
8 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

2.1.1. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) biasanya dibangun untuk 

mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk suatu peluang. Aplikasi 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan 

CBIS (Computer Based Information System) yang fleksibel, interaktif, 

dan diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas 

masalah manajemen spesifik yang tidak teratur. 

Menurut Bonzcek, dkk., (1980) dalam buku Decision Suport 

System And Intelligent System (Turban, 2005: 137) mendefinsikan sistem 

pendukung keputusan sebagai sistem berbasis computer yang terdiri dari 

tiga komponen yang saling berinteraksi, sistem bahasa (mekanisme untuk 

memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem 

pendukung keputusan lain), sistem pengetahuan (respositori pengetahuan 

domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai 

data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan 

antara dua komponen lainnya,terdiri dari satu atau lebih kapabilitas 

manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan). 
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2.1.2. Karakteristik dari sistem pendukung keputusan 

a. Mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi atau 

perusahaan. 

b. Adanya interface manusia/mesin dimana manusia (user) tetap 

memegang control proses pengambilan keputusan. 

c. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah 

terstruktur, semi terstruktur serta mendukung beberapa keputusan 

yang saling berinteraksi. 

d. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai 

dengan keputusan. 

e. Memliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat 

berfungsi sebagai kesatuan sistem. 

f. Memiliki dua komponen utama yaitu data dan model. 

2.1.3. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan 

1. Banyak pilihan/aternatif. 

2. Ada kendala atau surat. 

3. Mengikuti suatu model/pola tingkah laku, baik yang terstruktur 

maupun tidak terstruktur. 

4. Banyak input/variable. 

5. Ada factor resiko. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. 
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2.1.4. Fase dalam proses pengambilan keputusan 

1. Intelligence 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari 

ruang lingkup problematika secara proses pengenalan masalah. Data 

masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka 

mengidentifikasi masalah. 

2. Perancangan 

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan 

menganalisis alternative tindakan yang bias dilakukan. Tahap ini 

meliputi menguji kelayakan solusi. 

3. Choice 

Pada tahap ini dilakukan  proses pemilihan diantara berbagai 

alternative tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan 

tersebut kemudian diimplementasikan dalm proses pengambilan 

keputusan. 

2.1.5. Komponenutama Sistem Pengambil Keputusan 

Secara garis besar sistem pendukung keputusan dibangun oleh tiga, yaitu: 

1. Sub Sistem Data (Database) 

Sub sistem data merupakan komponen sistem pendukung 

keputusan yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data 

tersebut disimpan untuk diorganisasikan dalam sebuah 

basisdatayang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut 
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dengan sistem manajemen basisdata (Database Management 

Sytem). 

2. Sub Sistem Model (Modelbase) 

Model adalah suatu tiruan dari alam nyata. Kendala yang sering 

dihadapi dalam merancang model adalah bahwa model yang 

dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variable alam nyata, 

sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keputuhan 

oleh karena itu, dalam menyimpan berbagai model harus 

diperhatikan dan harus dijaga fleksbilitasnya. Hal lain yang harus 

diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan hendaknya 

ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif 

mengenai model yang dibuat. 

3. Sub Sistem Dialogue (User System Interface) 

Sub sistem dialog adalah fasilitas yang mampu mengintegrasikan 

sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang 

dikenal dengan sub sistem dialog. Melalui sub sistem dialog, sistem 

diimplementasikan sehingga penguna dapat berkomunikasi dengan 

sistem yang dibuat.  

2.1.6. TujuanSistemPendukung keputusan 

1. Membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang 

terstruktur. 

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 



12 
 

3. Meningkatkan efektifitas keputusan yang diambil lebih daripada 

perbaikan efisiensinya. 

4. Kecepatan komputasi computer memungkinkan para pengambil 

keputusan untuk banyak melakukan komputasi secara cepat dengan 

biaya yang rendah. 

Meningkatkan produktivitas embangun suatu kelompok 

pengambilan keputusan, terutama para pakar, bisa sangat mahal. Sistem 

pendukung keputusan komputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok 

dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi 

yang berbeda-beda (menghemat biayaperjalanan). Selain itu 

produktivitas staf pendukung (misalnya analis keuangan dan hukum) bisa 

ditingkatkan. 

 

2.2. Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 

2.2.1. Pengertian Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 

K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan algoritma supervised 

learning dimana output dari suatu data baru diklasifikasikan berdasarkan 

kelompok mayoritas dari k buah tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma 

ini adalah mengelompokkan data baru berdasarkan atribut dan data 

training. Algoritma metode KNN sangatlah sederhana, bekerja 

berdasarkan pada jarak terpendek dari objek query ke training sample 

untuk menentukan sejumlah k-neighbor pointnya. Setelah 

mengumpulkan k-neighbor point, kemudian diambil mayoritas dari k-
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neighbor point untuk dijadikan prediksi dari objek query. Untuk 

mendapatkan nilai k yang optimal dapat digunakan optimasi parameter, 

misalnya dengan menggunakan  k-fold cross validation.    

Pada KNN, classifier tidak menggunakan model apapun untuk 

dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Proses training tidak 

dilakukan pada metode ini, tapi langsung proses testing. Sebuah objek 

query diberikan kemudian akan dihitung jaraknya dengan masing-masing 

training sample dan kemudian diambil sejumlah k neighbor point yang 

paling dekat dengan objek query. Klasifikasi menggunakan voting 

terbanyak di antara klasifikasi dari k neighbor point terdekat. 

Pada fase pembelajaran, algoritma ini hanya melakukan 

penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi dari data pembelajaran. 

Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk data test (yang 

klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap 

seluruh vektor data pembelajaran dihitung, dan sejumlah k buah yang 

paling dekat diambil. Titik yang baru klasifikasinya diprediksikan 

termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-titik tersebut. 

Nilai  k  yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data.  

Secara umum, nilai  k  yang tinggi akan mengurangi efek  noise  pada 

klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih 

kabur. Nilai  k  yang bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, 

misalnya dengan menggunakan  cross-validation. Kasus khusus di mana 
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klasifikasi diprediksikan berdasarkan data pembelajaran yang paling 

dekat (dengan kata lain, k = 1) disebut algoritma k-nearest neighbor. 

Ketepatan algoritma k-NN ini sangat dipengaruhi oleh ada atau 

tidaknya fitur-fitur yang tidak relevan, atau jika bobot fitur tersebut tidak 

setara dengan relevansinya terhadap klasifikasi. Riset terhadap algoritma 

ini sebagian besar membahas bagaimana memilih dan memberi bobot 

terhadap fitur agar performa klasifikasi menjadi lebih baik. Sesuai 

dengan prinsip kerja K-Nearest Neighbor yaitu mencari jarak terdekat 

antara data yang akan dievaluasi dengan k tetangga(neighbor) 

terdekatnya dalam data pelatihan.Persamaan dibawah ini menunjukkan 

rumus perhitungan untuk mencari jarak terdekat dengan d adalah jarak 

dan p adalah dimensi data(Agusta, 2007). Berikut rumus pencarian jarak 

menggunakan rumus Euclidian. 

 

keterangan :  

𝑥1  : sampel data 

𝑥2  : data uji 

d    : jarak  

p   : dimensi data 

i    :variable data 
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2.2.2. Contoh Perhitungan metode KNN 

Data didapatkan dari kuesioner dengan obyek pengujian berupa dua 

atribut (daya tahan keasaman dan kekuatan) untuk mengklasifikasikan 

apakah sebuah kertas tissue tergolong bagus atau jelek. Berikut ini 

contoh datanya: 

Tabel 2.1 Contoh Data KNN 

X1=Daya tahan 

keasaman (detik) 

X2 = Kekuatan  

(kg/meter persegi) 

Klasifikasi 

7 7 Jelek 

7 4 Jelek 

3 4 Bagus 

1 4 Bagus 

 

Sebuah pabrik memproduksi kertas tissue baru yang memiliki X1 = 

3 dan X2 = 7. Kita gunakan algoritma KNN untuk melakukan prediksi 

termasuk klasifikasi apa (bagus atau jelek) kertas tissue yang baru ini. 

Contoh perhitungan numerik (perhitungan dengan cara manual)  

1. Tentukan parameter K = jumlah banyaknya tetangga terdekat. Misal 

K=3  

2. Hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data 

training. Misal digunakan square distance dari jarak antara data baru 

dengan semua data yang ada di data training. 

Tabel 2.2 Contoh Perhitungan KNN 

X1=Daya tahan 

keasaman (detik) 

X2 = Kekuatan  

(kg/meter persegi) 

Square Distance ke 

data baru (3, 7) 

7 7 (7
2
-3

2
)+ (7

2
-7

2
)=16 

7 4 (7
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=25 

3 4 (3
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=9 

1 4 (1
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=13 
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3. Urutkan jarak tersebut dan tentukan tetangga mana yang terdekat 

berdasarkan jarak minimum ke-K. 

Tabel 2.3 Contoh Perangkingan KNN 

X1=Daya 

tahan 

keasaman 

(detik) 

X2 = 

Kekuatan  

(kg/meter 

persegi) 

Square Distance 

ke data baru (3, 7) 

Urutan 

(ranking)  

jarak 

Apakah 

termasuk 3-

NN? 

7 7 (7
2
-3

2
)+ (7

2
-7

2
)=16 3 YA 

7 4 (7
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=25 4 TIDAK 

3 4 (3
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=9 1 YA 

1 4 (1
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=13 2 YA 

 

4. Tentukan kategori dari tetangga terdekat. Perhatikan pada baris kedua 

pada kolom terakhir: katagori dari tetangga terdekat (Y) tidak 

termasuk karena ranking dari data ini lebih dari 3 (=K) 

Tabel 2.4 Contoh Pengkategorian tetangga terdekat 

X1=Daya 

tahan 

keasaman 

(detik) 

X2 = 

Kekuatan  

(kg/meter 

persegi) 

Square Distance 

ke data baru (3, 7) 

Urutan 

(ranking)  

jarak 

Apakah 

termasuk 

3-NN? 

Y = 

Category 

of nearest  

Neighbor 

7 7 (7
2
-3

2
)+ (7

2
-7

2
)=16 3 YA Jelek 

7 4 (7
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=25 4 TIDAK - 

3 4 (3
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=9 1 YA Bagus 

1 4 (1
2
-3

2
)+ (4

2
-7

2
)=13 2 YA Bagus 

 

5. Gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang 

terdekat tersebut sebagai nilai prediksi dari data yang baru. 

Kita punya 2 kategori Bagus dan 1 kategori Jelek, karena 2>1 maka 

kita simpulkan bahwa kertas tissue baru tadi yang memiliki X1 = 3 

dan X2 = 7 termasuk dalam kategori Bagus. 
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2.2.3. Kelebihan Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 

KNN memiliki beberapa kelebihan yaitu bahwa dia tangguh 

terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latih nya besar. 

2.2.4. KekuranganMetode K-Nearest Neighbor (KNN) 

1. Perlu menunjukkan parameter K (jumlah tetangga terdekat)  

2. Berdasarkan perhitungan nilai jarak (Distance based learning), tidak 

jelas perhitungan jarak mana yang sebaiknya digunakan dan atribut 

mana yang memberikan hasil yang baik.  

3. Nilai komputasinya tinggi karena kita perlu menghitung jarak dari 

nilai baru ke semua data yang ada di data training. Beberapa cara 

pengindexan (K-D tree) dapat digunakan untuk mereduksi biaya 

komputasi. 

 

2.3. Metode Taxonomy Matcher 

2.3.1. Pengertian Metode Taxonomy Matcher 

Metode KNN mempunyai beberapa kekurangan yaitu: metode 

KNN perlu menunjukkan parameter K (jumlah tetangga terdekat), 

metode KNN tidak jelas perhitungan jarak mana yang sebaiknya 

digunakan dan atribut mana yang memberikan hasil yang baik, nilai 

komputasi metode KNN tinggi karena kita perlu menghitung jarak dari 

nilai baru ke semua data yang ada di data training, karena beberapa 

kekurangan dari metode KNN  diatas, maka perlu adanya metode lain 

yang membantu kinerja metode KNN.  
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Taxonomy matcher adalah kemiripin antara 2 konsep c1 dan c2 

berdasarkan jarak dc(c1,c2) antar keduanya. 

Berikut adalah rumus Taxonomic Matcher 

simc(c1, c2)  = 1 - dc(c1, c2) ................................................ (2.1) 

dc(c1,c2)  = dc(c1,ccp) + dc(c2,ccp) ................................. (2.2) 

dc(c,ccp)  = milestone (ccp) – milestone (c) ................... (2.3) 

milestone(n) =

1

2

𝑘  𝑙 𝑛   .............................................................. (2.4) 

Dimana: 

Simc   = similarity/kesamaan class 1 dan class 2 

dc   = jarakclass 1 dan class 2 

milestone(n)  = jarak class parent dan class 

l(n)   = depth/levelclass 

k   = konstanta (k>1) 

2.3.2. Kelebihan Metode Taxonomy Matcher 

Dengan menggunakan perhitungan taxonomy matchernilai jarak antar 

class lebih akurat karena dihitung dengan rumus pasti. 

 

2.4. Pemilihan Sekolah 

Salah satu pertimbangan  pemilihan sekolah adalah faktor unggulan 

sekolah. Pengertian sekolah unggul dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu  

Pada tipe 1, sekolah unggul diartikan sekolah yang memilih siswa 

baru (input) sebaik baiknya, agar proses belajar juga  baik dan output 

atau lulusannya juga bermutu  tinggi, kalau memang demikian timbul 

pertanyaan, bahwa bila inputnya unggul, meskipun belajar mengajarnya 
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tidak luar biasa, kemungkinan lulusannya tetap akan unggul, keunggulan 

sekolah ini merupakan bawaan sebelum siswa masuk sekolah tersebut.  

Pada tipe 2, diartikan sekolah unggul dalam hal fasilitas, karena 

fasilitas yang unggul maka harga fasilitas tersebut sudah barang tentu  

sangat mahal, di sekolah semacam ini dengan fasilitas yang serba 

mewah, daya tahan siswa untuk belajar bisa lebih lama, Pada sekolah 

unggulan tipe 2 ini, ada kemungkinan dari sisi prestasi akademik siswa, 

input yang unggul bukan persyaratan utama. Persyaratan utama adalah 

kemampuan  membayar uang sekolah yang mahal tersebut.  

Pada tipe 3 Sekolah unggul jenis lainnya  adalah yang 

penekanannya pada iklim belajar yang positif yang didefinisikan sekolah 

unggul adalah sekolah yang mampu memproses siswa yang bermutu 

rendah pada masuk sekolah tersebut (input rendah), menjadi lulusan yang 

bermutu tinggi (output tinggi). Dengan demikian terdapat selisih yang 

mencolok pada prestasi akademik siswa, sebagai input rendah (bahkan 

yang lamban berpikir), tetapi outputnya tinggi. Berarti dalam sekolah 

unggul tipe terakhir ini, terjadi proses belajar mengajar yang efektif. 

Tentang sekolah unggul ini setiap sekolah pasti memiliki iklim belajar 

tertentu. Sebagian bisa memiliki iklim belajar positif, sedangkan yang 

lainnya memiliki iklim belajar yang kurang positif. Sekolah dengan suatu 

iklim belajar yang positif, memiliki prestasi siswa tinggi, hal ini bisa 

terjadi baik pada masyarakat berpenghasilan tinggi maupun rendah. 

Dengan logika yang sama, iklim belajar di sekolah yang bersifat negatif, 
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dihubungkan dengan tingkat prestasi siswa yang rendah. Sekolah unggul 

sangat berpengaruh dalam pemilhan sekolah lanjutan, sebab sekolah 

unggul dapat menentukan kualitas lulusan siswa, dimana kualitas lulusan 

siswa sangat berpengaruh pada masadepan siswa, dalam artian 

berpengaruh pada siswa tersebut dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 

maupun bekerja (Jatmiko Awang, 2006). 

 

2.5. Data base 

Data base adalah kumpulan terintegrasi dari elemen data yang 

secara logika saling berhubungan. Database mengonsolodasikan 

berbagai catatan dahulu disimpan dalam file-file terpisah kedalam satu 

gabungan umum elemen data yang menyediakan data untuk banyak 

aplikasi. Data yang disimpan dalam data base ketidak ketergantungan 

(independen) dari program aplikasi yang menggunakannya dan dari jenis 

peralatan penyimpanan tempat mereka disimpan. 

 

2.6. MySql 

MySQL adalah Relational Database Management System 

(RDBMS), yaitu data base relasi yang memiliki perintah standar adalah 

SQL (Structured Query Language). MySQL termasuk Data base Server, 

karna mendukung parintah SQL secara penuh dan dapat diakses dalam 

jaringan (bisa sebagai Server dan Client) (Nugroho, 2013, Hal: 1). 
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MySQL adalah suatu database server merupakan  open source SQL 

database (Sunyoto, 2007:145). My SQL merupakan database server 

dimana pemrosesan data terjadi di server dan client hanya mengirim data 

dan memindah data. Pengaksesan dapat dilakukan dimana saja dan oleh 

siapa saja dengan catatan komputer telah terhubung ke server. Lain 

halnya dengan database dekstop dimana segala pemrosesan data seperti 

penambahan data ataupun penghapusan data harus dilakukan pada 

komputer yang bersangkutan. MySQL termasuk database yang 

terstruktur dalam pengolahan dan penampilan data. MySQL merupakan 

Relational Database Management System (RDBMS) yaitu hubungan 

antar tabel yang berisi data-data pada suatu database (Kadir, 2001:353). 

Tabel-tabel tersebut di-link oleh suatu relasi yang memungkinkan untuk 

mengkombinasikan data dari beberapa tabel ketika seorang user 

menginginkan menampilkan informasi dari suatu database. Database 

MySQL merupakan sistem manajemen basis data SQL yang sangat 

terkenal dan bersifat Open Source. MySQL dibangun, didistribusikan dan 

didukung oleh MySQL AB. MySQL AB merupakan perusahaan 

komersial yang dibiayai oleh pengembang (developer) MySQL.  

MySQL dapat didefenisikan sebagai :  

1. MySQL merupakan sistem manajemen database. Database 

merupakan struktur penyimpanan data. Untuk menambah, 

mengakses, dan memproses data yang disimpan dalam sebuah 
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database  komputer, diperlukan sistem manajemen database seperti 

MySQL Server.  

2. MySQL merupakan sistem manajemen database atau basis data 

terhubung (relational database manajemen 

system).Databaseterhubung menyimpan data pada tabel-tabel 

terpisah. Hal tersebut akan menambah kecepatan dan 

fleksibilitasnya. Kata SQLpada MySQL merupakan singkatan dari 

“Structured Query Languange”. SQL merupakan bahasa standar 

yang digunakan untuk mengakses database dan ditetapkan oleh 

ANSI/ISO SQL standar.  

3. MySQL merupakan software open source. Open source berarti 

semua orang diizinkan menggunakan dan memodifikasi software. 

Semua orang dapat men-download software MySQL dari internet 

dan menggunakannya tanpa membayar. Anda dapat mempelajari 

source Code dan menggunakannya sesuai kebutuhan.  

4. Server database MySQL mempunyai kecepatan akses tinggi, mudah 

digunakan, dan andal. MySQL dikembangkan untuk menangani 

database yang besar secara cepat dan telah sukses digunakan selama 

bertahun-tahun. Konektivitas, kecepatan, dan keamanannya 

membuat server MySQL cocok untuk mengakses database di 

internet. 

5. MySQL server bekerja di klien/server atau sistem embedded. 

Software database MySQL merupakan sistem klien/server yang 
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terdiri atas multithread  SQL  server yang mendukung software klien 

dan library yang berbeda, tool administratif, dan sejumlah  

Application Programming Interfaces (APIs).  

6. MySQL tersedia dalam beberapa macam bahasa. (wahana komputer, 

2006 : 182) 

 

2.7. PHP 

2.7.1. Pengertian PHP 

Menurut Anhar (2010) Pengertian PHP yaitu Hypertext 

Preprocessor adalah pemrograman web server-side yang bersifat open 

source. 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 dinamis. 

Dinamis berarti halam yang akan ditampilkan dibuat saat halam itu 

diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu yang terbaru. Semua script PHP dieksekusi pada 

server dimana tersebut dijalankan (Anhar, 2010). 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan pada 

sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah 

server.. Sintak PHP mirip dengan bahasa Perl dan C. PHP biasanya 

sering digunakan bersama web server Appache di beragam sistem 

operasi. PHP juga  men-support ISAPI dan dapat digunakan 

bersamadengan Microsoft IIS di Windows (Sunyoto,  2007:119). Secara 
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khusus PHP dirancang untuk web dinamis. Artinya PHP dapat 

membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya 

dapat menampilkan isi database ke halaman web. Pada prinsipnya PHP 

memiliki fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti ASP (Active 

Server Page), Cold Fusion ataupun Perl. 

2.7.2. Kelebihan PHP   

 PHP memiliki beberapa kelebihan, antara lain:  

1. Mudah dibuat dan dijalankan 

2. Mampu berjalan pada web server dengan sistem operasi yang 

berbeda-beda: PHP mampu berjalan dengan sistem operasi UNIX, 

keluarga windows dan machintos  

3. PHP bisa didapatkan secara gratis  

4. Dapat berjalan pada web server yang berbeda: PHP mampu berjalan 

pada web server yang berbeda-beda, seperti Microsoft personal Web 

Server, Apache, IIS, Xitami  

5. Dapat di-embeded: PHP dapat diletakan dalam tag HTML. 


