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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

 Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang 

terpadu untuk sesuatu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem adalah 

adanya masukan, pengolahan, dan keluaran. Akan tetapi sistem ini 

dapat dikembangkan hingga menyertakan penyimpanan sistem dapat 

terbuka dan tertutup artinya sistem tersebut dapat menerima beberapa 

masukan dari lingkungannya. Pengugusuran sistem dari subsistem 

adalah tindakan penting dalam menyederhanakan perancangan sistem. 

Rancangan sistem diterapkan dalam tahapan teratur pada analisis sistem 

dan pada manajemen proyek. Konsep-konsep sistem juga mempunyai 

penerapan langsung pada perancangan sistem informasi. 

a. Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu kumpulan komponen-komponen atau subsistem 

yang terintegrasi satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama. 

Definisi menurut Tata Sutabri (2007: 2) sistem adalah suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur, komponen atau variable 

yang terorganisir, saling berintegrasi, saling berinteraksi, saling 

tergantung satu sama lain dan terpadu. 

Semua sistem mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem 

harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, 
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interaksi antara elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting 

adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

b. Pengertian Sub Sistem 

Menurut norman L. Enger yang dikutip oleh Tata Sutabri (2007 : 4) 

mengatakan bahwa subsistem adalah serangakian kegiatan yang 

dapat ditentukan indentitas yang berhubungan dalam suatu sistem. 

Menurut Gordon B. Davis yang dikutip oleh Tata Sutabri (2007: 5) 

sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa 

subsistem-subsistem. 

c. Karakteristik Sistem 

Model umum sebuah sistem terdiri dari input, proses dan output. 

Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana 

mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan 

keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem juga memiliki 

karakteristik dan sifat-sifat yang tertentu, yang mencirikan bahwa 

hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun 

karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Komponen Sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem 

dengan sistem yang lainnya atau sistem dengan lingkungan 

luarnya. 
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3. Lingkungan Luar Sistem (Environtment) 

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut 

dengan lingkungan luar sistem. 

4. Penghubung Sistem (Interface) 

Sebagai media yang menghubungkan sistem dengan subsistem 

yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. 

5. Masukan Sistem (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan 

sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) 

dan sinyal (signal input). 

6. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna. 

7. Pengolah Sistem (Proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan 

mengubah masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran yang pasti dan 

bersifat deterministik, kalau suatu sistem tidak memeliki 

sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem 

dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah 

direncanakan. (Sutabri, 2007:12-13) 
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Gambar 2.1 : Karakteristik Sistem 

(Sutabri,  2007:14) 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

 Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah 

memiliki nilai tambah. Informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 

bagian, yaitu : 

a. Informasi Strategis. 

Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka 

panjang. 

b. Informasi Taktis. 

Informasi dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka 

menengah. 

c. Informasi Teknis. 

Informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari. 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Sistem pengolahan informasi akan mengolah data menjadi 
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informasi atau mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna 

bagi yang menerimanya. (Sutabri, 2007:17-18). 

2.2.1 Lingkungan Informasi 

 Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam 

manajemen moderen. Banyak keputusan strategis yang bergantung 

kepada informasi. Manajemen informasi adalah segala kegiatan yang 

berkaitan dengan pemerolehan informasi, penggunaan informasi 

seefektif mungkin dan juga pembuangan terhadap informasi (yang tidak 

berguna lagi) pada waktu yang tepat. Informasi tidak hanya digunakan 

untuk kepentingan internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh 

pihak eksternal (di luar organisasi). (Abdul Kadir, 2008: 26-27). 

2.2.2 Fungsi dan Siklus Informasi 

 Fungsi informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada 

pemakai mungkin merupakan hasil dari data yang dimasukkan ke dalam 

pengolahan. Akan tetapi dalam kebanyakan pengambilan yang 

kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian 

atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Informasi yang disediakan 

bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor 

risiko pada tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. (Sutabri,  

2007:19-20). 

 Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat 

becerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data yang diolah 

untuk menghasilkan informasi menggunakan suatu model proses yang 
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tertentu. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, 

penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu 

keputuasan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu 

tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data 

tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu 

model dan seterusnya membentuk suatu siklus.  

2.2.3 Kualitas Informasi 

 Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi 

harus akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Akurat berarti informasi 

harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. 

Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai nilai lagi. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai 

manfaat untuk pemakainya. 

2.2.4 Nilai Informasi 

 Nilai dari informasi ditentukan dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya 

lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Lebih lanjut 

sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksirkan keuntungannya 

dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektifnya. 

Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost 

effectiveness atau cost benefit. (Jogiyanto, 2005 :9-11). 
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2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

 Sistem informasi merupakan penerapan sistem didalam organisasi 

untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat 

manajemen. Telah diketahui informasi merupakan hal yang sangat 

penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Darimana 

informasi tersebut bisa didapatkan, informasi diperoleh dari sistem 

informasi. 

 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 suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang berlaku. 

2.3.1  Komponen dan Tipe Sistem Informasi 

 Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut 

dengan istilah blok bangunan (building block) yang terdiri dari blok 

masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data 

dan blok kendali. 

a. Blok Masukan (Input  Block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. 

b. Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model 

matematika yang akan memanipulasi data input. 
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c. Blok Keluaran (Output Block) 

Merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai 

sistem. 

d. Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan 

dan mangakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan 

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

e. Blok Basis Data (Database Block) 

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling 

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. 

f. Blok Kendali (Control Block) 

Beberapa pengendalian perlu dirancangan dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dicegah dan 

bila terlanjur terjadi maka kesalahan-kesalahan dapat dengan cepat 

diatasi. 

2.3.2  Perencanaan  Sistem  Informasi 

 Perencanaan sistem informasi yaitu bagaimana menerapkan 

pengetahuan tentang sistem informasi ke dalam organisasi. Untuk dapat  

terus maju dan eksis bila organisasi berkembang sesuai dengan 

teknologi dan teori organisasi moderen. Namun demikian hal ini tidak 

berarti bahwa sistem informasi dan teknologi informasi sebagai suatu 
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hal yang kaku. Sistem informasi dapat dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

2.3.3  Pengelolaan Sistem Informasi 

 Pengelolaan sistem informasi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari studi manajemen. Pengelolaan sistem informasi 

merupakan faktor kunci bagi keterlaksanaan dan keberhasilan 

manajemen. Hal ini dapat dimegerti mengingat semua subsistem 

manajemen bertopang pada unsur manusia, bagi sebagai manajer 

maupun bawahan, yang ditentukan dengan cara bertingkah laku atau 

melakukan perbuatan tertentu yang terarah untuk mencapai tujuan 

manajemen. 

2.3.4  Pengendalian  Sistem Informasi 

 Pengendalian sistem  informasi merupakan bagian yang tak dapat 

dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan 

fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam 

proses pengelolaan informasi. Pengelola sistem informasi perlu 

memahami dan memiliki keterampilan manajerial dalam melaksanakan 

kegiatan pengendalian sistem informasi. 

2.3.5  Penilaian Sistem Informasi 

 Fungsi utama dari penilaian informasi adalah menyediakan 

informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. 

Penilaian merupakan komponen penting dalam pengelolaan sistem 

informasi. Komponen dimaksud, yakni masukan, proses dan produk. 

Komponen masukan langkah awal dalam rangka penyusunan informasi. 
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Komponen proses bertalian dengan transformasi informasi, sedangkan 

komponen produk bertalian dengan hasil dan dampak sistem informasi. 

Masing komponen-komponen tersebut menuntutnya adanya penilaian. 

(Sutabri,  2007:35-46). 

2.4 Pengertian Panti Asuhan 

 Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (dalam Abdul, 

2010) menyatakan bahwa : 

"panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahterann sosial yang 

mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial kepada anak terlantar, serta melaksnakan penyantunan dan 

pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau 

perwalian anak dan memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada 

anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan 

memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang 

diharapkan sebagai bagian dari generai penerus cita-cita bangsa dan 

sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam pembangunan nasional". 

 Tujuan didirikan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, 

bimbingan dan keterampian kepada penghuni panti asuhan agar menjadi 

manusia yang berkualitas. 

Panti asuhan dalam pelaksanaannya memiliki fungsi seperti yang 

dikemukakan Kementerian Sosial Republik Indonesia (dalam Hartanto, 

2011) panti asuhan yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai pusat pelayananannya kesejahteraan sosial anak. Panti 

asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, 

dan pencegahan. 

b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan 

sosial anak. 
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c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi 

penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan 

fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan 

kepribadian anak-anak remaja. 

 Menurut Tata Sudrajat (2008) penyelenggara panti asuhan 99% 

dilaksnakan oleh organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan 

sedangkan pemerintah Indonesia sendiri hanya memiliki dan 

menyelenggarakan sedikit dari panti asuhan tersebut (sumber : 

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=6

74). Kota Surakarta memiliki 24 panti asuhan dimana salah satu panti 

asuhan tersebut dikelola oleh pemerintah dan 23 panti asuhan lainnya 

dikelola oleh swasta. Jumlah anak asuh keseluruhan anak yang diasuh 

oleh 24 panti asuhan tesebut sebesar 402 anak (sumber : 

http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i

d=677:04-10-01&catid=47:sosial-2012&Itemid=88). Pengelolaan setiap 

panti asuhan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. 

Salah satu contoh pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi 

kemasyarkatan adalah panti asuhan yang dikelola Yayasan Nur Hidayah 

Surakarta.  

2.4.1 Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia dalam pengelolaan dan atau melaksanakan 

program panti asuhan menurut buku pedoman Manajemen Organisasi 

Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengindari kerancuan pengertian, sebaiknya digunakan 

istilah yang berbeda dalam struktur organisai orsos. Sebutan 

PENGURUS hanya digunakan bagi Pengurus 

Yayasan/Organisasi/Lembaga Sosial sebagai induk dari Unit 

Pelayanan Sosial (UPS); sedangkan sebutan PENGELOLA 

digunakan bagi unsur pimpinan UPS, dan sebutan PELAKSANA 

digunakan bagi staff UPS 

b. Sumber daya manusia (SDM) terdiri atas Pembina, Pengurus, 

Pengawas, dan Pelaksana UPS. 

c. Pelaksana UPS dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Unsur Pimpinan minimal terdiri atas 

a) Kepala UPS, sebagai penanggung-jawab umumpelaksanaan 

program pelayanan UPS. 

b) Kepala Urusan Tata Usaha, sebagai penanggung-jawab 

kegiatan administrasi dan keuangan 

c) Kepala Urusan Pelayanan, sebagai penanggung-jawab 

kegiatan pelayanan (keberadaannya diperlukan bila jumlah 

kelayan lebih dari 30 orang) 

2. Unsur teknis pelayanan/fungsional, merupakan staff orsos 

yang tugasnya langsung berhubungan dengan kelayan, minimal 

terdiri atas 

a) Pekerja sosial/Pegasuh, sebagai pelaksanaprogram 

pelayanan sosial 
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b) Pendidik/Pelatih, sebagai pelaksana program pendidikan dan 

pelatihan, termasuk guru agama, guru bantu belajar, dan 

pelatih keterampilan/kesenian. 

c) Tenaga ahli, sebagai pelaksana program pelayanan yang 

berkaitan dengan aspek tertentu dan memerlukan kehalian 

khusus untuk menanganinya. 

3. Unsur penunjang pelayanan, merupakan staff yang tugasnya 

tidak secara langsug berhubungan dengan anak asuh, minimal 

terdiri atas 

a) Staff Tata Usaha, sebagai pelaksana kegiatan administrasi 

persuratan dan keuangan 

b) Staff Rumah Tangga dan Umum, sebagai pelaksana kegiatan 

kerumah-tanggaan (termasuk juru masak, tukang cuci, 

tukang kebub dan sebaginya) 

c) Staff Umum, sebagai pelaksana kegiatan penunjang yang 

bersifat umum (termasuk satpam, sopir, dan sebagainya) 

2.4.2 Sumber Dana dan Pembiayaan 

 Sumber dana dan pembiayaan menurut buku pedoman Manajemen 

Organisasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

2.4.2.1 Sumber Dana 

a. Sumber dana adalah sumber penerimaa dana untuk menunjang 

kegiatan operasional dan pelayanan dari orsos, yang terdiri atas 

1. Sumber dana tetap 
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2. Sumber dana tidak tetap 

b. Sumber dana tetap, merupakan sumber penerimaan dana yang 

bersifat tetap (diterima secara berkala, walaupun nilainya tidak 

sama), berasal antara lain dari : 

1. Modal awal pendirian orsos/yayasan 

2. Bunga simpanan dana abadi 

3. Hasil usaha orsos melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

4. Subsidi pemerintah 

5. Sumbangan keluarga kelayan 

6. Sumbangan donatur tetap 

7. Subsidi dari orsos/yayasan induk 

c. Sumber dana tidak tetap/insidentil, merupakan sumber penerimaan 

dana yang bersifat tidak tetap, baik waktu maupun nilainya, brasal 

antara lain dari : 

1. Sumbangan/bantuan/hibah masyarakat, baik perorangan maupun 

kelompok 

2. Sumbangan/bantuan pemerintah 

3. Bantuan dana program dari lembaga donor/penyandang dana 

4. Kegiatan khusus (kegiatan Ramadhan, Muharram, dan 

sebagainya). 

2.4.2.2 Pembiayaan 

a. Biaya permakanan, diperhitungkan untuk semua penghuni orsos 

dan terdiri atas : 
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1. Biaya beras, biaya pembelian beras diperhitungkan 10 kg per 

jiwa per bulan 

2. Biaya bahan makanan, biaya pembelian lauk pauk/bahan 

makanan penunjang 

3. Biaya bahan bakar, biaya pembelian bahan bakar untuk 

memasak (minyak tanah, LPG, kayu bakar, dan sebagainya) 

b. Biaya pengasuhan anak, diperhitungkan sesuai dengan jumlah 

anak asuh, dan terdiri atas : 

1. Biaya pendidikan, semua biaya yang berkaitan dengan 

pendidikan, termasuk uang sekolah, peralatan sekolah, 

transportasi sekolah, pakain seragam dan sebagainya. 

2. Biaya perlengkapan anak, biaya pengadaan perlengkapan anak, 

termasuk pakaian, sepatu dan sebagainya. 

3. Biaya kebersihan badan dan pemeliharaan perlengkapan anak, 

biaya pengadaan perlengkapan mandi dan cuci. 

4. Biaya kesehatan, biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan 

perawatan anak. 

5. Biaya kegiatan dan rekreasi, biaya penyelenggaraan kegiatan 

dan rekreasi. 

c. Biaya tenaga, biaya untuk pembayaran honorarium dan tunjangan, 

dan terdiri atas : 

1. Biaya honorarium/gaji/uang lelah, biaya yang dibayarkan pada 

pegawai sebagai honorarium/gaji/uang lelah. 
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2. Biaya tunjangan/kesejahteraan, biaya yang dibayarkan pada 

pegawai sebagai tunjangan/kesejahteraan, termasuk transportasi, 

natura, pengobatan dan sebagainya. 

d. Biaya kantor dan umum, biaya keperluan penunjang pelayanan, 

dan terdiri atas : 

1. Biaya administrasi kantor, biaya pembelian perlengkapan kantor 

(alat tulis kantor, perangko, fotocopy dan sebagainya) 

2. Biaya transportasi, untuk kepentingan kegiatan operasional 

orsos (BBM, tol, parkir, ongkos jalan dan sebagainya) 

3. Biaya konsumsi, biaya pengadaan makan bagi pegawai 

4. Biaya rekening, biaya pembayaran rekening air, listrik, telepon, 

dan sebagainya 

5. Biaya rumah tangga, biaya keperluan rumah tangga 

6. Biaya pemeliharaan inventaris dan kebersihan, biaya pembelian 

peralatan kebersihan dan perbaikan sarana 

7. Biaya perbaikan/pemeliharaan gedung, biaya perbaikan 

bangunan/prasarana fisik. 

e. Biaya Pengadaan sarana, biaya untuk pembelian/pengadaan sarana 

perlengkapan yang termasuk kategori barang inventaris (tidak habis 

pakai), serta pengadaan prasarana fisik (pembelian tanah, 

pembangunan gedung, dan sebagainya). 

f. Biaya kegiatan kemitraan, biaya untuk kegiatan yang berkaitan 

para pihak di luar panti (lokakarya, porseni, bazaar, peringatan hari-

hari besar, dan sebagainya) 
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g. Biaya lain-lain, biaya yang tidak termasuk salah satu pos 

pengeluaran di atas. 

2.5 HTML (HyperText Markup Language) 

2.5.1 Dokumen HTML 

 Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan 

editor teks sembarang. Dokumen ini dikenal dengan sebagai web page. 

Dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser 

web surfer. Dokumen ini umumnya berisi informasi atau interface 

aplikasi di dalam internet. 

Ada dua cara untuk membuat sebuah web page : dengan web editor 

(misalnya Macromedia Dreamweaver atau Microsoft Frontpage) atau 

dengan editor teks biasa (misalnya notepad atau editplus). 

2.5.2 Penamaan Dokumen HTML 

 Penamaan dokumen HTML dapat dilakukan dengan memilih suatu 

nama, sembarang nama, kemudian menambahkan sebuah ekstensi 

“.htm” atau “.html” (tanda kutip tidak perlu dituliskan karena 

digunakan sebagai penjelas saja). 

 Ekstensi dokumen HTML yang menggunakan 3 karakter awalnya 

adalah untuk mengakomodasikan sistem penamaannya yang ada dalam 

sistem operasi DOS. Nama dokumen pada beberapa sistem operasi 

bersifat case sensitive (membedakan huruf besar dan huruf kecil). Nama 

dokumen yang sama tetapi dituliskan dengan case yang berbeda akan 

dianggap sebagai dokumen yang berbeda, misalnya dokumen.html akan 

berbeda dengan DOKUMEN.html. kasus case sensitive akan dijumpai 
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pada dokumen web yang do hosting di dalam server yang berbasis *nix 

(keluarga sistem operasi UNIX). 

2.5.3 Elemen Dan Tag HTML 

 Dokumen HTML disusun oleh elemen-elemen. “Elemen” 

merupakan istilah bagi komponen-komponen dasar pembentuk 

dokumen HTML. Untuk menandai berbagai elemen dalam suatu 

dokumen HTML, digunakan tag. Tag HTML terdiri atas sebuah kurung 

sudut kiri (<, tanda lebih kecil), sebuah nama tag, dan sebuah kurung 

sudut kanan (>, tanda lebih besar). Tag umumnya berpasangan 

(misalnya <H1> dengan </H1>), tag yang menjadi pasangan selalu 

diawali dengan karakter garis miring. Tag yang pertama menunjukkan 

tag awal yang berarti awal elemen, dan yang kedua menunjukkan tag 

akhir, berarti akhir elemen. 

 Nama elemen ditunjukkan dengan nama tag nya. Suatu elemen 

didalam dokumen HTML harus ditandai dengan penulisan tag nya 

berpasangan. Ada beberapa elemen yang tidak mengharuskan tag nya 

dituliskan secara berpasangan, elemen tersebut diantaranya adalah : 

a) Paragraf dengan tag <p> 

b) Ganti baris – line break dengan tag <br> 

c) Garis datar – horizontal rule dengan tag <hr> 

d) List item dengan tag <li> 

 Secara umum suatu elemen dalam dokumen HTML yang 

dinyatakan dengan tagnya, dituliskan : <nama tag>_</nama tag>. 

Penulisan penamaan tag bebas, dapat menggunakan huruf besar, huruf 
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kecil, ataupun campuran (tidak case sensitive). Tetapi untuk antisipasi 

pada standar penulisan tag, direkomendasikan untuk menuliskan tag 

dengan menggunakan huruf kecil semuanya. Tag mark up ini digunakan 

sebenarnya memberi tahu browser web bagaimana memperlakukan atau 

menampilkan (memformat) halaman dokumen tersebut dalam browser. 

 Dalam membuat suatu dokumen HTML dibutuhkan elemen yang 

dinyatakan dengan tag <html>, <head> dan <body> berikut tag-tag 

pasangannya. Setiap dokumen terdiri atas tag head dan body. Elemen 

head berisi teks yang sebenarnya yang tersusun dari link, grafik, 

paragraf dan elemen lainnya. 

Secara umum dokumen dibagi menjadi dua section (bagian), yaitu 

section head dan section body. Sehingga setiap dokumen HTML harus 

mempunyai pola dasar sebagai berikut : 

<html> 

<head> 

…informasi tentang dokumen HTML 

</head> 

<body>  

…informasi yang ditampilkan dalam browser web 

</body>  

</html> 

Setiap dokumen HTML harus diawali dengan menuliskan tag <html> 

dan tag </html> diakhir dokumen. Tag ini menandai elemen HTML, 

yang berarti dokumen ini adalah dokumen HTML. 
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 Dalam satu dokumen hanya ada satu elemen HTML. Section atau 

elemen head ditandai dengan tag <head> diawal, dan tag </head> di 

akhir. Section ini berisi informasi tentang dokumen HTMLnya. 

Minimal informasi yang dituliskan dalam elemen ini adalah judu l dari 

dokumen, judu l ini akan ditampilkan pada caption bar dari window 

browser, ditandai dengan menggunakan tag <title> dan diakhiri dengan 

</title>. 

 Section atau elemen body ditandai dengan tag <body> diawal, dan 

tag </body> diakhir. Section body merupakan elemen terbesar didalam 

dokumen HTML. Elemen ini berisi isi dokumen yang akan ditampilkan 

pada browser, meliputi paragraph, grafik, link, table, dan sebagainya. 

Contoh penulisan suatu dokumen HTML sebagai berikut: 

<!—contoh.html-->  

<html> 

<head> 

<title>Halaman Contoh</title> 

</head> 

<body>  

File ini merupakan file contoh<br> 

<b>Ini untuk membuat huruf cetak tebal</b> 

</body>  

</html> 

Hasil dokumen HTML yang ditampilkan didalam browser Mozilla 

Firefox : 
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Gambar 2.2 : Hasil coding sederhana HTML 

 

2.6 DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) 

 DHTML adalah suatu istilah yang diberikan untuk suatu halaman 

web yang memanfaatkan HTML dan DOM (Document Object Model), 

CSS (Cascading Style Sheet) dan client-side scripting untuk membuat 

tampilan halaman tersebut dinamis atau interaktif. Istilah Dynamic 

ditambahkan untuk membedakan sifat dinamis halaman web ini dengan 

halaman web statis yang dibuat hanya berdasarkan HTML. 

DHTML mulai diterapkan pada browser generasi ke empat Microsoft 

Internet Explorer 4 (IE4) dan Netscape Communicator 4 (NS4). 

DHTML sepenuhnya merupakan teknologi client side yang hanya 

bergantung pada kemampuan browser untuk menampilkan dan 

memanipulasi elemen halaman web yang tidak bisa dilakukan dengan 

hanya mengandalkan HTML. 

Sebagian besar hal yang bisa dibuat dengan DHTML bisa juga dibuat 

dengan teknologi authoring web lain seperti Java, Flash, atau 

Shockwave. Penggunaan DHTML mempunyai kelebihan karena tidak 

memerlukan plugin apapun untuk menjalankannya dan ukurannya jauh 

lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan teknologi lain. 
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Kelemahannya, masih banyak hal-hal yang belum bisa dilakukan 

dengan menggunakan DHTML seperti suara dan video. Saat ini sudah 

cukup banyak penerapan DHTML yang sering ditemukan sewaktu 

mengakses internet sehari-hari. Yang umum misalnya rollover menu ( 

baik berbentuk image ataupun teks biasa), pulldown menu, trailing 

cursor, sliding text,dan lain-lain. 

2.6.1 CSS ( Cascading Style Sheet ) 

 CSS mendefinisikan karakteristik tampilan (warna, style, dan 

posisi) suatu elemen pada dokumen HTML dalam bentuk property 

elemen tersebut. Pemisahan isi dengan tampilan yang dilakukan dengan 

penerapan CSS ini, memberikan kemungkinan penyusunan struktur 

suatu halaman HTML dengan lebih fleksibel. CSS merupakan 

bagian/subset dari DOM yang sangat berperan dalam HTML. 

 Perbedaan implementasi antara Netscape dan Microsoft sehingga 

akhirnya W3C melakukan suatu standardisasi CSS. Pada awalnya, 

upaya standardisasi CSS dibagi dua, yaitu CSSI untuk pengaturan 

warna dan style, serta CSS-P untuk pengaturan posisi suatu elemen. 

CSS2 dari W3C selanjutnya menggabungkan kedua standar ini menjadi 

suatu standar yang meliputi semua setting tampilan suatu elemen 

halaman HTML. 

 Dalam spesifikasi CSS2, ada beberapa properti elemen dokumen 

yang berhubungan dengan posisi suatu elemen dihalaman browser. 

Property tersebut adalah: 
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a. Posisition - ada dua pilihan untuk nilai properti ini, yaitu absolute 

dan relative. Setting absolute mengatur posisi elemen berdasarkan 

jarak terhadap ujung kiri-atas elemen parent-nya. Sedangkan setting 

absolute bekerja sesuai layoutHTML biasa dimana posisinya 

ditentukan berdasarkan akhir elemen sebelumnya. 

b. Left dan Top – menentukan jarak kearah kanan dan ke bawah dari 

posisi awal elemen. Unitnya bisa dinyatakan dalam point (pt), 

pixel(px) atau unit standar CSS lainnya. 

c. Width dan Height – menentukan lebar dan tinggi elemen. Unitnya 

bisa dinyatakan dalam point(pt), pixel(px) atau unit standar CSS 

lainnya. 

d. Z-index – menentukan apakah suatu elemen ditampikan dilayar. 

Nilainya bisa visible (tampil) atau hidden (tersembunyi). 

e. Overflow – menentukan perilaku ruang penampung jika isinya 

melebihi batasnya. Ada tiga untuk nilai properti ini, yaitu clip, 

scroll, dan none. Setting clip berarti isi akan dipotong jika melebihi 

batas. Scroll akan memunculkan scrollbar pada container. 

Sedangkan none tidak akan melakukan apapun terhadap isi sehingga 

isi tersebut akan keluar dari ruang batasnya. 

f. Background-color atau Layer-background-color – menentukan 

warna dasar dari suatu elemen. Yang pertama berlaku untuk IE, 

sedangkan yang kedua berlaku untuk NS 
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g. Background-image atau Layer-background-image menentukan 

gambar latar belakang dari suatu elemen. Yang pertama berlaku 

untuk IE, sedangkan yang kedua berlaku untuk NS. 

2.7 PHP & MYSQL 

2.7.1 PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) 

a. Pengertian PHP 

PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yang 

merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. 

Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java dan Perl, 

ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama 

penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web 

menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

b. Hubungan PHP dengan HTML 

Halaman web biasanya disusun dari kode-kode html yang disimpan  

dalam sebuah file berekstensi .html. File html ini dikirimkan oleh 

server (atau file) ke browser, kemudian browser menerjemahkan 

kode-kode tersebut sehingga menghasilkan suatu tampilan yang 

indah. Lain halnya dengan program php, program ini harus 

diterjemahkan oleh web-server sehingga menghasilkan kode html 

yang dikirim ke browser agar dapat ditampilkan. Program ini dapat 

berdiri sendiri ataupun disisipkan di antara kode-kode html sehingga 

dapat langsung ditampilkan bersama dengan kode-kode html 

tersebut. 
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PHP merupakan bahasa pemograman web yang bersifat server-side 

HTML=embedded scripting, di mana script-nya menyatu dengan 

HTML dan berada di server. PHP dikenal sebagai bahasa scripting 

yang menyatu dengan tag HTML, dieksekusi di server dan 

digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. 

2.7.2 Skrip PHP 

 Script PHP dapat dibuat dengan menggunakan sembarang teks 

editor dan disimpan dalam sebuah fileteks yang diberi ekstensi *.php. 

Penulisan script PHP yaitu dengan cara disisipkan didalam tag-

tagHTML, diawali dengan tag <?php dan diakhiri dengan tag ?>. Setiap 

baris perintah / statement harus diakhiri dengan menggunakan tanda ; 

(semicolon/titik koma). Umumnyasetiap perintah / statement dituliskan 

dalam satu baris. Berikut ini merupakan contoh sederhana dari 

penulisan sintaks PHP :  

<?php phpinfo(); ?> 

2.7.3 Indentifier PHP  

 Identifiter dalam PHP bersifat case-sensitive. Artinya, PHP 

membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Namun untuk 

reserved word dalam PHP tidak bersifat case-sensitive, seperti contoh 

echo dan ECHO mempunyai arti yang sama. 

Identifier dalam PHP terdiri dari : 

a. Variabel  

Variabel adalah tempat untuk menyimpandata. Penulisannnya 

diawali dengan karakter $dan diikuti dengan huruf sebagai karakter 
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pertama, lalu kombinasi huruf dan angka. Tidak boleh ada karakter 

khusus, tanda baca, spasi dan reserved wordPHP dalam penamaan 

variabel. Yang diperbolehkan hanya karakter garis bawah (_) atau 

underscore. 

b. Konstanta  

Konstanta adalah suatu nilai yang tidak berubah selama proses dari 

program. PHP mempunyai built-inkonstanta seperti 

PHP_VERSION, TRUEdan FALSE, dan PHP_OS. Selain built-

inkonstanta yang sudah disediakan oleh PHP, PHP juga 

menyediakan fungsi define(); untuk membuat konstanta sendiri. 

2.7.4 Tipe Data PHP  

 Tipe data dari sebuah variabel akan ditentukan otomatis oleh PHP 

bergantung pada operasi yang sedang dilakukan oleh variabel tersebut. 

Tipe data dalam PHP terdiri dari : 

a. Integer  

Tipe data integer meliputi semua bilangan bulat. Rangedari tipe data 

ini antara -2,147,483,648 sampai dengan +2,147,483,647 pada 

sistem yang berplatform32 bit. PHP akan secara otomatis 

mengkonversi tipe data integer menjadi floating pointjika berada 

diluar range diatas. 

b. Floating Point 

Floating point merepresentasikan bilangan pecahan atau bilangan 

desimal, range dari tipe data ini yaitu antara 1.7E-308 sampai 

1.7E+308. 
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c. String  

Sebuah data dengan tipe data string dinyatakan dengan mengapitnya 

mengunakan tanda petik tunggal (‘ ‘) maupun ganda (“ “). 

Perbedaannya adalah, jika kita menggunakan tanda petik tunggal, 

maka pada string itu tidak dapat dimasukkan variabel dan escape 

sequence handling. 

d. Array  

Array dalah sebuah tipe data yang mengandung satu atau lebih data, 

dan dapat di indeks berdasarkan numerik maupun string. Data yang 

dikandung pada sebuah arraybisa dari tipe data yang lain bahkan 

dapat juga bertipe array. PHP memperbolehkan elemen dari 

arrayterdiri atas data dengan tipe yang berbeda-beda. 

e. Object  

Object adalah sebuah tipe data yang dapat berupa sebuah bilangan, 

variabel atau bahkan sebuah fungsi. Objectdibuat dengan tujuan 

untuk membantu programmeryang terbiasa dengan Object Oriented 

Programming. 

2.7.5 Struktur Kontrol 

 Script-scriptPHP dijalankan dari baris pertama kemudian ke baris 

berikutnya sampai baris terakhir. Untuk program yang sederhana dalam 

menampilkan hasil dan memasukkan data proses dari satu statement ke 

statement berikutnya dilakukan secara urut sesuai dengan letak 

urutannya. Namun, ketika program yang dibuat kompleks, proses yang 

ada tidak hanya proses yang berurutan, tetapi proses yang terjadi adalah 
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proses penyeleksian kondisi, proses perulangan dan proses 

perlompatan. Ada dua jenis struktur kontrol di dalam PHP, yaitu : 

2.7.5.1 Penyeleksian Kondisi 

 Statement yang digunakan dalam penyeleksian kondisi adalah 

statement if, else, elseif dan switch. 

Statement if digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi atau syarat 

tertentu. 

Contoh : 

<?php  

if ($a > $b)  

echo "a lebih besar daripada b";  

?>  

Pada sintaks diatas, kondisi dilihat dari kebenarannya. Jika kondisi 

bernilai benar atau true, PHP akan memproses statement tersebut. 

Namun jika kondisi bernilai salah atau false, statement tersebut tidak 

akan diproses.  

Statement else dan elseif digunakan jika kita ingin mengeksekusi 

statementlain. Statement else dan elseif hanya akan dieksekusi jika 

kondisi if bernilai salah atau false. 

Contoh :  

<?php  

if ($a > $b)  

{  

echo "a lebih besar daripada b";  
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}  

elseif ($a == $b)  

{  

echo "a sama besar dengan b";  

} else  

{  

echo "a lebih kecil daripada b";  

}  

?> 

 Statement switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan 

kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang 

berada didalam case. Pembandingan akan dimulai dari konstanta yang 

pertama hingga konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan 

nilai konstanta tertentu, maka statement tersebut akan dijalankan. 

Contoh :  

<?php  

switch ($i) {  

case "merah":  

echo "i berwarna merah";  

break;  

case "kuning":  

echo "i berwarna kuning";  

break;  

case "hijau":  
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echo "i berwarna hijau";  

break;  

} ?> 

2.7.5.2 Perulangan (looping)  

 Dalam PHP terdapat tiga jenis perulangan, yaitu for, while dan do-

while.  

 Jika perulangan dilakukan dengan statement for, statement tersebut 

akan terus dikerjakan sampai dengan nilai akhir dengan peningkatan 

yang telah dilakukan. 

Contoh :  

<?php  

for ($i = 1; $i <= 10; $i++)  

{  

echo $i;  

}  

?>  

 Untuk perulangan dengan menggunakan while, proses perulangan 

akan terus dilakukan selama kondisi yang diseleksi masih bernilai benar 

dan akan berhenti jika kondisi bernilai salah. 

Contoh :  

<?php  

$i = 1;  

while ($i <= 10) {  

echo $i++;  
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}  

endwhile;  

?>  

 Perulangan dengan menggunakan do-while tidak jauh berbeda 

dengan perulangan while. Hanya saja, perulangan do-while 

menempatkan suatu kondisi yang bernilai benar pada akhir statement.  

Contoh :  

<?php  

$i = 0;  

do {  

echo $i;  

} while ($i > 0);  

?> 

 Struktur kontrol PHP seperti if, else, elseif, switch, while, do-while 

ataupun for tidak harus menggunakan kurung kurawal ({}) sebagai 

pembuka dan penutup blok masing-masing struktur. Namun harus 

diakhiri dengan statement endif untuk if, else dan elseif, endswitch 

untuk switch, endwhile untuk while, dan endfor untuk for. 

2.7.6 Integrasi dengan Database 

 PHP yang digabungkan dengan database akan lebih berkekuatan 

jika digabungkan dengan database yang realible, gratis dan mudah 

diinstalasi. Terdapat dua jenis database yang memenuhi yaitu MySQL 

dan PostgreSQL. Kedua jenis database ini dipergunakan karena kinerja 
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yang bagus dan untuk mengaksesnya.PHP mempunyai fungsi khusus. 

berikut ini daftar database yang didukung oleh PHP sampai versi 5: 

Tabel 2.1 : Daftar Database yang Didukung PHP 

No Nama Database No Nama Database 

1 Adabas D 12 Direct MS-SQL 

2 DBase 13 MySQL 

3 Empress 14 ODBC 

4 FilePro (read-only) 15 Oracle (OC17 dan OC18) 

5 Hyperware 16 Ovrimos 

6 IBM DB2 17 PostgreSQL 

7 Informix 18 SQLite 

8 Ingres 19 Solid 

9 Interbase 20 Sybase 

10 Frontbase 21 Velocis 

11 MSQL 22 Unix dbm 

 

 PHP mempunyai fungsi khusus untuk mengakses MySQL. Ada 

sekitar 48 fungsi yang didukung PHP dalam mengakses PHP dalam 

mengakses  MySQL dalam membuat aplikasi. Adapun yang biasa 

digunakan diantaranya adalah : 

1. mysql_connect() 

fungsi mysql_connect adalah untuk menghubungkan PHP dengan 

database MySQL. Format fungsinya adalah: 
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mysql_connect(string hostname, srting username, string 

password); 

2. mysql_select_db 

setelah terhubung ke database MySQL dengan menggunakan 

mysql_connect, langkah selanjutnya adalah memilih database yang 

akan digunakan. Fungsi mysql_select_db digunakan untuk memilih 

database. Format fungsinya adalah: 

mysql_select_db(string database, koneksi) 

koneksi ialah variable yang terhubung ke MySQL. Jika tidak 

mengisi variable koneksi maka koneksi yang terbuka saat itulah 

yang dianggap digunakan. Manfaat berbagai macam koneksi adalah 

bahwa dengan pilihan seperti itu maka dalam  satu file 

dimungkinkan mengambil query dari 2 database sekaligus. 

3. mysql_query  

Dalam database MySQL, perintah untuk melakukan transaksi ialah 

perintah SQL. Sebutan untuk mengirim perintah SQL dinamakan 

query. Query memberi perintah kepada database untuk melakukan 

apa yang dikehendaki.Format fungsinya: 

Int mysql_query(string query, int[link_identifier]; 

4. mysql_num_rows 

kegunaan dari fungsi ini adalah untuk menghitung jumlah baris 

yang dikenai oleh proses SQL.Format fungsinya adalah : 

Int mysql_num_rows(int result); 
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5. mysql_fetch_array 

Fungsi ini berkaitan dengan menampilkan data. Untuk 

menampilkan data, digunakan fungsi mysql_fetch_array. Dengan 

fungsi ini, haisl query ditampung dalam bentuk array. Format 

fungsinya adalah : 

array mysql_fetch_array(int result, int [result type]) 

2.8 MySQL 

 MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen 

basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis 

dibawah  lisensi GPL(General Public License). Setiap pengguna dapat 

secara bebasmenggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat 

lunak tersebut tidak bolehdijadikan produk turunan yang bersifat 

komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep 

utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL(Structured 

Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasiandata dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis. 

 Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari 

cara kerja pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah 

SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi 

yang memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, MySQL 

mendukung operasi basisdata transaksional maupun operasi basisdata 

non-transaksional. Pada modus operasi non-transaksional, MySQL 
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dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat 

lunak peladen basisdata kompetitor lainnya. Namun demikian pada 

modus non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap 

data yang tersimpan, karenanya modus nontransaksional hanya cocok 

untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan reliabilitas data seperti 

aplikasi blogging berbasis web (wordpress), CMS, dan sejenisnya. 

Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis sangatdisarankan 

untuk menggunakan modus basisdata transaksional, hanya saja sebagai 

konsekuensinya unjuk kerja MySQL pada modus transaksional tidak 

secepat unjuk  kerja pada modus nontransaksional. MySQL memiliki 

beberapa keistimewaan, antara lain : 

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem  

operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, 

Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi.  

2. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai 

perangkat lunak sumber terbuka, dibawah lisensi  GPLsehingga 

dapat digunakan secara gratis. 

3. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna 

dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau 

konflik.  

4. Performance tuning', MySQL memiliki kecepatan yang 

menakjubkan dalam menangani  query sederhana, dengan kata lain 

dapat memproses lebih  banyak SQL per satuan waktu. 
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5. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat 

kaya, seperti signed / unsigned integer, float, double, char, text, 

date, timestamp, dan lainlain.  

6. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara 

penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah 

(query).  

7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti 

level subnetmask, nama host, dan izin akses userdengan sistem 

perizinan yang mendetail serta sandi terenkripsi. 

8. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data 

dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 

juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas 

indeksyang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap 

tabelnya.  

9. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket(UNIX), atau Named 

Pipes(NT).  

10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada 

kliendengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun 

demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya.  

11. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan 

fungsi API (Application Programming Interface). 
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12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan 

yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap 

peralatan yang ada disertakan petunjuk online.  

13. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel 

dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya 

semacam PostgreSQL ataupun Oracle. ( id.wikipedia.org / wiki / 

MySQL ). 

2.9 XAMPP 

 XAMPP adalah sebuah software web serverapache yang 

didalamnya sudah tersedia database  serverMySQL dan dapat 

mendukung pemrograman PHP. XAMPP merupakan software yang 

mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di  Linuxdan 

Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu kali sudah 

tersedia ApacheWeb Server, MySQLDatabase Server, PHP 

Support(PHP 4 dan PHP 5) dan beberapa module lainnya. 

 


