
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

Bab II berisikan penjabaran tentang dasar-dasar teori yang menjadi penunjang 

dalam rancangan dan implementasi Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pura 

Kawitan dan Keterkaitannya Menggunakan Google Maps dengan Metode Tree 

Berbasis Web. 

2.1 State of the Art 

Penelitian tentang Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pura Kawitan dan 

Keterkaitannya Menggunakan Google Map dengan Metode Tree Berbasis Web 

memiliki keterkaitan dengan sumber yang mendasari dalam pembuatan sistem. 

Pembahasan mengenai teori dan metode yang mendasari pembuatan Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Pura Kawitan dan Keterkaitannya menggunakan Google Maps 

dengan Metode Tree berbasis Web adalah sebagai berikut. 

Penelitian tentang Sistem Informasi Geografis Pura menggunakan Google 

Maps dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pura di Bali Dengan 

Menggunakan Google Maps pada Platform Android penelitian ini membuat sistem 

informasi geografis menggunakan Google Maps dengan berbasis Android (Artha, 

Nody 2013). Sistem ini mampu memberikan informasi seputar pura yang ada di Bali. 

Penelitian lain dengan judul Implementasi Struktur Tree pada Rancang Bangun 

Sistem Penelusuran Sejarah Pura Kawitan dan Kahyangan Jagat Berbasis Web 

(Sudana, Oka 2011). Penelitian ini membuat sistem informasi pura menggunakan 

Struktur Tree yang berbasis web. Tree (pohon) dapat digunakan untuk memodelkan, 

karena informasi pura dapat memiliki sub-sub berbentuk seperti silsilah dengan tungkat 

kedalaman tertentu. 

 Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Penggunaan Lahan berbasis Cloud Jurusan Teknologi Informasi Fakultas 

Teknik Universitas Udayana (Charaka 2015). Penelitian ini mengenai pembuatan 



Sistem Informasi Geografis untuk pendataan pengguna lahan. Sistem ini menggunakan 

Google Maps sebagai media untuk menampilkan map digital kedalam sebuah web. 

Sistem mampu memetakan suatu lokasi yang nantinya akan dibangun atau sudah 

dibangun oleh suatu bangunan dengan perbedaan warna. Sistem berbasis Clouds 

sehingga data menjadi mudah disimpan dan di akses. Sistem dibuat berbasiskan web 

dan dapat di akses menggunakan jaringan Internet, sehingga proses melihat informasi 

dan penyimpanan data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Sistem menggunakan 

Google Maps, sehingga tampilan peta lebih menarik dan real dengan keadaan di muka 

bumi. Pengguna dapat melihat detail informasi dari suatu penggunaan lahan melalui 

info window yang muncul jika pengguna menekan polygon pengunaan lahan. Sistem 

ini mendukung penggambaran pemetaan pengunaan lahan langsung pada peta sehingga 

pengguna lebih mudah untuk membuat dan melihat penggunaan lahan. Kekurangan 

sistem ini adalah pengguna harus memiliki akses Internet yang baik untuk 

menampilkan fitur peta secara keseluruhan. Sistem keamanan dengan integritas tinggi 

sangat diperlukan karena sistem informasi ini berisi data yang sangat penting dan dapat 

diakses oleh banyak orang. 

 Penelitian mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan 

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Berbasis Web (Setiadi, Dharmawan 2015). Penelitian 

ini mengenai pemetaan tingkat pertumbuhan penduduk dengan memanfaatkan web 

sebagai media dan map digital Google Maps sebagai perantara. Sistem dibuat 

berbasiskan web dan dapat diakses menggunakan jaringan Internet, sehingga proses 

melihat informasi dan penyimpanan data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 

Pengunjung dapat melihat detail informasi dari suatu daerah dengan menekan daerah 

dan muncul informasi dalam bentuk info window mengenai data pertumbuhan 

penduduk. Kekurangan sistem ini adalah pengguna harus memiliki akses Internet yang 

baik untuk menampilkan fitur peta secara keseluruhan. 

 Penelitian tentang Sistem Informasi Geografis Pemetaan Jalan Desa berbasis 

Web (Handayani, Sri 2015). Sistem dirancang untuk memetakan jalan didaerah desa 

yang masih sulit untuk dijangkau. Peta yang menampilkan posisi jalan desa di 



Kecamatan Sukawati. Peta memberikan informasi jalan desa yang digambarkan 

dengan garis atau polyline yang memiliki warna berbeda sesuai dengan jenis jalan, 

terdapat Fitur Edit Polyline yang dapat merubah posisi dan bentuk polyline sesuai 

dengan gambaran dilapangan. Fitur Report adalah fitur yang dapat membuat report 

history mengenai penambahan data jalan desa jalan desa. 

 

2.2 Fishbone 

Fishbone Diagram sering juga disebut cause and effect. Diagram Fishbone atau 

Ishikawa Diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian 

kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar. Fishbone diagram 

digunakan ketika ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama 

ketika sebuah team cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague 2005). 

Tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah 

dan akar  penyebab masalah sudah ditemukan. Manfaat Fishbone Diagram ini dapat 

digunakan untuk menemukan akar penyebab masalah secara user friendly, tools yang 

user friendly  disukai orang-orang di industri manufaktur di mana proses di sana 

terkenal memiliki banyak ragam yang berpotensi menyebabkan munculnya 

permasalahan (Purba 2008). 

 

 

 

Gambar 2.1 Fishbone Diagram 

 



Gambar 2.1 menunjukan contoh Diagram Fishbone. Fishbone Diagram akan 

mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau  masalah, dan 

menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah 

menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, 

prosedur, kebijakan, dan sebagainya, setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang 

perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. 

 

2.3 Pengertian Pura 

Pura merupakan salah satu bangunan penting bagi Umat Hindu Bali yang 

dikenal memiliki kehidupan religius yang tinggi. Masyarakat Bali selalu menempatkan 

pura di tempat yang utama atau di tempat yang menurut aturan atau pakem yang berlaku 

sesuai dengan nilai-nilai spiritual Umat Hindu. Bali sebagai pulau yang masyarakatnya 

sebagian besar menganut Agama Hindu, memiliki banyak sekali bangunan pura dengan 

nilai historis yang tinggi bagi kehidupan spiritual masyarakatnya. Pura berasal dari kata 

pur dalam Bahasa Sansekerta yang berarti kota atau benteng, artinya tempat yang 

dibuat khusus dengan dipagari tembok untuk mengadakan kontak dengan kekuatan 

suci (Soebandi 1998). Pura dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis, namun tidak 

mempengaruhi bentuk fisik dari pura tersebut. Pengelompokkan adalah sebagai 

berikut. 

2.3.1 Pura Berdasarkan Fungsinya 

Pura berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua yaitu Pura Jagat dan Pura 

Kawitan. 

2.3.1.1 Pura Jagat 

Pura yang berfungsi sebagai tempat memuja Sang Hyang Widhi Wasa atau 

Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya atau dengan segala 

perwujudannya. 

 

2.3.1.2 Pura Kawitan 



Pura sebagai tempat suci untuk memuja roh suci leluhur. Masyartakat Bali 

percaya bahwa setelah melalui upacara penyucian, roh leluhur memasuki alam dewata. 

Secara fisik tidak terlihat perbedaannya, tetapi hal tersebut dapat dibedakan dengan 

pedagingannya. 

 

2.3.2 Pura Berdasarkan Pemuja 

Pura berdasarkan pemuja dapat dibagi menjadi empat yaitu pemujanya yang 

berasal dari keluarga, pemujanya yang berasal dari wilayah yang sama, pemujanya 

yang memiliki kepentingan yang sama dan pemujanya mempunyai ikatan keagamaan 

secara umum. 

2.3.2.1 Keluarga 

Pura yang penyungsung-nya atau pemujanya berasal dari satu keluarga atau 

mempunyai hubungan darah. Kelompok pura ini adalah Sanggah, sebutan untuk 

golongan jaba diluar Tri Wangsa, Pemerajan sebutan untuk golongan Tri Wangsa, 

Dadia dan Kawitan. 

 

2.3.2.2 Wilayah 

Pura yang penyungsung-nya atau pemujanya berasal dari satu wilayah atau 

teritorial yang sama. Kelompok Pura ini Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa dan Bale 

Agung, Pura Puseh, Pura Dalem). Pura Kahyangan Tiga memiliki tiga macam Pura 

yang masing-masing merupakan tempat pemujaan Tri Murthi (perwujudan Sang 

Hyang Widhi), yaitu; 

1. Pura yang diperuntukkan untuk memuja Dewa Brahma, yaitu perwujudan Ida 

Sang Hyang Widhi sebagai pencipta alam semesta. Pura ini letaknya di pusat 

desa dan biasa disebut sebagai Pura Desa. 

2. Pura yang diperuntukkan untuk memuja Dewa Wisnu, yaitu perwujudan Ida 

Sang Hyang Widhi sebagai pemelihara alam semesta. Pura ini disebut Pura 

Puseh dan letaknya berdekatan dengan Pura Desa atau satu tempat dengan Pura 

Desa. 



3. Pura yang diperuntukkan untuk memuja Dewa Siwa, yaitu perwujudan Ida 

Sang Hyang Widhi sebagai Sang Pelebur. Pura ini disebut Pura Dalem, dan 

biasanya terletak di dekat kuburan desa, di tepi, atau di luar desa. 

 

2.3.2.3 Fungsional 

Pura yang penyungsung atau pemujanya mempunyai kepentingan yang sama 

atau fungsional. Pura ini biasa disebut sebagai Pura Pengulu. Pura ini diperuntukkan 

bagi umat Hindu yang memiliki profesi yang sama, sebagai contoh petani, nelayan, dan 

lain-lain. 

 

2.3.2.4 Ikatan Agama 

Pura yang penyungsung atau pemujanya mempunyai ikatan keagamaan secara 

umum untuk seluruh umat yang tidak ada batasannya. Kelompok Pura ini adalah Pura 

Sad Kahyangan (Pura Besakih, Pura Lempuyang, Goa Lawah, Pura Luhur Uluwatu, 

Pura Bukit Pengelengan, Pura Watukaru), Pura Kahyangan jagat (Pura Batur, Pura 

Andakasa, Pura Tanah Lot, Pura Pulaki, dan lain – lain termasuk Pura Sad Kahyangan 

di atas) yang tersebar di seluruh Bali. Biasanya Pura Sad Kahyangan dijadikan tempat 

untuk mengadakan upacara yang diperuntukan untuk alam, seperti hutan, kebun, 

ladang, gunung, laut, danau, dan lain-lain. 

 

2.4 Pura Kawitan 

Pura Kawitan adalah tempat pemujaan roh suci leluhur dari Umat Hindu yang 

memiliki ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis keturunannya (Soebandi 1998) . 

Pura Kawitan bersifat spesifik atau khusus sebagai tempat pemujaan Umat Hindu yang 

mempunyai ikatan darah sesuai dengan garis keturunannya (Paduarsana 2012). 

Pura dari segi fungsinya, sebenarnya ada dua yaitu sebagai tempat memuja 

Hyang Widhi (Dewa Pratistha) dan sebagai tempat memuja roh suci leluhur (Atma 

Pratistha). Pura ditinjau dari segi karakternya, pura di bagi lagi menjadi empat 



kelompok yaitu, Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Desa, Pura Swagina dan Pura 

Kawitan.  

Pura Kawitan khususnya, tidak lain dari tempat pemujaan roh suci leluhur dari 

umat Hindu yang memiliki ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis keturunannya. 

Pura Kawitan ini bersifat spesifik atau mengkhusus sebagai tempat pemujaan umat 

Hindu yang mempunyai ikatan darah sesuai dengan garis keturunannya. Contoh-

contoh pura yang termasuk ke dalam kelompok Pura Kawitan antara lain. 

Sanggah/Merajan, Pura Ibu, Dadia, Pedharman dan yang sejenisnya. 

Pura Panti dan Pura Dadia sebenarnya berada dalam kelompok pura yang sama 

dan juga mempunyai pengertian yang tidak berbeda pula. Pura Panti itu dapat pula 

disebut dengan Pura Dadia, sama halnya dengan sebutan Sanggah dapat pula disebut 

dengan istilah Merajan. 

 

2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem dapat didefinisikan menjadi dua kelompok, yaitu penekanan pada 

prosedur dan penekanan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang 

lebih menekankan pada prosedur sistem adalah sebagai berikut. Sistem adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu 

(Jogiyanto 2005). 

 

2.6 Sistem Informasi Geografis 

Pengertian SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah salah satu model informasi 

yang berhubungan dengan data spasial (keruangan) mengenai daerah-daerah di 

permukaan bumi. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi khusus 

yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non spasial menjadi informasi 

yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, 

manipulasi, menganalisa dan menampilkan data geografis yang sangat berguna untuk 



pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam ruang bumi 

tertentu (Setiadi, Dharmawan 2015). 

SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi 

merupakan karateristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. SIG memiliki 

kemampuan dalam menangani data yang berefrensi geografis yaitu masukan data, 

manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), analisis dan manipulasi 

data, serta keluaran sebagai hasil akhir (Aronoff 1989). 

Data dalam SIG terdiri atas dua komponen yaitu data spasial yang berhubungan 

dengan geometri bentuk keruangan dan data atribut yang memberikan informasi 

tentang bentuk keruangannya (Chang 2001). Komponen utama SIG adalah sistem 

komputer, data geospatial dan pengguna. Sistem komputer untuk SIG terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak dan prosedur untuk penyusunan pemasukan data, 

pengolahan, analisis, pemodelan, dan penayangan data geospatial. 

Setiap data yang merujuk lokasi di permukaan bumi dapat disebut sebagai data 

spasial bereferensi geografis. Misalnya data kepadatan penduduk suatu daerah, data 

jaringan jalan suatu Kota, data distribusi lokasi pengambilan sampel, dan sebagainya. 

Data SIG dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu data grafis dan data atribut atau 

tabular. Data grafis adalah data yang menggambarkan bentuk atau kenampakan objek 

di permukaan bumi. Data tabular adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data 

grafis tersebut. 

SIG menyajikan informasi keruangan beserta atributnya yang terdiri dari 

beberapa subsistem (Prahasta 2005) seperti berikut. 

1. Masukan Data 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial 

dan atribut dari berbagai sumber. Data spasial dan atribut baik dalam bentuk analog 

maupun digital tersebut dikonversikan kedalam format yang diminta oleh perangkat 

lunak sehingga terbentuk basis data. Subsistem ini bertanggung jawab dalam 



mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format 

yang dapat digunakan oleh SIG. 

2. Manajemen Data 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam 

sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbarui, dan diubah. 

3. Analisis dan Manipulasi Data 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG.  

Kemampuan  SIG dalam  melakukan  analisis gabungan  dari  data spasial dan data 

atribut menghasilkan informasi yang berguna. Subsistem ini juga melakukan 

manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

4. Hasil keluaran 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti tabel, grafik, 

peta dan lain-lain. 

 

2.7. Data Spasial 

Sebagian besar data yang ditangani dalam SIG merupakan data spasial yaitu 

sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai 

dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari 

data lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif (Setiadi, Dharmawan 

2015). 

1.         Informasi Lokasi 

Informasi lokasi (spasial) ini berkaitan dengan suatu koordinat baik koordinat 

goegrafi (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya informasi datum 

dan proyeksi. 

2.         Informasi Deskriptif 



Informasi Deskriptif atau informasi non spasial adalah suatu lokasi yang 

memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya adalah kategori, 

alamat, vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. 

2.7.1 Informasi Lokasi 

 Informasi Lokasi atau geometri milik suatu objek spasial dapat dimasukkan ke 

dalam beberapa bentuk seperti berikut. 

2.7.1.1 Titik (Dimensi Nol-Point) 

Titik adalah representasi grafis atau geometri yang paling sederhana bagi objek 

spasial. Representasi ini tidak memiliki dimensi, tetapi dapat diidentifikasikan di atas 

peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan simbol-simbol 

tertentu. Unsur-unsur bangunan ditampilkan sebagai polygon pada peta skala besar, 

sedangkan pada skala kecil ditampilkan sebagai unsur-unsur titik. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Data Spasial Dalam Bentuk Titik 

(Sumber. Google Maps) 

 

Gambar 2.2 menunjukan contoh data spasial dalam bentuk titik. Contoh 

penggunaanya adalah dalam penandaan suatu tempat misalnya lokasi ATM. 

 

2.7.1.2 Garis (Satu Dimensi-Polyline) 



Garis adalah bentuk geometri linier yang menghubungkan paling sedikit dua 

titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek yang berdimensi satu. 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Data Spasial Dalam Bentuk Garis. 

(Sumber. Google Maps) 

 

Gambar 2.3 menunjukan contoh data spasial dalam bentuk garis. Garis yang 

ditampilkan berupa garis lurus. 

 

2.8 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 

Sistem Informasi Geografis berbasis web adalah sebuah aplikasi Sistem 

Informasi Geografis yang dapat dijalankan dan diaplikasikan pada suatu web browser. 

Aplikasi tersebut bisa dijalankan dalam suatu jaringan global yaitu Internet, dalam 

suatu jaringan lokal atau Jaringan LAN, dan dalam suatu komputer yang memiliki web 

server (Setiadi, Dharmawan 2015). 

 

 



 

Gambar 2.4 Arsitektur Sistem Informasi Geografis Berbasis Web  

(Sumber. Google Images) 

 

Gambar 2.4 menunjukan hubungan interkasi antara client dalam bentuk web 

browser dengan server berdasarkan skenario dan respon. Web browser mengirimkan 

permintaan ke web server. Web server merequest map digital melaui map server dan 

map server meminta data dari database. Hasil pemrosesan dikembalikan ke web server 

dan akhirnya diterima oleh web browser. 

 

2.9 Google Maps 

Google Maps adalah layanan mapping online yang disediakan oleh Google. 

Google Maps mempunyai platform open source yang dapat digunakan dengan bebas 

namun harus mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Google Maps juga memberikan 

kebebasan kepada pengembang untuk mengembangkan teknologi pemetaan yang 

berbasis Google Maps (Irwansyah 2011). Pengembangan platform Google Maps 

menggunakan sebuah bahasa pemrograman dengan Maps Javascript API. 

2.9.1. API (Application Programming Interface) 

API (Application Programming Interface) adalah sekumpulan perintah, fungsi,  

komponen,  dan  protokol  yang disediakan oleh  sistem  operasi  ataupun bahasa 

pemrograman tertentu yang dapat digunakan oleh Programmer saat membangun 

perangkat lunak agar layananan tersebut bisa di integrasikan dengan aplikasi yang kita 

buat, terdapat fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk menggantikan bahasa yang 

digunakan dalam system calls dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah 

dimengerti oleh programmer dalam. 



 

2.9.2 Google Maps Application Programming Interface (API) 

Google Maps Application Programming Interface (API) merupakan fitur 

aplikasi   yang   digunakan   untuk   memfasilitasi   para   pengguna   yang   ingin 

mengintegrasikan Google Maps ke dalam website masing-masing dengan 

menampilkan data poin milik sendiri. Google Maps dapat ditampilkan pada website 

eksternal dengan menggunakan Google Maps API. Maps API Javascript harus 

dimasukan terlebih dahulu sebelumnya agar aplikasi Google Maps dapat muncul di 

website tertentu. 

2.9.2.1 Menggunakan Google Maps API pada Web 

 Menampilkan peta menggunakan Google Maps API dengan urutan adalah 

sebagai berikut. 

1. Memasukkan Maps API Javascript. 

2. Membuat element div sebagai lokasi menampilkan peta. 

3. Membuat beberapa objek literal untuk menyimpan property-properti pada peta 

4. Menuliskan fungsi Javascript, untuk membuat objek peta. 

5. Menginisialisasikan peta dalam tag body HTML dengan event onload. 

Menampilkan peta Google Maps pada web dan fungsi-fungsi Google Maps 

dapat dipelajari di halaman https://developers.google.com/maps/. Beberapa fungsi 

utama yang sering digunakan adalah menampilkan peta, menampilkan marker, 

menampilkan info window, membuat polygon, dan membuat circle. 

 

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"> 

</script> 

Kode Program 2.1 Googel Maps Javascript API 

 

Kode program 2.1 merupakan experimental version dari Googel Maps 

Javascript API yang digunakan untuk menampilkan peta. 

 



<body> 

<div id="map-canvas"></div> 

</body> 

Kode Program 2.2 Elemen Kanvas Google Maps 

 

Elemen div yang digunakan sebagai tempat dimana Google Map akan 

menampilkan petanya. 

 

var map; 

function initialize() { 

           var mapOptions = { 

                     zoom: 12,  

                     draggableCursor:'default',  

                     center: new google.maps.LatLng(- 

8.7248095,115.1985231) 

            }; 

             map = new 

google.maps.Map(document.getElementById('map-

canvas'),mapOptions); 

} 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

Kode Program 2.3 Fungsi Untuk Menampilkan Google Maps 

 

Kode Program 2.3 merupakan kode program untuk membuat objek peta Google 

Maps pada web dengan id ‘map-canvas’. Kode program Javascript ini  disisipkan 

pada tag <head> dalam listing program web yang telah dibuat dan untuk menginisiasi 

id ‘map-canvas’ disisipkan pada tag <body>. 

Pembuatan  marker  pada  suatu  lokasi  pada  peta  Google  Maps  dapat 

menggunakan Kode Program 2.4 berikut ini. 

 

var map; 

function initialize() 



{ 

var myLatlng = new google.maps.LatLng(-8.7248095,115.1985231); 

var mapOptions = { 

zoom: 12, 

center: myLatlng 

}; 

map   =   new   google.maps.Map(document.getElementById('map- 

canvas'),mapOptions); 

* ======= script untuk add marker ======= */ 

var marker = new google.maps.Marker({ 

position: nmyLatlng, 

map: map, 

title: 'Hello World!' 

}); 

/* ======= script untuk add marker ======= */ 

} 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

Kode Program 2.4 Kode Program Membuat Marker 

 

Kode Program 2.4 merupakan fungsi yang disisipkan pada tag <head> dalam 

listing program web yang telah dibuat. Posisi marker tampil diposisi koordinat yang 

sudah ditentukan. Koordinat disini adalah nilai dari variabel myLatlng yaitu -

8.7248095,115.1985231. Marker dapat diberi informasi mengenai content-

content suatu tempat atau lokasi dengan menggunakan Info Window. 

 

 

2.10 HTML (Hypertext Markup Language) 

Hypertext Mark Languange (HTML) merupakan bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat suatu halaman web dan menampilkan berbagai informasi di 

dalam sebuah browser Internet. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara 

luas untuk menampilkan halaman. 

 



2.11 PHP 

PHP memiliki beberapa pandangan dalam mengartikannya. PHP Hypertext 

Preeprocesor ini merupakan bahasa yang hanya dapat berjalan pada server dan hasilnya 

dapat di tampilkan pada client. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web 

yang menyajikan HTML yang dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah, yang di 

hasilkan server. PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah 

ada (Nugroho 2008). 

 

2.12 Konsep Tree 

Tahun 1857 Teori Pohon mulai dikenal dan merupakan salah satu teori yang 

cukup tua, dimana ketika itu untuk menghitung jumlah senyawa kimia , 

matematikawan Inggris Arthur Cayley menggunakan Teori Pohon. Teori Pohon ini 

sebenarnya adalah suatu mekanisme penyelesaian suatu masalah dengan 

menganalogikan permasalahan tersebut kedalam struktur pohon untuk memudahkan 

pencarian solusi masalah tersebut (Akbar 2006). Teori Pohon ini dapat dikatakan 

merupakan salah satu penerapan konsep graf yang dimana Pohon dalam kata Teori 

Pohon dapat didefinisikan sebagai I tak berarah terhubung yang tidak mengandung 

sirkuit.  

Kajian struktur data merupakan kajian yang sangat penting dalam bidang 

informatika. Jaman sekarang ini yang teknologinya semakin berkembang, dibutuhkan 

struktur data yang efisien yang dapat meningkatkan kinerja program. Teori Pohon ini 

merupakan teori yang sangat berguna dalam struktur data dimana aplikasi-aplikasi dari 

Teori Pohon ini dapat dijadikan struktur penyimpanan data yang sangat baik dalam 

kasus tertentu, dalam ilmu komputer, Metode Tree atau Struktur Tree adalah sebuah 

struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon, yang terdiri dari 

serangkaian node(simpul) yang saling berhubungan. Node-node tersebut 

dihubungkuan oleh seuah vector. Setiap node dapat memiliki nol atau lebih anak 

(child). Sebuah node yang memiliki Node Anak disebut Node Induk (parent). Sebuah 

Node Anak hanya memiliki satu Node Induk, sesuai konvensi ilmu komputer, tree 



bertumbuh ke bawah, tidak seperti pohon di dunia nyata yang tumbuh ke atas, dengan 

demikian Node Andak akan digambarkan berada dibawah node induknya. Node yang 

berada di pangkal tree disebut Node Root (akar), sedangkan node yang berada paling 

ujung pada piramida tree disebut Node Leaf (daun). 

 

2.13 MySQL 

MySQL adalah sistem manajemen database SQL (Structure Query Language) 

yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Sistem Database MySQL 

mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL database 

managemen sistem (DBMS). Database ini dibuat untuk keperluan sistem database 

yang cepat, handal dan mudah digunakan (ed. Saputro 2012). 

2.13.1 Kelebihan MySQL 

Database MySQL memiliki beberapa kelebihan dibanding database lain, 

diantaranya. 

1. MySQL merupakan Database Management System (DBMS). 

2. MySQL sebagai Relation Database Management System (RDBMS) atau 

disebut dengan Database Relational. 

3. MySQL merupakan sebuah database server yang free, artinya bebas 

menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus 

membeli atau membayar isensinya. 

4. MySQL merupakan sebuah database client. 

5. MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu permintaan atau 

multithreading. 

6. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas 

sangat besar hingga berukuran GigaByte sekalipun. 

7. MySQL diidukung oleh Driver ODBC, artinya database MySQL dapat diakses 

menggunakan aplikasi apa saja termasuk berupa visual seperti Visual Basic dan 

Delphi. 



8. MySQL adalah database menggunakan enkripsi password, jadi database ini 

cukup aman karena memiliki password untuk mengakses nya. 

9. MySQL merupakan Database Server yang multi user, artinya database ini tidak 

hanya digunakan oleh satu pihak orang akan tetapi dapat digunakan oleh 

banyak pengguna. 

10. MySQL mendukung field yang dijadikan sebagai kunci primer dan kunci uniq 

(Unique). 

11. MySQL memliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun merubah tabel. 
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