
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Teknologi informasi dan pemanfaatannya di berbagai bidang termasuk

web Penelitian tentang promosi telah dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya:

Suhartanto (2013), melakukan penelitian dengan judul “Pembuatan

Website Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Delanggu Dengan

Menggunakan PHP Dan MySQL”. Dalam penelitian tersebut,  Suhartanto

menggunakan PHP dan database MySQL yang akan menggantikan sistem

lama yaitu secara manual. Karena sistem ini bertujuan sebagai sumber

informasi sekolah SMP Negeri 3 Delanggu, maka sistem ini dibuat secara

sederhana dan mudah digunakan. Sistem ini memiliki fasilitas-fasilitas

antara lain adalah Beranda, Profil Sekolah, Fasilitas Sekolah, Data

Karyawan, Berita, Kesiswaan yang meliputi unit kegiatan dan prestasi,

Galeri Foto dan yang terakhir buku tamu. Saat ini SMP Negeri 3 Delanggu

sudah memiliki website sebagai sarana promosi dan publikasi kepada

masyarakat umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin

mencari informasi seputar SMPN 3 Delanggu tanpa harus datang ke

sekolah. Dengan adanya website tersebut maka kesalahan-kesalahan dalam

penyampaian informasi akan lebih mudah diperbaiki. Dalam melakukan
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penelitian tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan, observasi,

wawancara, analisis, perancangan, editing, implementasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu (2013)

mahasiswa Teknik Infomatika Universitas Surakarta dengan judul

penelitian “Pembuatan Web Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Ngrampal Dengan Menggunakan PHP dan MySQL“, dengan latar belakang

masalah yaitu informasi sekolah yang dibutuhkan orang tua, siswa dan

masyarakat umum masih secara lisan atau dengan media papan

pengumuman dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke sekolah atau

menanyakan informasi kepada siswa yang bersekolah pada sekolah yang

dimaksud. Tujuan dari Penelitian tersebut adalah menghasilkan web profil

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngrampal website dinamis dengan

PHP dan MySQL, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngrampal

memiliki media publikasi dalam penyampaian informasi tanpa dibatasi

waktu, tempat dan jarak.  Bahasa pemrograman yang digunakan peneliti

adalah PHP, HTML, Java Script, CSS dan MySQL dengan metode yang

digunakan kepustakaan, observasi, wawancara, analisis, perancangan,

editing, implementasi.

Dari penelitian yang dilakukan Handayani (2014) Mahasiswa

Fakultas Teknik Informatika Jurusan Sistem Informasi Universitas

Surakarta dengan judul “Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah

Pertama Negeri 2 Gondang Sragen” Latar belakangnya selama ini masih

menggunakan konvensional yaitu melalui mulut ke mulut dan papan
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pengunguman, sehingga menyusahkan masyarakat luas untuk mendapatkan

informasi tentang sekolah. Dalam mengatasi masalah diatas, maka penulis

membuat website Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gondang

Sragen guna untuk mempermudah sekolah dan masyarakat untuk

memberikan serta mengakses informasi-informasi terbaru terkait sekolah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahasa pemrograman PHP

dengan database MYSQL dengan metode yang digunakan kepustakaan,

observasi, wawancara, analisis, perancangan, editing, implementasi. Tujuan

dari Penelitian tersebut adalah menghasilkan web profil Sekolah Menengah

Pertama Negeri 2 Gondang Sragen.

Dari penelitian yang dilakukan Riyanto (2015) Mahasiswa

Jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Purwokerto dengan judul

penelitian “Pembuatan Website Sebagai Media Promosi Yang Terpercaya”

dengan latar belakang hal ini menunjukan ada beberapa Website ataupun

blog yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan promosi bisnis, namun

disisi lain ada juga yang memanfaatkan sebagai media untuk melakukan

penipuan. Untuk itu dibutuhkan kejelasan ataupun pencirian dalam

pembuatan website sebagai media promosi yang terpercaya. Dalam

penelitian ini menggunakan software Adobe Dreamweaver CS3, Adobe

Photoshop dan CS3, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP,

HTML, CSS, AJAX dan Java script, serta menggunakan XAMPP sebagai

Web Servernya, dengan menggunakan metode kepustakaan, observasi,

wawancara, analisis, perancangan, editing, implementasi.
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Dari penelitian yang dilakukan Mulyadi (2011) Dosen STMIK

AMIKOM Purwokerto dengan judul penelitian “Rancang Bangun Website

Sebagai Sarana Promosi Properti Di Purwekerto” dengan latar belakang

dengan melihat kelebihan internet maka dapat memberikan solusi

khususnya mengenai pemasaran properti yang akan lebih efisien dilakukan

dengan mengunakan media internet calon  pembeli akan dimudahkan

karena tidak perlu lagi mendatangi properti yang akan dijual satu persatu

hanya untuk memperoleh informasi. Dan bagi penjual maka mereka akan

memperoleh wadah promosi bagi properti mereka sehingga promosi

maupun periklanan akan lebih mudah dilakukan. software yang digunakan

adalah Adobe Dreamweaver CS3 dengan bahasa pemrograman PHP

desainer  untuk databasenya menggunakan MYSQL. Metode yang

digunakan adalah metode kepustakaan, observasi, wawancara, analisis,

perancangan, editing, implementasi. Diharapkan dengan dibuatnya wadah

pemasaran properti yang online maka akan semakin mudah dilakukan, baik

digunakan oleh penjual maupun pembeli.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang

pembuatan website yang akan mengacu pada penelitian ketiga yang

dilakukan oleh Handayani (2014) dengan judul “Website promosi SMP

Santu Klaus Kuwu Kabupateng Manggarai”.  Website ini nantinya

digunakan sebagai media informasi dan promosi serta penyampaian

informasi yang lebih efektif tanpa dibatasi jarak, waktu dan tempat. Bahasa

pemrograman yang digunakan sama dengan yang dilakukan oleh peneliti
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sebelumnya, yaitu dengan menggunakan PHP dan MySQL serta

menggunakan XAMPP sebagai Web Server. Adapun perbandingan

penelitian yang pernah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perbandingan terhadap penelitian sebelumnya

NO Peneliti Judul Metode Hasil Yang Dicapai

1 Suhartanto

(2013)

Pembuatan

Website Sekolah

Menengah

Pertama Negeri 3

Delanggu Dengan

Menggunakan

Php Dan MySQL

Model

Waterfall

Sebagai sumber

informasi sekolah SMP

Negeri 3 Delanggu,

sehingga dapat

dimanfaatkan oleh

masyarakat yang ingin

mencari informasi

seputar SMP N 3

Delanggu tanpa harus

datang kesekolah.

2 Wahyu

(2013)

Pembuatan Web

Profil Sekolah

Menengah

Pertama Negeri 1

Ngrampal Dengan

Menggunakan

PHP Dan MySQL

model

waterfall

menghasilkan web profil

Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1

Ngrampal website

dinamis dengan PHP dan

MySQL, Sekolah

Menengah Pertama

Negeri 1 Ngrampal

memiliki media publikasi

dalam penyampaian

informasi tanpa dibatasi

waktu, tempat dan jarak.
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3 Handayani

(2014)

Pembuatan

Website Profil

Sekolah

Menengah

Pertama Negeri 2

Gondang Sragen

Model

Waterfall

Menghasilkan website

profil sekolah SMPN 2

Gandong Sragen  untuk

memberikan kemudahan

bagi masyarakat demi

mendapatkan informasi

mengenai sekolah

tersebut.

4 Ryanto
(2015)

Pembuatan

Website Sebagai

Media Promosi

yang Terpercaya

Model

Waterfall

Terciptanya Website

Profesional sebagai

media promosi yang

terpercaya agar terhindar

dari kegiatan promosi

bisnis yang

memanfaatkan media

untuk melakukan

penipuan
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5 Mulyadi

(2011)

Rancang Bangun

Website Sebagai

Saran promosi

Properti di

Purwokerto

Model

Waterfall

Membuat website yang

dapat memberikan

kemudahan begi

pengiklan dalam

mempromisikan properti

meliputi rumah yang

akan dikontrakan, rumah

yang akan dijual, serta

tanah yang akan dijual

dengan memberikan

informasi yang lengkap

dan akurat sehingga

peminat akan lebih

mudah menentukan

hunian yang cocok

dengan keingginan dan

kesangupan peminat.

6 Odor

(2018)

Website Promosi

SMP Santu Klaus

Kuwu Kabupaten

Manggarai

Model

Waterfall
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2.2 Gambaran Umum SMP Santu Klaus Kuwu

SMP Santu Klaus Kuwu didirikan pada tahun 1984 dengan luas

25.000 m3, yang terletak di Ruteng desa Poco Likang Kabupaten Manggarai

propinsi Nusa Tenggara Timur. SMP Santu Klaus Kuwu sudah terakreditasi

A dengan nomor 1393/C3/DS/88 pada tanggal 9 september 2008.

2.3 Visi dan Misi

2.4.1 Visi

Menjadikan SMP Santu Klaus Kuwu pusat kegiatan belajar untuk

mencapai sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, berkualitas dan

berbudaya dengan berlandaskan iman dan taqwa.

2.4.2 Misi

a. Mewujudkan kemandirian, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.

b. Mengembangkan berbagai potensi, minat, keterampilan dan

kreativitas peserta didik.

c. Mewujudkan proses pembelajaran yang dialogis, kreatif, efektif

dan efisien.

d. Mewujudkan kurikulum sekolah yang adaptif, kontekstual dan

visioner.

e. Mewujudkan standard penilaian yang integral secara kognitif,

efektif dan psikomotrik.

f. Mewujudkan lulusan yang unggul dan kompetitif dalam bidang

akademik dan non-akademik.
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g. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil,

profesional dan berwawasan luas.

h. Mewujudkan fasilitas belajar yang memadai dan relavan.

i. Mewujudkan manejemen sekolah yang baik dan solid.

j. Meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH.

2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Sruktur Organiasi Sekolah

2.5 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Santu Klaus Kuwu

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Santu Klaus Kuwu pada

bulan Januari tahun 2018 sebanyak 22 orang yang terdiri dari :

2.5.1 Kepala Sekolah                                 = 1 orang

2.5.2 Wakil Kepala Sekolah (Wakasek)

1. Wakil Kepala Sekolah         = 1 orang

2. Wakasek Kurikulum            = 1 orang
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3. Wakasek Kesiswaan = 1 orang

4. Wakasek Humas                  = 1 orang

2.5.3 Staf Tata Usaha                                = 2 orang

2.5.4 Guru-guru                                         = 14 orang

2.5.5 Staf Keamanan                                 = 1 orang

2.6 Jumlah Siswa Siswa, Mata Pelajaran, dan Kegiatan Ekstra Intra SMP

Santu Klaus Kuwu

2.6.1 Jumlah siswa siswi SMP Santu Klaus Kuwu

Jumlah Siswa siswi SMP Santu Klaus pada tahun pelajaran

2018/2019 sebanyak 220 siswa.

2.6.2 Mata Pelajaran

Jumlah mata pelajaran di SMP Santu Klaus Kuwu sebanyak 15 mata

pelajaran.

2.6.3 Kegiatan Ekstra dan Intra Sekolah

a. Kegiatan Ekstra

Kegiatan ekstra di SMP Santu Klaus Kuwu meliputi :

1. Kegiatan sepak bola antar kelas

2. Pramuka

3. Seni musik

b. Kegiatan Intra Sekolah

Kegiatan intra di SMP Santu Klaus meliputi :

1. OSIS

2. Kuis kitab suci
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3. Lomba debat antar kelas

4. Kegiatan pembelajaran

2.7 Sarana dan Prasarana SMP Santu Klaus Kuwu

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekstra dan intra

SMP santu kalus kuwu meliputi kelengkapan ruang kelas, ruangan

perpustakaan, ruangan UKS, ruangan OSIS, RPS, Lab Komputer, Aula, WC

guru dan siswa, lapangan upacara, lapangan bola kaki, lapangan bola Volly

dan lapangan bola basket.

2.8 Teori-Teori Pendukung

2.8.1 Konsep dasar sistem

Menurut Kadir (2003),Sistem berasal dari bahasa Yunani

yaitu“Sistema” keseluruhan yang terdiri dari macam-macam

bagian.Sistem adalah sejumlah elemen yang mana terdapat

hubungan-hubungan. Kerapkali dalam bidang kepustakaan dijumpai

sebagai berikut Elemen-elemen yang ditujukan kearah pencapaian

sasaran-sasaran tertentu.

Ada dua macam sifat sistem, yaitu sistem yang berupa Abstrak dan

Fisik.

a. Sistem Abstrak

Adalah sebuah susunan teratur dari suatu gagasan atau konsepsi

yang saling ketergantungan satu sama lain. Contoh: Sistem

Filsafat adalah sebuah susunan gagasan mengenai ide-ide,

Manusia dan sebagainya.
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b. Sistem Fisik

Adalah serangkaian beberapa elemen yang saling bekerjasama

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh: Sistem Komputer,

Motor dan lain sebagainya.

2.8.2 Konsep dasar informasi

Menurut Al Fatta (2007), informasi ibarat darah yang mengalir

di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting

dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan

informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir.

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.Setiap informasi,

memiliki beberapa karakteristik yang menunjukan sifat dari informasi

itu sendiri. Karakteristik-karakteristik informasi tersebut antara lain :

a. Benar atau salah, karakteristik tersebut berhubungan dengan

sesuatu yang realitas atau tidak dari sebuah informasi.

b. Baru, sebuah informasi dapat berarti sama sekali baru bagi

penerimanya.

c. Tambahan, sebuah informasi dapat memperbaharui atau

memberikan nilai tambah pada informasi yang telah ada.

d. Korektif, sebuah informasi dapat menjadi bahan koreksi bagi

informasi sebelumnya, salah atau palsu.

e. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada,
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hal ini masih berguna karena dapat meningkatkan persepsi

penerima atas kebenaran informasi tersebut.

2.8.3 Konsep basis data

Menurut Sutanta (2004), basis data adalah kumpulan data yang

dihubungkan secara bersama-sama, dan gambaran dari data yang

dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi.

Berbeda dengan sistem file yang menyimpan data secara terpisah,

pada basis data data tersimpan secara terintegrasi. Basis data bukan

menjadi milik dari suatu departemen tetapi sebagai sumber daya

perusahaan yang dapat digunakan bersama. Data dalam basis data

disimpan dalam tiga struktur, yaitu file, tabel atau objek. File terdiri

dari record dan field, tabel terdiri dari baris dan kolom. Objek terdiri

dari data dan instruksi program yang memfungsikan data. Tabel terdiri

dari kolom-kolom yang saling terkait, seperti file yang terdiri dari

record yang saling terkait. File didalam basis data dapat terhubung

kepada beberapa tabel. Dalam sebuah tabel, data pada tiap kolom

terdiri dari ukuran dan tipe yang sejenis (char/ numeric).

Telah diketahui bahwa secara fisik data dalam bentuk kumpulan

bit dan direkam dengan basis track didalam media penyimpan

eksternal. Dalam prakteknya, untuk kemudahan dalam mengakses

data, data disusun dalam suatu struktur logis yang menjelaskan bahwa:

a. Kumpulan tabel menyusun basis data,

b. Tabel tersusun atas sejumlah record,
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c. Sebuah record mengandung sejumlah field, dan

d. Sebuah field disimpan dalam bentuk kumpulan bit.

Pengertian masing-masing istilah di atas adalah seperti berikut:

1. Basis data (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan

data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk

memperoleh informasi.

2. Tabelmenghimpun sejumlah record. Sebagai contoh, data pribadi

dari semua pegawai disimpan dalam sebuah tabel.

3. Field (kolom) menyatakan data terkecil yang memiliki makna.

Istilah lain untuk field yaitu elemen data, kolom item, dan atribut.

Contoh field yaitu nama seseorang, jumlah barang yang dibeli, dan

tanggal lahir seseorang.

4. Record (rekaman) menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen

data yang saling terkait. Sebagai contoh, nama, alamat, tanggal

lahir, dan jenis kelamin dari seseorang menyusun sebuah record.

Istilah lain yang juga menyatakan record yaitu tupel dan baris.

2.8.4 Pengertian Sekolah

Menurut Sunarto (2009) pada saat ini kata sekolah telah

berubah artinya menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan

mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap

sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh

wakilnya. Bangunan sekolah disusun secara meninggi untuk

memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas



23

yang lain. Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu sekolah

memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

2.8.5 Pengertian Website

Website/situs adalah sebuah kumpulan halaman yang

menampilkan informasi data text, data gambar diam/gerak, data

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

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkai

bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan

dengan jaringan-jaringan halaman. Bersifat statis apabila isi informasi

website tetap, jarang berubah dan informasi masih 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 (Rahmawati, 2012).

2.8.6 Pengertian Promosi

Promosi (promotion) adalah usahausaha para pemasar untuk

member informasi dan mengingatkan orang-orang dalam pasar

sasaran mengenai produk-produk, dan membujuk mereka untuk ikut

serta dalam pertukaran. Para pemasar menggunakan alat yang berbeda

untuk mempromosikan produk dan jasa mereka (Pamuji, 2013).

2.8.7 Pengertian Web

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen

multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya yang

menggunakan protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan
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untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut

browser (Pamuji, 2013).

2.8.8 Pengertian Internet

Internet adalah metode untuk menghubungkan berbagai

komputer kedalam satu jaringan komputer global, melalui protocol

disebut Transmission Control Protocol / internet Protocol (TCP/IP).

Protocol adalah suatu petunjuk yang menunjukan pekerjaan yang akan

pengguna (user) lakukan dengan internet, apakah akan mengakses

situs web, melakukan transfer file, mengirim email dan sebagainya.

Protocol bisa dibayangkan seperti suatu bahasa yang digunakan untuk

berkomunikasi berbagai jenis komputer maupun sistem operasi yang

terhubung di internet (Rahmawati, 2012).

2.8.9 Sublime text

Sublime text adalah adalah aplikasi editor untuk kode dan teks

yang dapat berjalan diberbagai platform operating system dengan

menggunakan teknologi Phyton API. Terciptanya aplikasi ini

terinspirasi dari aplikasi Vim, Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan

powerfull. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan

dengan menggunakan sublime-packages. Sublime Text bukanlah

aplikasi opensource dan juga aplikasi yang dapat digunakan dan

didapatkan secara gratis, akan tetapi beberapa fitur pengembangan

fungsionalitas (packages) dari aplikasi ini merupakan hasil dari
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temuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas serta

memiliki linsensi aplikasi gratis.

Sublime Text mendukung berbagai bahasa pemrograman

dan mampu menyajikan fitur syntax highlight hampir di semua

bahasa pemrogramman yang didukung ataupun dikembangkan oleh

komunitas seperti; C, C++, C#, CSS, D, Dylan, Erlang, HTML,

Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown,

MATLAB, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile

and XML. Biasanya bagi bahasa pemrograman yang didukung

ataupun belum terdukung secara default dapat lebih

dimaksimalkan atau didukung dengan menggunakan add-ons yang

bisa didownload sesuai kebutuhan.

2.8.10 Bootsrap

Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat

khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Bootstrap juga

merupakan salah satu framework HTML, CSS dan javascript yang

paling populer di kalangan web developer yang digunakan untuk

mengembangkan sebuah website yang responsive. Sehingga halaman

website nantinya dapat menyesuaikan sesuai dengan ukuran monitor

device (desktop, tablet, ponsel) yang digunakan pengguna disaat

mengakses website website dari browser. Pada mulanya bootstrap

bernama "Twitter Blueprint" yang dikembankan oleh Mark Otto dan

Jacob Thornton di Twitter sebagai kerangka kerja untuk mendorong
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konsistensi di alat internal. Dengan menggunakan Bootstrap seorang

developer dapat dengan mudah dan cepat dalam membuat front-end

sebuah website. Anda hanya perlu memanggil class-class yang

diperlukan, misalnya membuat tombol, grid, tabel, navigasi dan

lainnya. Bootsrap telah menyediakan kumpulan komponen class

interface dasar yang telah dirancang sedemikian rupa untuk

menciptakan sebuah tampilan yang menarik dan ringan. Selain

komponen class interface, bootsrap juga memiliki grid yang berfungsi

untuk mengatur layout pada halaman website. Selain itu developer

juga dapat menambahkan class dan CSS sendiri, sehingga

memungkinkan untuk membuat desain yang lebih variatif. Salah satu

contoh website yang menggunakan framework bootsrap yaitu twitter.

Bootstrap sendiri sebenarnya dikembangkan oleh developer twitter

sehingga bootsrap sering juga disebut dengan “ twitter bootsrap “.

2.8.11 PHP (Personal Home Page)

Menurut Sutarman (2003), Personal Home Page Tools (PHP)

adalah produk open source yang dapat digunakan secara gratis tanpa

harus membayar untuk menggunakannya. Personal Home Page Tools

(PHP) adalah teknologi yang diperkenalkan pada tahun 1994 oleh

Rasmus Lerdorf.Personal Home PageTools (PHP) kemudian

berkembang menjadi Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa

scripting yang dibundel dengan Hypertext Markup Language(HTML)

dan dijalankan pada server side, maka bahasa Personal Home Page
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Tools (PHP) akan dieksekusi di server sehingga yang dikirimkan ke

klien, tempat pemakai menggunakan browser hanya hasilnya saja

dalam bentuk Hypertext Markup Language (HTML) dan kode

Personal Home Page Tools (PHP) tidak akan terlihat.

2.8.12 HTML (Hypertext Markup Languange)

Menurut Hasyim (2003), Hypertext Markup Language

(HTML) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mendesain

hampir seluruh halaman web, dimana kita dapat mengontrol tampilan

webpage dan contentnya, mempublikasikan dokumen secara online,

menambahkan objek-objek. HTML memiliki aturan atau sintak dalam

menuliskan kode-kode yang dinamakan Tag HTML. Aturan dalam

penulisan tag diawali dengan lambang <tag> dan diakhiri dengan

lambang </tag>.

Contoh HTML

<HTML><HEAD>

<TITLE> Isi Judul</TITLE>

</HEAD>

<BODY>Selamat datang <BR>

</BODY>

</HTML>

2.8.13 MYSQL

Menurut Kadir (2003), MySQL adalah database server

relasional yang gratis dibawah lisensi General Public License
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(GNU).Dengan sifatnya yang open source, memungkinkan juga user

untuk melakukan modifikasi pada source code-nya untuk memenuhi

kebutuhan spesifik mereka sendiri.MySQL merupakan database

server multi-user dan multi-threded yang tangguh (robust).Dengan

demikianbanyak fitur MySQL bisa bersaing dengan database

komersial sekalipun.Tidak mengejutkan, MySQL menjadi database

pilihan untuk banyak penggunaPersonal Home Page Tools( PHP).

MySQL dikembangkan oleh MySQL AB, sebuah perusahaan

komersial yang membangun layanan bisnisnya melalui database

MySQL. Bagian SQL dari MySQL berasal dari “StructuredQuery

Language”-bahasa paling umum yang dipergunakan untukmengakses

database. Konektivitas, kecepatan, dan keamanannya membuat

MySQL cocok untuk pengaksesan database internet. MySQL

merupakan sistem client/server yang terdiri dari SQl server

multithreaded yang memungkinkan backend yang berbeda,

sejumlahprogram client dan library yang berbeda, tool administratif,

dan beberapa antarmuka pemprograman. MySQL juga tersedia

sebagai library yang bisa digabungkan ke aplikasi.

2.8.14 XAMPP

Menurut Syafii (2004), Xampp (Apachefriends) adalah Web

serverinternet yang mampu melayani koneksi transfer data dalam

Protocol hypertext transfer protocol (HTTP), dinamis web server

merupakan bagian terpenting dalam server di internet dibandingkan
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server lainnya seperti e-mail server,  ftp server maupun news server.

Secara konvensional Apache, MySQL danPersonal Home Page

Tools (PHP) harus diinstal secara terpisah. Hal akan merepotkan

karena membutuhkan konfigurasi yang cukup rumit untuk ketiga

aplikasi tersebut. Untuk mempermudah proses installasi ketiga

aplikasi tersebut secara instant dapat mengunakan XAMPP, dengan

bantuan paket XAMPP ini maka secara otomatis terinstalApache,

PHP, MySQL dan beberapa aplikasi tambahan lainnya dengan sekali

proses.

2.8.15 Flowchart

Menurut Suyanto (2005), sistem flowchart merupakan bagan

yang menunjukan arus kerja atau apa yang dikerjakan di dalam sistem

secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan dari

prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Pada bagian ini akan

digambarkan flowchart sistem yang akan dibangun. User memasukan

data kemudian disimpan (proses rekam) ke dalam database dan juga

mengalami proses rekam pada database. Tujuan adanya flowchart

adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah

secara sederhana, dengan menggunakan simbol-simbol standar.

Simbol-simbol yang ada pada Flowchart terbagi atas :
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Tabel 2.2

Simbol-Simbol Flowchart

Simbol Fungsi

Terminal, untuk memulai dan
mengakhiri suatu program
Dokumen, merupakan simbol untuk data
yang berbentuk informasi

Manual input, input yang dimasukan
secara manual dari keyboard

Proses, simbol yang menunjukan setiap
pengolahan data yang dilakukan
computer

Offlineconnector, merupakan symbol
masuk dan keluarnya suatu prosedur
pada lembar kertas lain

2.8.16 Relasi

Menurut Roman (2007), relasi adalah hubungan antara suatu tabel

dengan tabel lainnya dalam database relasi antara dua tabel dapat

dikategorikan  menjadi tiga macam, yaitu:

1) Relasi satu ke satu (One to One)

Hubungan antara dua tabel adalah satu banding

satu.Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel dan relasi

antara keduanya dihubungkan dengan tanda panah tunggal.

atau 1 : 1

Gambar 2.2One to One Relation
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2) Relasi satu ke banyak (One to Many)

Hubungan antara dua tabel adalah satu perbandingan banyak

atau dapat pula dibalik dari banyak ke satu.Hubungan tersebut

dapat ditunjukkan dengan tabel dan relasi diantara keduanya

dihubungkan dengan tanda panah ganda untuk menunjukkan

hubungan banyak tersebut.

Atau1 : N

Gambar 2.3 One to Many Relation

3) Relasi banyak ke banyak(Many to Many)

Hubungan antara dua tabel adalah banyak berbanding

banyak.Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan panah ganda

dari masing–masing tabel.

atau N : N

Gambar 2.4Many to Many Relation

2.8.17 DFD (Data Flow Diagram)

Menurut Jogiyanto (2005), Data FlowDiagram (DFD) adalah

gambaran sistem secara logical. Simbol – simbol yang digunakan

pada DFD adalah sebagai berikut :

a. Eksternal Entity (kesatuan luar)

Merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa

orang, organisasi atau sistem lain yang berada di lingkungan

luarnya yang memberikan input atau menerima output dari sistem.
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Gambar 2.5Eksternal Entity (kesatuan keluar)

b.Data Store (simpanan Data)

Simpanan data berupa file atau database pada sistem komputer,

arsip atau catatan manual. Simpanan data dapat disimbolkan

dengan sepasang garis horisontal paralel yang tertutup di salah satu

ujungnya.

Gambar 2.6 Data Store (Simpanan Data)

c. DataFlow (Arus Data)

Arus data atau data flow diberi simbol anak panah. Arus data

mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar. Arus

data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukkan

untuk sistem atau hasil dari proses sistem dapat berbentuk:

formulir, laporan tercetak, tampilan output di layar monitor,data

yang direkam ke file dan sebagainya.

Simbol Arus Data

Gambar 2.7 Data Flow (Arus Data)

2.8.18 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah suatu diagram alir yang

menggambarkan seluruh jaringan, masukan dan keluaran,sistem yang

dimaksud adalah untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan

dan mengidentifikasikan awal dan akhir data yang masuk dan
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keluaran sistem. Diagram ini merupakan gambaran umum sistem yang

nantinya akan  dibuat. Secara uraian dapat dikatakan bahwa diagram

konteks itu berisi siapa saja yang memberikan data (inputan) ke sistem

serta kepada siapa data informasi yang harus dihasilkan sistem.

2.8.19 ERD (Entity Relationship Diagram)

Menurut Mc Leod (2000), ERD merupakan diagram yang

menggambarkan hubungan antara tabel yang direlasikan agar

berfungsi optimal. Simbol-simbol yang digunakan pada ERD:

a. Entity (Obyek Data)

Merupakan kumpulan obyek atau sesuatu yang dapat dibedakan

atau didefenisikan.

Simbol Entity

Gambar 2.8Entity (Objek Data)

b. Atribut

Karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan

penjelasan detail tentang entity atau realationship.

Simbol Atribut

Gambar 2.9Atribut

c. Relationship

Hubungan yang terjadi antara suatu entity atau lebih entity.

Simbol Relationship

Gambar 2.10Relationship


