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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Pariwisata 

Sistem informasi pariwisata adalah jenis sistem teknologi komputer yang 

berdasarkan data informasi pariwisata, dimana menggunakan metode analisis model 

geografis. Hal ini dapat memberikan berbagai informasi spasial pariwisata dan 

dinamis, menyediakan manajemen keputusan untuk Departemen Manajemen 

Pariwisata, dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Dengan penggunaan 

teknologi internet dalam industri perjalanan dan pariwisata, wisatawan dianggap 

memainkan peran yang lebih signifikan dalam proses perencanaan dan perancangan 

produk dan jasa yang berkaitan dengan pariwisata. (Chao & Lai, 2015). 

 

2.2 Dasar Teori  

Berikut adalah landasan teori yang digunakan dalam mendukung proses 

penyelesaian dalam pembuatan IMPLEMENTASI REST (Representational State 

Transfer) API (Application Programming Interface) DALAM PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI KABUPATEN LAMONGAN 

BERBASIS WEBSITE : 

 

2.2.1 Sistem Informasi 

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema yang berarti kesatuan. 

Jadi, sistem merupakan satu kesatuan komponen sistem atau sub sistem yang saling 

berhubungan yang dilaksanakan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Sistem 

sebagai seperangkat elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk 

mencapai satu tujuan bersama. Sistem adalah sesuatu yang terdiri atas objek-objek 

atau unsur-unsur, komponenkomponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama 

lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan 

pemrosesan atau pengolahan tertentu.  

Dalam pendekatan terstruktur, suatu sistem didefinisikan sebagai jaringan 

kerja prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.  

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah serangkaian data yang 

telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi para penerimanya, yang 

disebarluaskan baik secara lisan maupun dengan menggunakan suatu bentuk media 

tertentu yang tujuannya agar dapat diketahui oleh khalayak umum. Dengan demikian, 
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informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. Dimana kualitas informasi tersebut tergantung dari 

tiga hal, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat berarti informasi harus bebas 

dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau tidak menyesatkan. Akurat juga berarti 

bahwa suatu informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat pada waktunya 

berarti informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat, karena 

informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi bagi penerima. Adapun 

relevan berarti suatu informasi harus mempunyai suatu manfaat tertentu untuk 

pemakainya.  

Adapun sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari organisasi 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukannya. 

Jadi, sistem informasi adalah sekumpulan data yang telah terorganisasi 

beserta tatacara penggunaannya yang mencakup lebih jauh daripada hanya sekedar 

penyajian. Istilah ini menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan memilih 

dan mengatur data serta menyusun tatacara penggunaannya.  

Keberhasilan suatu sistem informasi berdasarkan maksud pembuatannya 

tergantung pada tiga faktor utama, yaitu keserasian dan mutu data, pengorganisasian 

data, serta tatacara penggunaannya. Untuk memenuhi permintaan pengguna tertentu, 

struktur dan cara kerja setiap sistem informasi berbeda-beda, tergantung pada jenis 

keperluan atau jenis permintaan yang harus dipenuhi. Namun satu persamaan yang 

menonjol adalah sistem informasi menggabungkan berbagai ragam data yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber. Sehingga untuk dapat menggabungkan data-data 

tersebut dibutuhkan suatu sistem alih rupa (transformation) data sehingga dapat 

tergabungkan (compatible). Berapapun ukurannya dan apapun ruang lingkupnya, 

suatu sistem informasi perlu memiliki ketergabungan (compatibility) data yang 

disimpannya. Hal ini sangat penting karena informasi merupakan suatu hal yang 

sangat mendasar bagi manajemen organisasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Informasi tersebut diperoleh dari sistem informasi yang disebut juga processing 

system atau information processing system atau information-generating systems. 

Dengan kata lain, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur yang dilaksanakan 

untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan informasi kepada pengambil 

keputusan dalam mengendalikan organisasi. 

 

2.2.2 Representational State Transfer API (Application Programming 

Interface) 

REST (REpresentational State Transfer) adalah suatu arsitektur metode 

komunikasi yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. 

Arsitektur REST, yang umumnya dijalankan via HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 
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melibatkan proses pembacaan laman web tertentu yang memuat sebuah file XML atau 

JSON. File inilah yang menguraikan dan memuat konten yang hendak disajikan. 

Setelah melalui sebuah proses definisi tertentu, konsumen akan bisa mengakses 

antarmuka aplikasi yang dimaksudkan. 

Kekhasan REST terletak pada interaksi antara klien dan server yang 

difasilitasi oleh sejumlah tipe operasional (verba) dan Universal Resource Identifiers 

(URIs) yang unik bagi tiap-tiap sumberdaya. Masing-masing verba – GET, POST, 

PUT dan DELETE – memiliki makna operasional khusus untuk menghindari 

ambiguitas. 

REST kerap dipergunakan dalam mobile application, situs web jejaring 

sosial, mashup tools, dan automated business processes. 

Arsitektur REST yang decoupled (terpisah) serta beban komunikasi yang 

ringan antara produsen dan konsumen membuatnya  populer di dunia cloud-based 

API, seperti yang disajikan oleh Amazon, Microsoft, dan Google. 

Layanan berbasis web yang menggunakan arsitektur REST semacam itu dinamakan 

RESTful APIs (Application Programming Interfaces) atau REST APIs. 

 

 

2.2.3 Web Site  

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara,dan atau 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 

satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masingmasing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman. (Bekti, 2015) 

Sementara itu menurut ahli lain, Situs Web (Website) awalnya merupakan 

suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hiperlink yang 

memudahkan surfer ( sebutan bagi pemakai komputer yang melakukan penyelusuran 

informasi di Internet) untuk mendapatkan informasi dengan cukup mengklik suatu 

link berupa teks atau gambar maka informasi dari teks atau gambar akan ditampilkan 

secara lebih terperinci (detail). (Sidik, 2017) 

 

2.2.4 Browser  

Suatu perangkat lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan 

untuk membangun dan mendesign suatu website dengan fitur- fitur yang menarik dan 

kemudahan dalam penggunaannya. (Sadeli, 2016) 

 

2.2.5 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat 

dimengerti oleh komputer yang berbasis server-side yang dapat ditambahkan ke 
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dalam HTML. (Supono & Putratama, 2016). 

 

2.2.6 Xampp 

Xampp adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache, 

MySQL, PhpMyAdmin, PHP, Perl, Filezilla, dan lain.” Xampp berfungsi untuk 

memudahkan instalasi lingkungan PHP, di mana biasanya lingkungan pengembangan 

web memerlukan PHP, Apache, MySQL dan PhpMyAdmin. (MADCOMS, 2016) 

 

2.2.7 My SQL 

MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang sudah banyak oleh para 

pemogram aplikasi web. Contoh DBMS lainnya adalah : PostgreSQL (freeware), SQL 

Server, MS Access dari Microsoft, DB2 dari IBM, Oracle dan Oracle Corp, Dbase, 

FoxPro, dsb. (Hidayatullah dan Jauhari, 2015). 

 

2.2.8 Mobile Responsive 

Sebuah website harus dapat merespon alat pengaksesnya dari mulai layar lebar, 

hingga layar kecil. Tuntutan responsif pun tidak mengada-ada, mengingat saat ini 

telah beredar perangkat bergerak (mobile devices) seperti smartphone, tablet, 

netbook, dan produkproduk sejenis di seluruh penjuru dunia(Santoso, 2019). 

Manfaat dan tujuan dari penggunaan teknik responsif pada saat membangun sebuah 

layout web adalah agar website tersebut dapat secara otomatis mendeteksi dan 

mengetahui, perangkat jenis apa yang sedang digunakan, serta dapat mengetahui 

segala jenis ukuran layar yang bervariasi. Maka akan didapatkan tampilan layout web 

yang secara otomatis dapat menyesuiakan ukuran layar, dengan tetap memperhatikan 

fitur-fitur dari sebuah halaman web, tanpa merubah isi dari web tersebut(Santoso, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


