
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan 

fuzzy logic dan ayam Broiler. Penelitian oleh Bano (2015), dengan judul 

“Aplikasi Fuzzy Logic untuk Memprediksi Kondisi Pertumbuhan Jamur 

Tiram Putih dengan Inputan Suhu, Kelembaban Udara dan Intensitas Cahaya” 

menghasilkan sebuah sistem yang dapat memprediksi  kondisi  pertumbuhan  

jamur  tiram  putih dengan inputan suhu,  intensitas  cahaya  dan  kelembaban  

udara  sehingga menghasilkan hasil produksi yang maksimal. Penelitian ini 

menggunakan metode Mamdani dan pengembangan perangkat lunak dengan 

tool yang  digunakan  adalah Netbeans memakai  bahasa  pemrograman Java 

dan database MySQL. 

Hazami, et al., (2016), melakukan penelitian dengan judul “Model 

Pengatur Suhu Dan Kelembaban Kandang Ayam Broiler Menggunakan 

Mikrokontroler ATMega328 Dan Sensor DHT11” menghasilkan sebuah alat 

yang dapat mempermudah peternak untuk mengetahui nilai suhu dan 

kelembaban didalam kandang dan untuk mengatur suhu dan kelembaban 

didalam kandang agar tetap stabil dengan kipas dan lampu menyala dan mati 

secara otomatis agar dalam pertumbuhan ayam Broiler tumbuh dengan 

kualitas yang baik. Penelitian ini melakukan percobaan dengan menggunakan 

mikrikontroler ATMega328 dan sensor Dht11. 

Solikin (2011), melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Logika 

Fuzzy Dalam Optimisasi Produksi Barang Menggunakan Metode Mamdani 

Dan Metode Sugeno” menghasilkan sebuah sistem yang dapat 

mengoptimalisasikan banyaknya barang yang seharusnya diproduksi oleh 

perusahaan rokok. Penelitian ini menggunakan metode Mamdani dan metode 

Sugeno. 

Masykur (2012), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Diabetes Mellitus Menggunakan Metode 
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Fuzzy Logic Berbasis Web” menghasilkan sebuah sistem yang dapat 

membantu dalam penegakan diagnosis penyakit Diabetes Mellitus. Penelitian 

ini menggunakan Metode Sugeno dan pengembangan perangkat lunak 

menggunakan bahasa  pemrograman PHP dan database MySQL. Pada tabel 

2.1 ditunjukkan perbandingan hasil antara penelitian-penelitian sebelumnya.  

Tabel 2.1 Perbandingan terhadap penelitian sebelumnya 

No Nama Judul Penelitian Metode  Hasil 

1 Piva Oliviana 

Bano (2015) 

Aplikasi Fuzzy 

Logic Untuk 

Memprediksi 

Kondisi 

Pertumbuhan 

Jamur Tiram Putih 

Dengan Inputan 

Suhu, Kelembaban 

Udara Dan 

Intensitas Cahaya 

Metode 

Mamdani 

Memprediksi  

kondisi  

pertumbuhan  

jamur  tiram  

putih dengan 

inputan suhu,  

intensitas  

cahaya  dan  

kelembaban  

udara  sehingga 

menghasilkan 

hasil produksi 

yang maksimal. 

2 Syafi’I 

Hazami, et al., 

(2016) 

Model Pengatur 

Suhu Dan 

Kelembaban 

Kandang Ayam 

Broiler 

Menggunakan 

Mikrokontroler 

ATMega328 Dan 

Sensor DHT11 

Percobaan Alat yang dapat 

mempermudah 

peternak untuk 

mengetahui nilai 

suhu dan 

kelembaban 

didalam kandang 

dan untuk 

mengatur suhu 

dan kelembaban 

didalam kandang 

agar tetap stabil 

dengan kipas dan 

lampu menyala 

dan mati secara 

otomatis agar 

dalam 

pertumbuhan 

ayam Broiler 

tumbuh dengan 

kualitas yang 

baik. 
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3 Fajar Solikin 

(2011) 

Aplikasi Logika 

Fuzzy Dalam 

Optimisasi 

Produksi Barang 

Menggunakan 

Metode Mamdani 

Dan Metode 

Sugeno 

Metode 

Mamdani 

Dan 

Metode 

Sugeno 

Sistem yang 

dapat 

mengoptimalisasi

kan banyaknya 

barang yang 

seharusnya 

diproduksi oleh 

perusahaan 

rokok. 

4 Fauzan 

Masykur 

(2012) 

Implementasi 

Sistem Pakar 

Diagnosis Penyakit 

Diabetes Mellitus 

Menggunakan 

Metode Fuzzy 

Logic Berbasis 

Web 

Metode 

Sugeno 

Sistem yang 

dapat membantu 

dalam penegakan 

diagnosis 

penyakit Diabetes 

Mellitus 

5 Catur S. S. 

Pamungkas 

(2018) 

Aplikasi Fuzzy 

Logic Untuk 

Memprediksi 

Intensitas Cahaya 

Lampu Pada 

Kandang Ternak 

Ayam Broiler Di 

Sekitar Kota 

Kupang 

Metode 

Mamdani 

 

 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Syafi’I Hazami, et al., (2016) yang membahas tentang penggunaan perangkat 

keras dalam mengatur suhu dan kelembaban udara dalam kandang ternak 

ayam Broiler menggunakan mikrokontroler ATMega328 dan sensor DHT11. 

Sedangkan pada penelitian ini dirancang sebuah aplikasi untuk memprediksi 

intensitas cahaya lampu dengan inputan suhu dan kelembaban udara 

menggunakan metode Mamdani dan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian secara langsung dan 

melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan masalah 

yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan identifikasi masalah diambil 

sebuah solusi  yakni pembuatan aplikasi prediksi intensitas cahaya lampu di 

kandang ternak ayam Broiler pada masa brooding. 
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2.2 Teori-teori Penunjang 

Penelitian yang dilakukan ini berdasarkan pada beberapa penelitian 

lain yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab 2 ini akan dibahas secara 

singkat teori-teori penunjang sebagai berikut : 

 

2.2.1 Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan berasal dari bahasa inggris “Artificial 

Intelligence” atau disingkat AI, yaitu intelligence adalah kata sifat yang 

berarti cerdas sedangkan artificial artinya buatan. Kecerdasan buatan yang 

dimaksud disini merujuk pada mesin yang mampu berpikir, menimbang 

tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan yang 

dilakukan oleh manusia (Mulyanto, et al., 2010). 

 

2.2.2 Fuzzy Logic 

Terdahulu sebelum munculnya teori logika fuzzy, dikenal sebuah 

logika tes (Crisp Logic) yang memiliki nilai benar atau salah secara tegas. 

Sebaliknya logika fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki kekaburan 

atau kesamaran (fuzzynes) antara benar dan salah. Dalam teori logika fuzzy 

sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan maupun berapa 

besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung kepada bobot 

keanggotaan yang dimilikinya (Kusumadewi, et al., 2004).       

Logika fuzzy merupakan salah satu  komponen pembentuk soft 

computing. Teori logika fuzzy  dikembangkan oleh Prof. Lotfi Zadeh sekitar 

tahun 1960-an dengan penentuan himpunan fuzzy. Dasar logika fuzzy ada 

teori himpunan fuzzy, pada teori himpunan fuzzy  peranan derajat 

keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan 

sangatlah penting. Nilai kenggotaan atau derajat keanggotaan atau 

membership function  menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika 

fuzzy. Kelebihan dari teori logika fuzzy adalah kemampuan dalam proses 

penalaran secara bahasa (linguistic reasoning), sehingga dalam 
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perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang 

akan dikendalikan. 

Alasan menggunakan logika fuzzy antara lain yaitu : 

1. Konsep logika  fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang 

mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

3. Logika fuzzy mampu memodelakan fungsi – fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks 

4. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman – 

pengalaman para pakar secara langsung tanpa melalui proses pelatihan. 

5. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik – teknik  secara 

konvensional. 

6. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

 

2.2.2.1 Cara Kerja Logika Fuzzy : 

Untuk memahami cara kerja logika fuzzy, perhatikan struktur elemen 

dasar sistem inferensi fuzzy berikut : 

 
Gambar 2.1 Cara Kerja Logika Fuzzy (Bano, 2015) 

 Keterangan :  

a) Basis pengetahuan Fuzzy adalah kumpulan rule-rule fuzzy dalam bentuk 

pernyataan IF…THEN. 

b) Fuzzifikasi adalah proses untuk mengubah input sistem yang 

mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi 

keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. 
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c) Mesin inferensi adalah proses untuk mengubah input fuzzy menjadi 

output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan (IF-THEN Rules) 

yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. 

d) Defuzzifikasi adalah mengubah output fuzzy yang diperoleh dari mesin 

inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang 

sesuai dengan saat dilakukan fuzzifikasi. 

 

2.2.2.2 Variabel Linguistik Fuzzy 

Variabel linguistik adalah sebuah variabel yang memiliki nilai 

berupa kata-kata dalam bahasa alamiah bukan angka. 

 

2.2.2.3 Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 

titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (derajat 

keanggotaannya) dengan interval antara 0 sampai 1. 

Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan : 

1. Representasi Linear memiliki dua kemungkinan himpunan fuzzy linear 

yaitu 

1) Representasi linear naik, kenaikan himpunan dimulai pada nilai 

domain yang memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke 

kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 

lebih tinggi. 

 

 

    Gambar 2.2 Representasi Linear Naik 
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Fungsi keanggotaan : 

                  0;      x≤a  

 µ [x] =    (x-a) / (b-a) a≤x≤b  .....................................   [1] 

                                           1;  x≥ b     

2) Representasi linear turun, merupakan kebalikan yang pertama. 

Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat 

keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak 

menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 

lebih rendah. 

 

 

           Gambar 2.3 Representasi Linear Turun 

 

Fungsi keanggotaan : 

                (b-x) / (b-a)   a≤x≤b 

 µ[x] =                ....................................... [2] 

                 0; x ≥ b   
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2. Representasi Kurva Segitiga 

 

               Gambar 2.4 Representasi Kurva Segitiga 

 

Fungsi keanggotaan : 

     0;x ≤ a atau x ≥ c 

 µ(x) =     (x-a) / (b-a) a ≤ x ≤ b ...................................  [3] 

     (b-x) / (c-b) b ≤ x ≤  c 

3. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva trapezium pada dasarnya sama seperti bentuk segitiga, 

hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan satu. 

 

Gambar 2.5 Representasi Kurva Trapesium 

fungsi keanggotaan : 

                         0;x ≤ a atau x ≥ d  

                                 

                   µ[x] =   (x-a) / (b-a) a ≤ x ≤ b ..................................   [4] 

 

                (d-x) / (d-c)         x ≥ d 
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4. Representasi Kurva bentuk Bahu 

Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang 

direpresentasikan dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya 

akan naik dan turun. Himpunan fuzzy ‘bahu’, bukan segitiga digunakan 

untuk mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy. Bahu kiri bergerak dari 

benar ke salah, demikian juga bahu kanan bergerak dari salah ke benar. 

 

                               1 bahu kiri                bahu kanan 

 

                            Derajat  

                        keanggotan 

                                 µ(x) 

 

             0 a    b         a              b 

Gambar 2.6 Representasi Kurva Bahu 

      Fungsi keanggotaan kurva bahu kiri : 

 

                  1;   x ≤ a 

 

  µ(x) =        (b-a) / (b – a) a ≤ x ≤ b .............................  [5] 

      

                          0;   x ≥ b 

 

Fungsi keanggotaan kurva bahu kanan : 

    0; x≤ a 

 µ(x)  =                    ...........................  [6] 

 (x-a) / (b-a) a≤x≤b    
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2.2.3 Sistem Inferensi Fuzzy 

Sistem inferensi fuzzy merupakan sebuah kerangka kerja perhitungan 

berdasarkan pada konsep teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy if-then, dan 

pemikiran fuzzy yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.2.3.1 Metode Mamdani 

    Metode mamdani paling sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi 

karena strukturnya yang sederhana, yaitu menggunakan operasi min-max 

atau max-product. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada 

tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan berikut : 

1. Fuzzifikasi  

Pada Metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output 

dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy  

2. Pembentukan basis pengetahuan fuzzy (rule dalam bentuk IF…THEN). 

3. Aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi Min. Sedangkan 

komposisi aturan, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka 

inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 

metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, 

yaitu: 

a. Metode Max (Maximum) 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan 

cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian 

menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan 

mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR 

(union). Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan 

berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan konstribusi dari 

tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan : 

µsf[xi] = max ( µsf[xi] , µkf[xi]) ...............................  [7] 

 

dengan : 

µsf[xi]=nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i; 

µkf[xi]=nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i; 
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b. Metode additive (Sum)  

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan 

cara melakukan bounded-sum terhadap semua output dareah 

fuzzy. Secara umum dituliskan: 

µsf[xi] = min ( 1, µsf[xi]  + µkf[xi] ) ........................  [8] 

 

dengan : 

µsf[xi]=nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i; 

µkf[xi]=nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i; 

c. Metode Probabilistik OR (Probor) 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan 

cara melakukan product terhadap semua output daerah fuzzy. 

Secara umun dituliskan : 

µsf[xi] = ( µsf[xi] + µkf[xi] )-(µsf[xi]*µkf[xi] ) .............  [9] 

µsf[xi]=nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i; 

µkf[xi]=nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i; 

4. Defuzzifikasi (Penegasan) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy 

yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output 

yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan 

fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam 

range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu 

sebagai output. Ada beberapa metode yang dipakai dalam 

defuzzifikasi: 

a. Metode Centroid. 

Pada metode ini penetapan nilai crisp dengan cara mengambil titik 

pusat daerah fuzzy. 

b. Metode Bisektor. 

Pada metode ini , solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil 

nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan seperti 

dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. 
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c. Metode Mean of Maximum (MOM). 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil 

nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

d. Metode Largest of Maximum (LOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil 

nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan 

maksimum. 

e. Metode Smallest of Maksimum (SOM). 

Solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari 

domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

 

2.3 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Daging ayam Broiler merupakan jenis daging yang paling banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di sekitar kota Kupang, dilihat dari 

data yang ada pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingginya jumlah produksi 

ayam Broiler dalam satu tahun terakhir. Kecenderungan masyarakat yang 

lebih memilih jenis daging ayam Broiler dibandingkan jenis-jenis daging 

lainnya dan waktu pemeliharaan ayam Broiler yang relatif singkat, 

menjadikan ayam Broiler sebagai komoditi unggulan bagi para peternak di 

sekitar kota Kupang. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap 

daging ayam Broiler, menuntut persediaan ayam broiler dalam jumlah yang 

lebih banyak di pasar. Namun, pada masa brooding ayam Broiler para 

peternak masih sering meduga-duga kondisi suhu dan kelembaban udara 

dalam kandang. Sehingga peternak memberikan intensitas cahaya lampu yang 

kurang tepat, dapat menurunkan jumlah produksi dan kualitas serta 

menambah resiko kerugian selama pemeliharaan. 

 

2.4 Pengertian Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (2005), perangkat lunak aplikasi adalah program 

yang ditulis dan ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk 

menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. 



21 
 

2.5 Ayam Broiler 

Ayam Broiler adalah jenis ayam ras unggul hasil persilangan antara 

bangsa ayam Cornish dari Inggris dengan ayam White Play Mounth Rock dari 

Amerika (Siregar dan Sabrani, 1980). Broiler termasuk ke dalam ordo 

Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus dan spesies Gallus 

domesticus. Menurut Cahyono (2004), Broiler atau ayam ras pedaging yang 

dikembangkan di Indonesia merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan 

bangsa-bangsa ayam yang dikenal memiliki daya produktivitas tinggi yang 

pembiakannya dilakukan di negara-negara maju. 

Periode brooding, merupakan masa dimana anak ayam yang masih 

membutuhkan pemanas tambahan. Biasanya masa ini berlangsung sampai 

anak ayam bulunya tumbuh lengkap atau anak ayam telah mampu 

menyesuaikan temperatur tubuhnya dengan lingkungan, antara 3-4 minggu 

tergantung pada temperatur lingkungan. Pemeliharaan masa awal ini dipakai 

sistem brooder (indukan), yaitu menambahkan suatu alat yang berfungsi 

untuk menghangatkan ayam agar sesuai dengan thermonetral zone ayam 

(Sulistyoningsih, 2004). Pemanas (pada indukan) harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Pemanas sebaiknya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. 

Pemanas yang kurang (anak ayam kedinginan) akan memperlemah daya 

tahan ayam terhadap penyakit (Mappigau dan Sawe, 2011). 

Fase ini terjadi proses pembelahan sel (hiperplasia), terutama pada 

minggu pertama, yang sangat penting untuk proses pertumbuhan selanjutnya. 

Pada masa ini proses hiperplasia lebih besar daripada hipertofi, sehingga 

kegagalan pada fase ini terutama kegagalan pada brooding sangat berdampak 

pada pertumbuhan dan daya tahan tubuh ternak yang tentunya juga 

berpengaruh pada performa (Muryanto dan Yuwono, 1996). Temperatur yang 

hangat sangat diperlukan bagi anak ayam terutama sampai umur 1-10 hari. 

Pemanas dan penutup perlu diatur  untuk menciptakan temperatur kandang 

yang sesuai dan untuk mengontrol temperatur ruangan, apakah anak ayam 

kepanasan atau kedinginan, terlihat tanda-tanda sebagai berikut : apabila anak 

ayam menggerombol menjauhi lampu, berarti temperatur dalam kotak 
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indukan terlalu panas, apabila anak ayam bergerombol mendekati lampu 

berarti temperatur dalam kotak indukan kurang hangat atau terlalu dingin, dan 

apabila anak ayam menyebar berarti temperature temperatur dalam kotak 

indukan sesuai dengan kebutuhan panas anak ayam (Yaman, 2010). 

Brooder atau induk buatan berfungsi sebagai pengganti induk anak 

ayam. Prinsipnya, induk buatan memberikan kehangatan yang optimal 

sehingga anak ayam merasa dilindungi oleh induk. Sumber panas dapat 

menggunakan gas, batu bara, arang, kayu bakar, atau bohlam lampu pijar 

(Nuroso, 2010).  

Menyadari pentingnya pamanas tersebut, maka kecukupan, kestabilan, 

dan kemudahan pengaturan temperatur pemanas sangat penting untuk 

dipenuhi. Jika pemanas yang digunakan tidak bagus atau temperatur tidak 

mencukupi untuk tumbuh-kembang anak ayam, mengakibatkan hasil 

produksi yang tidak optimal. 

 

2.6 Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan salah satu bahasa 

pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Sudah jadi rahasia 

umum kalau PHP mampu membuat halaman dinamis, memanipulasi form, 

dan dapat dihubungkan dengan database. PHP merupakan salah satu open 

source software, yang dapat diartikan bahwa PHP dapat dimodifikasi, 

didistribusikan dan diintegrasikan dengan produk lain oleh penggunanya. 

PHP juga dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem 

informasi yang berbeda pula (Sidik, 2012). 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan salah satu bahasa 

pemrograman web yang paling banyak digunakan saat ini. Sudah jadi rahasia 

umum kalau PHP mampu membuat halaman dinamis, memanipulasi form, 

dan dapat dihubungkan dengan database. PHP merupakan salah satu open 

source software, yang dapat diartikan bahwa PHP dapat dimodifikasi, 

didistribusikan, dan diintegrasikan dengan produk lain oleh penggunanya. 
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PHP juga dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem 

informasi yang berbeda pula (Sutarman, 2003). 

 

Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, antara lain: 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah. 

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak. 

 

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai 

mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara 

runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah 

sistem. 

 

2.7 Basis Data (Database) 

Basis data terdiri atas dua kata, basis dan data. Basis diartikan sebagai 

gudang, tempat berkumpul. Sedangkan data adalahfakta dunia nyata yang 

mewakili suatu obyek yang direkam dalam bentuk huruf, simbol, teks, 

gambar, bunyi atau kombinasinya. Basis data (database) merupakan 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 

tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak 

untuk memanipulasinya. 

Basis data merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi bagi para pemakai (user). Penerapan basis data dalam sistem 

informasi disebut dengan sistem basis data (database sistem). Sistem basis 

data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data 
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yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia 

untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. 

Dalam pandangan yang lain basis data dapat didefenisikan sebagai himpunan 

kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasikan 

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan mudah dan 

cepat.Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa redudansi yang tidak perlu, untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang 

disimpan dalam media penyimpanan elektronis. 

Secara sederhana database (basis data) dapat diungkapkan sebagai 

suatu pengorganisasian data dengan bantuan komputer yang memungkinkan 

data dapat diaskes dengan mudah dan cepat. Dalam hal ini pengertian askes 

dapat mencakup pemerolehan data maupun manipulasi data, seperti 

menambah dan menghapus data (Pressman, 2002). 

 

2.8 MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah pemrograman 

membuat database yang berbasis DOS bersifat Open Sorce, artinya siapa saja 

boleh menggunakan dan tidak dicekal. MySQL juga merupakan program 

pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk 

aplikasi Multi User (banyak pengguna) (Faisal, 2011).  

MySQL adalah database server relasional yang gratis dibawah lisensi 

GNU (General Public License). 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 multithreded yang tangguh (robust). Dengan 

demikian banyak fitur MySQL bisa bersaing dengan database komersial 

sekalipun. Tidak mengejutkan, MySQL menjadi database pilihan untuk 

banyak pengguna PHP. MySQL dikembangkan oleh MySQL AB, sebuah 

perusahaan komersial yang membangun layanan bisnisnya melalui database 

MySQL. Bagian SQL dari MySQL berasal dari “Structured Query 
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Language”- bahasa paling umum yang dipergunakan untuk mengakses 

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, sejumlah program client dan library yang berbeda, 

tool administratif, dan beberapa antarmuka pemprograman. SQL (Structure 

Query Language) adalah suatu bahasa komputer yang mengikuti standar 

American National Standard Institute (ANSI), yaitu sebuah bahasa standar 

yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem database 

(Yakub, 2008). 

 

2.9 Diagram-Diagram Perancang Sistem 

Diagram-diagram yang digunakan dalam perancangan sistem yang 

akan dibuat adalah sebagai berikut : 

 

2.9.1 Diagram Alir (Flowchart) 

Flowchart dibuat untuk menunjukan alur kerja dari suatu sistem 

secara umum. Dengan adanya flowchart, dapat mengidentifikasikan 

permasalahan yang ada pada sistem yang lama  dan menganalisa 

kebutuhan dari sistem tersebut sebagai langkah awal dalam rancangan 

sistem baru yang baru yang akan  dibentuk. Simbol-simbol dalam 

flowchart dapat dilihat pada tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Simbol Flowchart 

Simbol Pengertian Keterangan 

 

 

Dokumen 

(Document) 

 

Menunjukan 

dokumen sebagai 

yang digunakan 

untuk merekam data 

terjadinya suatu 

transaksi 
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Operasional 

Manual 

Menunjukan proses 

yang dikerjakan 

secara manual 

 

 

Garis aliran 

(flow line) 

Menunjukan arus 

data antar 

simbol/proses 

 

 

Decision Menunjukan pilihan 

yang akan 

dikerjakan atau 

keputusan yang 

harus dibuat dalam 

proses pengolahan 

data 

 

Conector (On-

page connector) 

Digunakan untuk 

penghubung dalam 

satu halaman 

 

Conector (Off-

page connector) 

Digunakan untuk 

penghubung berbeda 

halaman 
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Off line storage Digunakan untuk 

menyimpan data 

secara manual dan 

sementara, jika “A” 

berarti disimpan 

menurut abjad, “N” 

berarti disimpan 

menurut nomor urut 

dan jika “T” berarti 

disimpan menurut 

kronologis atau 

menurut tanggal 

 

 

 

Keterangan atau 

komentar 

Deskripsi proses 

atau komentar, untuk 

memperjelas pesan 

yang disampaikan 

dalam bagan alir 

 

 

Pertemuan garis 

alir 

Menunjukan dua 

garis alir bertemu 

dan salah satu garis 

mengikuti arus 

lainnya 

 

 

Persimpangan 

garis alir 

Menunjukan arah 

masing-masing 

garis, salah satu 

garis dibuat sedikit 

melengkung tepat 

pada persimpangan 

kedua garis tersebut 

 

Catatan Digunakan untuk 

menggambarkan 

catatan akuntansi 

yang digunakan 

untuk mencatat data 

yang direkam 

sebelumnya didalam 

dokumen atau 

formulir 

 

 

Penyimpanan/St

orage 

Menunjukan akses 

langsung perangkat 

penyimpanan/storag

e pada disket   

 

A 
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2.9.2 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan suatu model logika atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan di mana asal data dan ke mana tujuan data yang keluar 

dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data 

tersebut, dan interaksi antara data yang disimpan dan proses yang 

disimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Simbol-simbol 

yang digunakan di DFD dapat dilihat pada tabel 2.3. 

          Tabel 2.3 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

 
 

2.9.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan 

antara tabel dalam basis data yang direlasikan agar berfungsi 

optimal. Simbol-simbol yang digunakan pada ERD dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.4 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

No. 

 

SIMBOL 

 

KETERANGAN 

 

1. 

 Entity 

Simbol yang menyatakan himpunan entitas ini bisa 

berupa : suatu elemen lingkungan, sumber daya, 

atau transaksi, yang begitu pentingnya bagi 

perusahaan sehingga didokumentasikan dengan 

data. 

 

2. 

 Attribute 

Simbol terminal ini untuk menunjukkan nama-

nama atribut yang ada pada entiti.  

 
3. 

 Primary Key Attribute 

Simbol atribut yang digaris bawahi, berfungsi 

sebagai key (kunci) di antara nama-nama atribut 

yang ada pada suatu entiti. 

 

4.  

 

 Relationship 

Simbol ini menyatakan relasi ini digunakan untuk 

menunjukkan hubungan yang ada antara entiti yang 

satu dengan entiti yang lainnya. 

 

5. 

 Link 

Simbol berupa garis ini digunakan sebagai 

penghubung antara himpunan relasi dengan 

himpunan entitas dan himpunan entitas dengan 

atributnya. 

 

2.9.4 Relasi 

Relasi adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel 

lainnya dalam basis data. Penggambaran relasi antar tabel 

menggunakan tanda panah. Berikut adalah jenis-jenis relasi antar 

tabel : 

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. 
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               atau  1 : 1 

           Gambar 2.7  Relasi Satu ke Satu 

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. 

                     atau  1 : n  

           Gambar 2.8  Relasi Satu ke Banyak 

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 : m 

             Gambar 2.9  Relasi Banyak ke Banyak 


