP terbuka untuk umum dan

kita tidak harus membayar biaya pembelian atas license yang biasanya cukup

mahal. Karena source code PHP tersedia secara gratis. PHP juga dilengkapi

dengan berbagai macam pendukung lain seperti dukungan langsung ke berbagai

macam database yang populer, misal: Oracle, PostgreSQL, MySQL, dan lain-lain.
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F. Xampp

Menurut Wicaksono (2008) Xampp adalah sebuah perangkat lunak yang

berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah

data MySQL di komputer lokal. Xampp berperan sebagai server web pada

komputer anda. Xampp juga dapat disebut sebuah Cpanel server virtual, yang

dapat membantu anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi

website tanpa harus online atau terakses dengan internet. Berikut adalah

beberapa paket yang telah disediakan :

a. Apache

b. MySQL

c. FilZilla FTP Server

d. PHP MyAdmin

G. Database MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data

SQL atau yang dikenal dengan DBMS (database management system), database

ini multithread, multi-user. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai

perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi

mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus yang bersifat

khusus (Huda dan Nugroho, 2010).

Kekuatan MySQL tidak ditopang oleh sebuah komunitas, seperti Apache,

yang dikembangkan oleh sebuah komunitas umum, dan hak cipta untuk kode

sumber dimiliki oleh pemilik masing-masing, tetapi MySQL didukung penuh oleh

sebuah perusahaan profesional dan komersial, yakni MySQL AB dari Swedia.
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MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public License). Di

mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh

dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. MySQL

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak

lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep

pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan

data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara

otomatis.

H. Web Browser

Web browser adalah tool untuk membuka halaman web di WWW.

Browser pertama yang banyak digunakan orang adalah Mosaic. Pada tahun

1994, Mosaic mulai ditinggalkan orang dan digantikan dengan Netscape

Navigator. Hingga kemudian mulai digeser oleh Internet Explorer hingga

sekarang. Selain Internet Explorer, ada lagi web browser yang semakin hari

semakin terkenal, yaitu Mozilla Firefox (http://www.mozilla.com) yang

merupakan pengembangan dari Netscape Navigator.

Web browser memungkinkan pengguna melihat dan berinteraksi

dengan halaman web dengan cara mengklik link, baik berupa teks maupun

gambar. Web browser membuat pengguna dapat mengakses informasi dengan

cepat dan pergi ke halaman web lain dengan menklik link-link yang ada (E-Media

Solusindo, 2008).
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I. Penelitian Sejenis

1. Penelitian ini dilakukan Kurniawati (2016) yaitu pengembangan sistem

informasi kependudukan berbasis mobile dan restful web service di

Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk

berdasarkan kategori tertentu. Sensus yang dilakukan dari pintu ke pintu

kurang efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang lama.

Permasalahan tersebut diselesaikan dengan mengintegrasikan RestFul Web

Service pada perangkat android. Aplikasi android ini dibangun agar proses

pengumpulan data lebih sistematik dan efisien. Sehingga pada penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa web service dapat digunakan untuk

mempermudah dan mempercepat pekerjaan kaitannya dalam hal ini pada

pelayanan desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lukito (2015) yaitu pemanfaatan web services

untuk sinkronisasi database website desa di Batang. Penelitian ini berawal

ketika banyaknya website desa yang berdiri sendiri dengan webserver dan

database server yang berbeda. Pembangunan website desa dengan

penyediaan data yang dapat diolah kembali ke bentuk informasi lainnya baik

di website desa maupun website pusat data di tingkat kabupaten sangat

diperlukan. Dengan adanya data, maka akan dapat diolah menjadi informasi

yang lebih bermanfaat. Sementara website kabupaten juga menampilkan

informasi desa yang kadang berbeda dengan informasi di website desa.

Supaya website desa dapat sinkron maka dalam penelitian ini dibutuhkan

sinkronisasi database website desa dan kabupaten dengan menggunakan

web service NuSOAP. Maka dalam penelitian ini web service dapat
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mensinkronisasi database pada website desa mengenai data kependudukan,

perangkat desa, dan potensi dengan website kabupaten.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Ahmad (2009) yaitu integrasi

laporan demam berdarah dengue (DBD) menggunakan teknologi web service

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini didasarkan

pada data survei lapangan oleh Dinkes Karanganyar yaitu terdapat lima

kecamatan yang termasuk paling rawan serangan DBD karena angka bebas

jentiknya hanya rata-rata 60%. Idealnya angka bebas jentik yang aman yakni

antara 90% hingga 95% dan angka kesakitan (incidence rate) di Kabupaten

Karanganyar masih cukup tinggi yaitu 5,7/10.000 penduduk (5,7 per 10.000

penduduk). Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional dalam

penanggulangan DBD angka kesakitannya bahwa penanggulangan DBD di

Kabupaten Karanganyar belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah

dalam proses pelaporan kejadian DBD. Karena permasalahan tersebut pada

penelitian ini menggunakan teknologi web service pada pencatatan dan

pelaporan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dinas Kesehatan

Kabupaten Karanganyar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Zhang (2014) yaitu studi arsitektur

sistem pemasaran daya informasi manajemen berdasarkan web service di

Shijiazhuang, China. Penelitian ini didasarkan pada struktur multilayer dapat

didistribusikan berdasarkan web service sehingga setiap bisnis dapat

dikemas dengan web service lainnya, dan masing-masing dari mereka dapat

berkomunikasi dengan mudah. Kemudian menganalisis hubungan antara

sistem pemasaran daya manajemen informasi dan sistem lainnya, setelah
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dianalisis kemudian membuat web service supaya sistem ini dapat

terintegrasi dengan sistem yang terkait.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Xie, dkk (2014) yaitu penelitian dan desain

pada integrasi sistem RFID (Radio Frequency Identification) di industri

otomotif menggunakan web service. Penelitian ini dilakukan berawal dari

kekurangan aplikasi barcode yang perlu bantuan intervensi dalam

pembuatan otomotif. Dalam rangka memperbaiki kekurangan tersebut

aplikasi barcode digantikan dengan sistem RFID (Radio Frequency

Identification) dalam sistem informasi perusahaan menggunakan web

service, data yang didistribusikan meliputi data pengelasan, pengecatan,

dan perakitan otomotif secara real-time. Sistem informasi perusahaan

diharuskan menyediakan lebih banyak informasi produksi untuk

manajemen meliputi arsitektur untuk mengintegrasikan RFID (Radio

Frequency Identification) dan Manufacturer Execution System (MES) dalam

pembuatan otomotif yang difokuskan pada jaringan sistem RFID dan

aplikasi gateway. Solusi untuk merancang dan mengintegrasikan sistem

RFID tersebut dengan sistem informasi perusahaan  dengan

mengimplementasikan web service sehingga sistem dapat saling

terintegrasi. Pada penelitian ini web service menjadikan solusi untuk

memudahkan integrasi sistem dengan sistem yang lainnya.
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