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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi 

pengetahuan manusia ke computer, agar komputer dapat menyelesaikan 

masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang 

baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu 

dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, sistem pakar 

merupakan sistem pengajaran yang lebih mudah dan praktis (J., William, 

2010). Sistem pakar juga akan menjadi asisten yang sangat berpengalaman 

karena sistem pakar mempunyai banyak manfaat antara lain : 

a. Menyimpanan kemampuan dan keahlian para pakar. 

b. Dapat melakukan proses berulang secara otomatis. 

c. Meningkatkan output dan produktifitas. 

d. Meningkatkan kualitas. 

2.1.1 Sejarah Sistem Pakar 

 Sistem pakar pertama kali dirintis oleh professor Edward 

Feigenbaum dari Universitas Stanford, dia mendefinisikan sistem 

pakar adalah komputer cerdas yang menggunakan prosedur 

pengetahuan dan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang 

cukup sulit yang memerlukan keahlian manusia dalam 

permasalahan kehidupan yang nyata (Giarratano, Joseph, 2002). 



9 

 

Sejarah sistem pakar mulai dikembangkan oleh komunitas 

kecerdasan buatan pada pertengahan tahun 1960. Pada periode ini 

penelitian kecerdasan buatan didominasi pada kepercayaan 

terhadap beberapa pasang dari penalaran hukum dengan 

kemampuan komputer akan menghasikan pakar atau bahkan 

menampilkan tujuan umum seorang manusia. 

Pada pertengahan tahun 1970, beberapa sistem pakar sudah 

mulai muncul. Memahami pentingnya peranan pengetahuan pada 

sistem ini, para imuwan kecerdasan buatan bekerja untuk 

mengembangkan teori-teori representasi pengetahuan dan prosedur 

pengambilan keputusan secara umum  dan kesimpuan-kesimpulan. 

2.1.2 Tujuan Sistem Pakar 

  Tujuan dari sistem pakar adalah untuk memindahkan 

kemampuan (transferring expertise) dari seorang ahli atau sumber 

keahlian yang lain ke dalam komputer supaya bisa dipakai oleh 

pemakai yang tidak ahli (bukan pakar). Proses ini meliputi empat 

aktivitas, yaitu : 

1. Akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition) yaitu kegiatan 

mencari dan mengumpulkan pengetahuan dari para ahli atau 

sumber keahlian yang lain. 
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2. Representasi pengetahuan (knowledge representation) adalah 

kegiatan menyimpan dan mengatur penyimpanan pengetahuan 

yang diperoleh dalam komputer. Pengetahuan berupa fakta dan 

aturan yang disimpan dalam komputer sebagai sebuah 

komponen yang disebut basis pengetahuan. 

3. Inferensi pengetahuan (knowledge inferencing) adalah kegiatan 

melakukan inferensi berdasarkan pengetahuan yang telah 

disimpan di dalam komputer. 

4. Pemindahan pengetahuan (knowledge transferring) adalah 

kegiatan pemindahan pengetahuan dari komputer ke pemakai 

yang tidak ahli (bukan pakar). 

2.1.3 Struktur Sistem Pakar 

  Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu : 

1. Lingkungan pengembangan (Development Environment) yaitu 

lingkungan pengembangan sistem pakar yang digunakan untuk 

memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem 

pakar. 

2. Lingkungan konsutasi (Consultation Environment) yaitu 

lingkungan yang digunakan pengguna yang bukan pakaruntuk 

memperoleh pengetahuan dari pakar. 
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2.2 Naïve Bayes 

Naïve bayes Classifier merupakan pengklasifikasian probabilitas 

sederhana berdasarkan pada teorema bayes. Teorema Bayes 

dikombinasikan dengan “Naïve” yang berarti setiap atribut/variabel 

bersifat bebas (independent). Naïve Bayes Classifier dapat dilatih dengan 

efisien dalam pembelajaran terawasi. Keuntungan dari klasifikasi adalah 

bahwa ia hanya membutuhkan sejumlah kecil data pelatihan untuk 

memperkirakan parameter (sarana dan varians dari variabel) yang 

digunakan untuk klasifikasi (Zhang, H, 2014). Proses dari The Naïve 

Bayesian Classifier adalah sebagai berikut : 

1. Variable D menjadi pelatihan set tuple dan label yang terkait dengan 

kelas. Setiap tuple diwakili oleh vector atribut n-dimensi, X = (x1, x2, 

…xn), ini menggambarkan pengukuran n dibuat pada tuple dari atribut 

n, masing-masing, A1, A2, …,An. 

2. Misalkan ada kelas m, C1, C2, …,Cm diberi sebuah tuple X classifier 

akan memprediksi X yang masuk kelompok mempunyai probabilitas 

posterior tertinggi, kondisi-disebutkan pada X. Artinya, classifier 

naïve bayes memprediksi bahwa X tuple milik kelas Ci jika dan hanya 

jika : 

P(Ci|X) > P(Cj|X) for 1≤ j ≤ m, j ≠ i    (2.1) 
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Jadi memaksimalkan P(Ci|X). Ci kelas yang P(Ci|X) dimaksimalkan 

disebut hipotesis posteriori maksimal dengan teorema bayes sebagai 

berikut : 

 (    )  
 (    )   
 ( )

    (   ) 

Keterangan : 

P(Ci|X) = Peluang kategori Ci  jika diberikan fakta atau bukti X 

(posterior probability) 

P(X|Ci) = Peluang pada kategori Ci , dimana fakta autau bukti X 

muncul pada kategori tersebut (likelihood) 

P(Ci) = Peluang dari kategori yang diberikan , dibandingkan dengan 

kategori lainnya yang dianalisa (prior probability) 

P(X) = Jumlah peluang dari fakta atau bukti X(evidence)  

3. Ketika P(X) adalah konstan untuk semua kelas, hanya P(X|Ci).P(Ci) 

butuh dimaksimalkan. Jika probabilitas kelas sebelumnya tidak 

diketahui, maka umumnya diasumsikan ke dalam kelas yang sama, 

yaitu : P(C1) = P(C2) = . . . = P(Cm), maka dari itu akan 

memaksimalkan P(X|Ci). Jika tidak, maka akan memaksimalkan 

P(X|Ci).P(Ci). Perhatikan bahwa probabilitas sebelum kelas dapat 

diperkirakan oleh P(Ci) = |Ci, D| / |D|, dimana |Ci , D| adaah jumah 

tuple pelatihan kelas Ci di D. 

4. Mengingat dataset mempunyai banyak atribut, maka akan sangat sulit 

dalam mengkomputasi untuk menghitung P(X|Ci). Agar dapat 

mengurangi perhitungan dalam mengevaluasi P(X|Ci), asumsi naïve 

indepedensi kelas bersyarat dibuat. 
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5. Dianggap bahwa nilai-nilai dari atribut adalah kondisional independen 

satu sama lain, diberikan kelas label dari tuple (yaitu bahwa tidak ada 

hubungan ketergantungan diantara atribut) dengan demikian : 

 (    )  ∑ (     )

 

   

 

    (     )  (     )    (     ) 
 
    ( )∑   (    )

 
                                        (2.3) 

Maka dapat dengan mudah memperkirakan probabilitas P(x1|Ci), 

P(x2|Ci), … , P(Xn|Ci) dari pelatihan tuple. Ingat bahwa disini xk 

mengacu pada nilai atribut Ak untuk tuple X. Untuk setiap atribut, 

diihat dari apakah tersebut kategorikal atau continous-valued.  

HMAP (Hypothesis Maximum Appropri Probability) menyatakan 

hipotesa yang diambil berdasarkan nilai probabilitas dan prior. 

 (    )           ( )∑   (    )
 
  

HMAP adalah model penyederhanaan dari metode bayes. HMAP 

inilah yang digunakan di dalam macine learning sebagai metode untuk 

mendapatkan hipotesis untuk suatu keputusan. Sehingga dapat 

diketahui hasil dari perbandingan dua argumen. Hasil yang lebih besar 

(maksimal) merupakan hasil yang benar, sehingga argumen maksimal 

adalah hasil dari perhitungan naïve bayes. 

 

 

 

(2.4) 
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2.3 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya digunakan 

untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Rumus ini 

melakukan perhitungan akurasi. Confusion matrix merupakan pengujian 

secara validitas membahas tentang kebenaran dan cara perhitungan sistem 

pakar.  

Tabel 2.1 Rumus Confusion Matrix 

 
PREDICTED : 

POSITIF 

PREDICTED : 

NEGATIF 

FAKTA : 

POSITIF 
True Positif (TP) False Negatif (FN) 

FAKTA : 

NEGATIF 
False Positif (FP) True Negatif (TN) 

 

True positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasikan 

sebagai positif, false positives adalah jumlah record negatif yang 

diklasifikasikan sebagai positif, false negatives adalah jumlah record 

positif yang diklasifikasikan sebagai negatif, true negatives adalah jumlah 

record negatif yang diklasifikasikan sebagai negative, kemudian masukkan 

data uji. Setelah data uji dimasukkan ke dalam confusion matrix, hitung 

nilai-nilai yang telah dimasukkan tersebut untuk dihitung jumlah accuracy. 

Sehingga untuk menentukan akurasi dapat dilihat pada rumus (2.5). 

 

         
     

           
           (   ) 
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2.4 Jagung 

Tanaman jagung yang dalam bahasa ilmiahnya disebut Zea mays L, 

adalah salah satu jenis tanaman biji-bijian yang menurut sejarahnya 

berasal dari Amerika. Orang-orang Eropa yang dating ke Amerika 

membawa benih jagung ke negaranya. Melalui Eropa tanaman jagung 

terus menyebar ke Asia dan Afrika. Baru sekitar abad ke-16 tanaman 

jagung ini dibawa oleh Portugis ke Pakistan, Tiongkok dan daerah-daerah 

lainnya di Asia termasuk Indonesia (Wirawan dan Wahab, 2007). 

Rendahnya hasil jagung disebabkan oleh banyak faktor diantaranya 

faktor fisik (iklim, jenis tanah dan lahan) dan faktor biologis (varietas, 

hama, penyakit dan gulma), serta faktor social ekonomi. Tidak kurang dari 

50 spesies serangga telah diketemukan dapat menyerang tanaman jagung 

di Indonesia. Hama dan penyakit merupakan kendala dalam peningkatan 

produksi jagung (Surtikanti, 2011). 
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2.3.1 Jenis-jenis Penyakit Jagung  

  Jenis penyakit pada tanaman jagung terbagi menjadi 2 

golongan yaitu penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan juga 

penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit-penyakit tersebut 

terserang akibat adanya cendawan, berikut jenis-jenis penyakit 

yang menyerang tanaman jagung : 

1. Penyakit yang disebabkan oleh cendawan : 

a. Bulai (Downy Mildew) : penyakit ini disebabkan oleh 

cendawan Peronosclerospora maydis dan 

Perosnosclerospora philippinesis. Penyakit ini menyerang 

tanaman muda (1-2 minggu). 

b. Hawar Daun (Northern Leaf Blight) : penyakit ini 

disebabkan oleh candawan Helminthosporium turcicum. 

Penyakit ini menyebabkan tanaman mongering dan mati. 

c. Bercak Daun (Southern Leaf Blight) : bercak daun pada 

tanaman jagung disebabkan oleh cendawan  Bipolaris 

maydis syn, yang terdiri dari dua ras yaitu ras O dan ras T. 

Serangan pada bibit tanaman menyebabkan tanaman layu 

dan mati dalam waktu kurang lebih 3-4 minggu setelah 

tanam. 

d. Karat (Southern Rust) : disebabkan oleh cendawan 

Puccinia polysora. Infeksi ini berkembang dengan cepat 

pada musim hujan dengan kelembaban tinggi. 
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e. Penyakit Gosong (Corn Smut) : disebabkan oleh 

cendawan Ustilago Maydis. Cendawan ini merupakan 

dimorfik, artinya dalam siklus hidupnya dapat terjadi 2 

bentuk yaitu membentuk sel khamir dan membentuk 

miselium. 

f. Busuk tongkol (Ear Rot) : disebabkan oleh beberapa jenis 

cendawan yaitu busuk tongkol Fusarium, busuk tongkol 

Diplodia, dan busuk tongkol Gibberella. 

g. Busuk batang (Fusarium sp.) : disebabkan oleh cendawan 

Colletotrichum graminearum, diplodia maydis, Giberella 

zeae, Fusarium moniliforme, Macrophomina phaseolina, 

Phytium apanidermatum, Cephalosporium maydis dan 

Cephalosporium acremonium. Menyebabkan tanaman 

jagung tampak layu atau kering seluruh daun. 

 

2. Penyakit yang disebabkan Virus 

h. Virus mosaik kerdil jagung (Maize Dwarf Mosaic Virus) : 

penyebaran penyakit virus mosaic dibantu oleh kutu daun 

(Myzus persicae) dan Rhopalopsiphum maydis. Serangan 

menyebabkan tanaman terhambat, kerdil dan tanaman 

tidak mampu berproduksi secara maksimal. 
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2.3.2 Gejala dan tanda penyakit tanaman jagung 

Dari adanya jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman 

jagung juga memiliki gejala yang berbeda-beda, diantaranya :  

a. Bulai (Downy Mildew) 

- Permukaan daun terdapat garis-garis khlorotik sejajar 

- Tulang daun berwarna putih sampai kekuningan sampai 

coklat apabila infeksi berlanjut 

- Tanaman terlihat kerdil dan tidak berproduksi 

 

Gambar 2.1. Gejala Penyakit Bulai 

b. Hawar Daun (Northern Leaf Blight) 

- Permukaan daun terlihat bercak kecil 

- Bercak berbentuk oval kebasahan, hingga berbentuk elips 

- Bercak berubah menjadi nekrotik (kering) 

- Bercak berwarna hijau keabuan/coklat 

- Bercak ditemukan di bawah daun (daun tua) kemudian 

menular ke atas ( daun muda ) 

 

Gambar 2.2. Gejala hawar daun. 
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c. Bercak Daun (Southern Leaf Blight) 

- Permukaan daun terlihat bercak kecil 

- Bercak berwarna coklat kemerahan sejajar sisi daun dan 

pinggiran berwarna kuning tua sampai coklat (Bercak Ras 

O) dan coklat kemerahan (Bercak Ras T) 

- Bercak berbentuk kumparan berwarna hijau kuning / 

khlorotik 

- Bercak berwarna gelap coklat / merah orange 

 

Gambar 2.3. Gejala bercak daun ras O (a) dan ras T(b) 

d. Karat (Southern Rust) 

- Permukaan terlihat bercak kecil 

- Bercak berbentuk bulat sampai oval 

- Bercak berwarna coklat / merah orange 

- Panjang bercak kira-kira 0,2 – 22 mm 

 

Gambar 2.4. Gejala penyakit karat 
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e. Penyakit Gosong (Corn Smut) 

- Biji tongkol tampak membengkak 

- Bengkakan ditutupi jaringan kehijauan 

- Bengkakan berwarna putih perak dan berkilau 

- Bagian dalamnya gelap dan berubah menjadi masa tepung 

berupa spora coklat gelap sampai hitam. 

 

Gambar 2.5. Penyakit Gosong 

f. Busuk tongkol (Ear Rot) 

- Serangan terjadi pada umur 72-98 hari setelah tanam 

- Pangkal klobot yang terinfeksi tampak pucat 

- Bila sudah 2 minggu biji berwarna coklat keabuan, kisut 

dan membusuk 

- Bila tongkol terinfeksi belakangan gejala tidak tampak 

- Bila biji tongkol dikelupas terlihat jamur putih 

       

Gambar 2.6. Busuk tongkol Fusarium, Diplodia, Giberella 
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g. Busuk batang (Fusarium sp.) 

- Menyerang ketika bulu terbentuk, beberapa minggu setelah 

tanam 

- Berwarna hijau keabuan / coklat 

- Batang bawah berwarna coklat pucat 

- Apabila batang bagian bawah dibelah akan terlihat pecah-

pecah, dan mudah remuk, tetapi serabut telihat utuh 

- Tumbuh miselium di permukaan batang 

 

Gambar 2.7. Gejala penyakit busuk batang 

h. Virus Mosaik Kerdil Jagung (Maize Dwarf Mosaic Virus) 

- Daun muda tampak garis kekuningan dengan ujung daun 

berwarna merah ungu (garis mosaik) 

- Tanaman menjadi kerdil dan tidak berproduksi 

- Kuncup samping menjadi tunas mandul 

- Terjadi percabangan akar yang berlebihan. 

 

Gambar 2.8. Gejala penyakit mosaic kerdil jagung 
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2.3.3 Pengendalian Penyakit Tanaman Jagung 

Adanya penyakit yang menyerang tanaman jagung tersebut 

maka ada juga pengendalian 

a. Bulai (Downy Mildew) 

- Menanam varietas tahan (Sukmaraga, Lagaligo, Lamuru 

dan Gumarang) 

- Melakukan periode waktu bebas tanaman jagung minimal 

dua minggu –satu bulan 

- Penanaman jagung secara serempak 

- Eradikasi tanaman yang terinfeksi bulai 

- Penggunaan fungisida metalaksil pada benih dengan dosis 

0,7 g bahan aktif per kg benih. 

b. Hawar Daun (Northern Leaf Blight) 

- Menanam varietas tahan Bisma, Pioner2, Pioner 14, Semar 

2 dan 5 

- Eradikasi tanaman yang terinfeksi 

- Penggunaan fungisida dengan bahan aktif mankozeb dan 

dithiocarbamate 

c. Bercak Daun (Southern Leaf Blight) 

- Menanam varietas tahan (Bima 1, Srikandi Kuning -1, 

Sukmaraga dan Palakka) 

- Eradikasi tanaman yang terinfeksi bercak daun 

- Pengunaan fungisida dengan bahan aktif mancozeb dan 

carbendazim 



23 

 

d. Karat (Southern Rust) 

- Menanam varietas tahan Lamuru, Sukmaraga, Palakka, 

Bima 1 dan Semar 10 

- Eradikasi tanaman yang terinfeksi karat daun dan gulma 

- Penggunaan fungisida dengan bahan aktif benomil 

e. Penyakit Gosong (Corn Smut) 

- Mengatur kelembaban 

- Memotong bagian tanaman yang terserang, dan dibakar 

- Benih yang akan ditanam dicampur GLIO dan POC NASA 

f. Busuk tongkol (Ear Rot) 

- Pemeliharaan tanaman (pemupukan seimbang) 

- Tidak membiarkan tongkol terlalu lama kering, jika musim 

hujan bagian batang dibawah tongkol dipatahkan agar 

ujung tongkol tidak mengarah ke atas 

- Mengadakan pergiliran tanaman dengan tanaman yang 

bukan termasuk padi-padian, karena patogen ini 

mempunyai banyak inang 

g. Busuk batang 

- Menanam vaietas tahan (Pioneer-8, Pioneer-10, Pioneer-

12, Semar-9, Palakka dan J1-C3) 

- Pergiliran tanaman, pemupukan berimbang, menghindari 

pemberian N tinggi dan K rendah, dan drainase yang baik 

- Pengendalian penyakit busuk batang secara hayati dapat 

dilakukan dengan cendawan antagonis Trichoderma sp 
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h. Virus Mosaik Kerdil Jagung (Maize Dwarf Mosaic Virus) 

- Mencabut tanaman yang terinfeksi seawal mungkin 

- Mengadakan pergiliran tanaman, tidak menanam jagung 

terus menerus di lahan yang sama 

- Penggunaan pestisida apabila di lapangan populasi vektor 

cukup tinggi 

- Tidak menggunakan benih yang berasal dari tanaman yang 

terinfeksi virus 

2.5 Identifikasi 

Istilah identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek 

atau individu dalam suatu kelas sesuai karakteristik tertentu. Menurut JP 

Chaplin yang diterjemahkan Kartini Kartono dalam (Uttoro, 2008) 

identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau 

benda. Menurut ahli psikoanalisis identifikasi adalah penempatan atau 

penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Bentuk-

bentuk identifikasi. Prinsi identifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Metode identifikasi haruslah dipilih konsisten dengan definisi. 

2) Prosedur identifikasi haruslah bervariasi 

3) Prosedur untuk identifikasi harus baku dan konsisten. 

Jika ada keterbatasan dalam lingkungan, maka kita harus 

mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan dalam lingkungan tertentu 

(Hawandi, 2002). 
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2.6 PHP (Hypertext Processor) 

PHP kepanjangan dari Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan 

scriptyang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side 

HTML embedded scripting) (Kurniawan, 2013). 

Bahasa pemrograman PHP adalah salah satu bahasa pemrograman 

untuk aplikasi web yang terkenal. Bahasa ini dieksekusi oleh server web 

setiap kali ada permintaan. Banyak sekali keuntungan menggunakan PHP, 

antara lain : penggunaan syntax pemrograman bahasa C yang sudah 

terkenal, tidak adanya tipe-tipe data untuk variabel yang digunakan, serta 

banyaknya fungsi yang disediakan untuk ekspansi menggunakan sistem 

lain. Selain itu, PHP merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya open 

source artinya bahasa ini boleh dipakai oleh siapapun juga tanpa harus 

mengeluarkan biaya untuk lisensinya. 

PHP juga boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. 

Bahasa pemrograman ini di ekskusi oleh web server, maka tidak 

dibutuhkan compiler khusus unutk editor tersebut. Sedangkan PHP sendiri 

mempunyaki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman lain. Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki oleh bahasa 

pemrograman PHP. 
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Kelebihan PHP dibandingkan bahasa pemrograman lainnya : 

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang 

tidak memerlukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

b. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-

mana dari mulai Apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan 

konfigurasi yang relative mudah. 

c. Sisi pengembangan lebih mudah karena banyakya milis-milis 

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Referensi untuk bahasa scripting PHP banyak tersedia secara 

gratis, sehingga hal ini dapat meningkatkan sisi pemahaman 

dari pengguna. 

2.7 MySQL (My Structure Query Language)  

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen 

basis data SQL / DBMS (Database Management System) yang multithread, 

multiuser dan sekitar 6 juta instalasi diseluruh indonesia. Didistribusikan 

secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana 

setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial (Zinner, 2010). 

Keistimewaan MySQL yakni : 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 

seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, 

dan masih banyak lagi. 

b. Open Source. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah 

lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma. 
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c. Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses 

lebih banyak SQL per satuan waktu. 

e. Jenis Kolom. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, 

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

timestamp, dan lain lain. 

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

penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah 

(query). 

g. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan 

yang mendetail serta sandi terenkripsi. 

h. Dukungan banyak komunitas, biasanya tergabung dalam sebuah 

forum untuk berdiskusi dan bertukar informasi tentang MySQL. 

 


