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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Teori yang mendasari atau menjadikan landasan teori pelaksaan  dan 

pengerjaan skripsi ini diambil dari beberapa sumber, termasuk juga dalam hal ini 

penerapan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa baik yang telah diperoleh 

selama duduk dibangku perguruan tinggi atau pengetahuan umum lainnya. 

Dengan ini mahasiswa diharapkan mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan 

skripsi adalah: 

3.1 Internet 

Internet berasal dari kata Interconnection Networking, yang berarti 

hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, 

dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, salelit, dan lainnya. 

Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini 

menggunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) 

bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, 

sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu 

komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute 

terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di 

gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. 

Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, Anda harus 

berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada dan 

melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet. 
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Anda bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet Instan, 

speedy dan juga layanan ISP lain seperti first media, netzip dan sebagainya. 

Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada yang bisa 

memberikan manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk 

pembelajaran informasi dan buruk bila digunakan untuk hal yang berbau 

pornografi, informasi kekerasan, dan lain-lainnya yang negatif. 

Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk 

saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan 

 email, menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain, mengirim 

dan menerima file dalam bentuk text, audio, video, membahas topik tertentu 

pada newsgroup, website social networking dan lain-lain.  

 

3.2 Website 

Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data 

animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink).  

Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan 

isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila 

isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif 

dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis 

adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti 
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Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya 

bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa 

diupdate oleh pengguna maupun pemilik.  

3.3 Web Server 

Web server merupakan software yang memberikan layanan data yang 

berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal 

dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk 

halaman - halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML 

Macam - macam Web Server diantanya: 

1 Apache Web Server - The HTTP Web Server 

2 Apache Tomcat 

3 Microsoft windows Server 2003 Internet Information Services 

(IIS) 

4 Lighttpd 

5 Sun Java System Web Server 

6 Xitami Web Server 

7 Zeus Web Server  

Namun web yang terkenal dan yang sering digunakan adalah Apache 

dan Microsoft Internet Information Service (IIS). 

Cara kerja web server : 

1. Cara kerja Web Server Web server merupakan mesin dimana 

tempat aplikasi atau software beroperasi dalam medistribusikan 

web page ke user, tentu saja sesuai dengan permintaan user. 
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2. Hubungan antara Web Server dan Browser Internet merupakan 

gabungan atau jaringan Komputer yg ada di seluruh dunia. 

Setelah terhubung secara fisik, Protocol TCP/IP (networking 

protocol) yg memungkinkan semua komputer dapat 

berkomunikasi satu dengan yg lainnya. Pada saat browser 

meminta data web page ke server maka instruksi permintaan 

data oleh browser tersebut di kemas di dalam TCP yg 

merupakan protocol transport dan dikirim ke alamat yg dalam 

hal ini merupakan protocol berikutnya yaitu Hyper Text 

Transfer Protocol (HTTP). HTTP ini merupakan protocol yg 

digunakan dalam World Wide Web (WWW) antar komputer yg 

terhubung dalam jaringan di dunia ini. Untuk mengenal protocol 

ini jelas sangan mudah sekali dimana setiap kali anda mengetik 

http://… anda telah menggunakannya, dan membawa anda ke 

dunia internet. Data yg di passing dari browser ke Web server 

disebut sebagai HTTP request yg meminta web page dan 

kemudian web server akan mencari data HTML yg ada dan di 

kemas dalam TCP protocol dan di kirim kembali ke browser. 

Data yg dikirim dari server ke browser disebut sebagai HTTP 

response. Jika data yg diminta oleh browser tidak ditemukan 

oleh si Web server maka akan meninbulkan error yg sering anda 

lihat di web page yaitu Error : 404 Page Not Found. 

Hal ini memberikan cita rasa dari suatu proses yang tridimensional, 

artinya pengguna internet dapat membaca dari satu dokumen ke dokumen 
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yang lain hanya dengan mengklik beberapa bagian dari halaman-halaman 

dokumen (web) itu. Proses yang dimulai dari permintaan webclient 

(browser), diterima web server, diproses, dan dikembalikan hasil prosesnya 

oleh web server ke web client lagi dilakukan secara transparan. Setiap orang 

dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi pada tiap-tiap proses. 

Secara garis besarnya web server hanya memproses semua masukan yang 

diperolehnya dari web clientnya.  

3.4 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML (HyperText Mark up Language) merupakan suatu metoda 

untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau 

dokumen. HTML sendiri bukan tergolong pada suatu bahasa pemrograman 

karena sifatnya yang hanya memberikan tanda (marking up) pada suatu 

naskah teks dan bukan sebagai program. 

Berdasarkan kata-kata penyusunnya HTML dapat diartikan lebih 

dalam lagi menjadi : 

1 Hypertext 

Link hypertext adalah kata atau frase yang dapat menunjukkan 

hubungan suatu naskah dokumen dengan naskah-naskah lainnya. 

Jika kita klik pada kata atau frase untuk mengikuti link ini maka 

web browser akan memindahkan tampilan pada bagian lain dari 

naskah atau dokumen yang kita tuju. 

2 Markup 

Pada pengertiannya di sini markup menunjukkan bahwa pada file 

HTML berisi suatu intruksi tertentu yang dapat memberikan suatu 
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format pada dokumen yang akan ditampilkan pada World Wide 

Web. 

3 Language 

Meski HTML sendiri bukan merupakan bahasa pemrograman, 

HTML merupakan kumpulan dari beberapa instruksi yang dapat 

digunakan untuk mengubah-ubah format suatu naskah atau 

dokumen. 

Berikut contoh Tag HTML : 

1. (!-- --) Memberi komentar atau keterangan. Kalimat yang terletak 

pada tag kontiner ini tidak akan terlihat pada browser 

2. (a href) Membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari 

halaman tersebut 

3. (b) Membuat teks tebal 

4. (blink) Membuat teks berkedip 

5. (body) Tag awal untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap 

text, warna link & visited link 

3.5 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 

MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga 

menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana 

penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 
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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. Open Source.MySQL didistribusikan secara open source, 

dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-

cuma. 

3. ‘Multiuser’. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user 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. 

5. Jenis Kolom. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat 

kompleks, seperti signed / unsigned integer, float, double, char, 

text, date, timestamp, dan lain-lain. 

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 sekuritas seperti 

level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan 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 
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indeks yang 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 klien 

dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun 

demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya. 

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

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan 

fungsi API (Application Programming Interface). 

12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai 

peralatan (tool)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. 

 

3.6 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. 
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Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan 

perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. 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. Program php dapat ditambahkan 

dengan mengapit program tersebut di antara tanda . Tanda-tanda tersebut 

biasanya disebut tanda untuk escaping (kabur) dari kode html. File html 

yang telah dibubuhi program php harus diganti ekstensi-nya menjadi .php3 

atau .php. PHP merupakan bahasa pemograman web yang bersifat server-

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

HTML dan berada si server. Artinya adalah sintaks dan perintah-perintah 

yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan 

HTML biasa. PHP dikenal sebgai bahasa scripting yang menyatu dengan tag 

HTML, dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat halaman web 

yang dinamis seperti ASP (Active Server Pages) dan JSP (Java Server 

Pages).  
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3.7 Web Hosting 

Hosting atau biasa disebut sebagai web hosting adalah layanan 

penyewaan ruang simpan data (space) yang digunakan untuk menyimpan 

data - data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana 

saja. Data web tersebut meliputi file - file html, php script, cgi script, css, 

image, database, dan file lain yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman 

web. 

Selain menyimpan file - file tersebut di atas, biasanya web hostng juga 

memberikan fasilitas e-mail.  Contoh web hosting adalah byethost.com,my-

php.net, 000webhost dan sebagainya. 

 

3.8 Nama Domain 

Nama domain (domain name) adalah nama unik yang diberikan untuk 

mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server 

di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk 

mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, 

selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa 

harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. 

Nama domain ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs 

web seperti contohnya "wikipedia.org". Nama domain kadang-kadang 

disebut pula dengan istilah URL, atau alamat website. 

Pada awalnya nama domain hanya dapat dituliskan dengan ke-26 

abjad Latin, namun saat ini telah dimungkinkan untuk menggunakan abjad 

asing dengan Internasionalisasi nama domain. 
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Sistem nama domain (DNS) adalah aturan yang dipakai dalam sistem 

penamaan dari nama domain ini. 

Contoh nama domain adalah sebagai berikut .com, .biz, .edu, .net, 

,info, .org dll.  


