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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Aplikasi Penjualan  

2.1.1 Pengertian Aplikasi 

 Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu 

tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan 

perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan 

komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut 

untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna . [1] 

 

2.1.2 Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan 

merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang 

dan jasa. [5] 

 

2.1.3 Pengertian Aplikasi Penjualan  

Aplikasi Penjualan adalah aplikasi untuk mencatat transaksi 

penjualan biasanya terintegrasi modul database untuk menyimpan 

beberapa transaksi penjualan. [4] 

 

2.2 Sejarah dan Istilah Internet 

2.2.1 Sejarah Internet  

 Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut 

ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka 

mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang 

berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga 

melalui saluran telepon. 

Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa 

besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka 
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tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal 

sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat 

sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di 

daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan 

untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang 

dapat mudah dihancurkan. 

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu 

Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University 

of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan 

secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama 

kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas 

di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan 

untuk mengaturnya. 

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk 

keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-

militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal 

dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.  

 

2.2.2 Istilah Internet  

 Istilah internet berasal dari bahasa Latin “inter” yang berarti “antara”. 

Secara kata per kita internet berarti jaringan antara atau penghubungan. Internet 

dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu 

menghubungkan pamakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh 

dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai 

yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. 

 Internet adalah sebuah jaringan world wide, bentuk jaringan bebas 

menggunakan jaringan line telepon, terdiri dari jutaan pengguna diseluruh dunia 

yang membuat koneksi melalui modem dapat berkomunikasi satu sama lain.[12] 
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2.3 Pengertian  Web Browser 

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan Aplikasi Penjualan adalah sebagai 

berikut: 

2.3.1 HTTP 

Pengertian HTTP atau definisi HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

adalah sebuah protokol untuk meminta dan menjawab antara client dan server. 

Sebuh client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan 

membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tempat yang jauh (biasanya port 

80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client 

mengirim kode permintaan (request) yang akan meminta halaman yang sudah 

ditentukan, diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode 

kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan badan dari 

data tertentu. 

2.3.2 Web Browser 

Suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar bisa 

menyediakan informasi. Dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat 

diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin. Untuk mengakses 

informasi yang disediakan web, diperlukan berbagai perangkat lunak, yang 

disebut dengan web browser. 

Beberapa domain name : 

a. co, com: perusahaan komersial 

b. net: perusahaan networking 

c. org, or: organisasi nonprofit atau yayasan 

d. edu, ac, sch: lembaga pendidikan 

e. mil: lembaga militer. 

2.3.3 Web Server 

Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 

web (www). Web server menunggu permintaan dari client yang menggunakan 

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila, dan program 

browser lainnya. Jika ada  permintaan dari browser, maka web server akan 

memproses permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data 
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yang diinginkan kembali ke browser. Data ini mempunyai format yang standar, 

disebut dengan format SGML (standar general markup language). Data yang 

berupa format ini kemudian akan ditampilkan oleh browser sesuai dengan 

kemampuan browser tersebut. Contohnya, bila data yang dikirim berupa gambar, 

browser yang hanya mampu menampilkan teks (misalnya lynx) tidak akan mampu 

menampilkan gambar tersebut, dan jika ada akan menampilkan alternatifnya saja. 

Web server, untuk berkomunikasi dengan client-nya (web browser) mempunyai 

protokol sendiri, yaitu HTTP (hypertext transfer protocol). [1] 

2.3.4 World Wide Web (WWW) 

WWW atau World Wide Web maupun Web saja adalah sebuah sistem 

yang saling terkait dalam sebuah dokumen berformat hypertext yang berisi 

beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia 

lainnya dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. 

2.3.5 Hyper Text Markup Language (HTML) 

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa dari World Wide 

Web (www) yang dipergunakan utntuk menyusun dan membentuk dokumen agar 

dapat ditampilkan pada program web browser. HTML juga dapat disebut sebagai 

protocol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke 

browser. HTML inilah yang menjadi dasar bila akan menjelajah internet dan 

melihat halaman web yang menarik, terlebih bila menggunakan CSS. [4] 

Contoh dokumen HTML sederhana adalah seperti di bawah ini  
<html> 

  <head> 

    <title>Hello World</title> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Welcome to my site!<h1> 

  </body> 

</html> 
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2.4 Framework CodeIgniter 

 CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan 

model MVC (Model, View, Controller), untuk membangun website dinamis 

dengan menggunakan PHP. Model, View, Controller merupakan suatu konsep 

yang cukup popular dalam pembangunan aplikasi web, berawal pada bahasa 

pemograman Small Talk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan 

komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user 

interface, dan bagian yang menjadi control aplikasi. [11] 

 CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan 

cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. CodeIgniter diliris 

pertama kali pada 28 februari 2006.   

  

2.5 Metode Yang Digunakan 

2.5.1 Pengembangan Sistem Dengan Waterfall  

 Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode Waterfall. Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada 

SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. 

Gambar menjelaskan bahwa metode Waterfall menekankan pada sebuah 

keterurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah 

sebuah metode yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak yang tidak 

terlalu besar dan sumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang terbatas. 
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Gambar 2. 1 Metode Waterfall [9] 

 

Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan dalam metode 

waterfall: 

a. Tahap Requirements Definition. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Tahap System and Software Design. Proses perancangan sistem membagi 

persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini 

menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat 

lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak 

yang mendasar dan hubungan – hubungannya. 

c. Tahap Implementasi and Until Testing. Pada tahap ini, perancangan perangkat 

lunak direalisasikan  sebagai serangkaian program atau unit program. 

Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi 

spesifikasinya. 

d. Tahap Integration System Testing. Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak 

dikirim kepada pelanggan. 
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e. Tahap Operation and Maintenance. Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini 

merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. 

Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan 

pada tahap – tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan – persyaratan baru 

ditambahkan.[9] 

 

2.5.2 Object Oriented Programming (OOP) 

Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu metode pemrograman yang 

berbasiskan pada objek, secara singkat pengertian dari OOP adalah koleksi objek 

yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi satu dengan yang 

lainnya. Suatu program disebut dengan pemrograman berbasis obyek (OOP) 

karena terdapat: 

1. Encapsulation (pembungkusan) 

a. Variabel dan method dalam suatu obyek dibungkus agar terlindungi 

b. Untuk mengakses, variabel dan method yang sudah dibungkus tadi 

perlu interface 

c. Setelah variabel dan method dibungkus, hak akses terhadapnya bisa 

ditentukan. 

d. Konsep pembungkusan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari 

tipe data struktur 

2.  Inheritance (pewarisan) 

a. Sebuah class bisa mewariskan atribut dan method-nya ke class yang 

lain  

b. Class yang mewarisi disebut superclass 

c. Class yang diberi warisan disebut subclass 

d. Sebuah subclass bisa mewariskan atau berlaku sebagai superclass bagi 

class yang lain disebut multilevel inheritance. 

Keuntungan Penggunaan Pewarisan 

a. Subclass memiliki atribut dan method yang spesifik yang 

membedakannya dengan superclass, meskipun keduanya mirip (dalam 

hal kesamaan atribut dan method). 
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b. Dengan demikian pada pembuatan subclass, programmer bisa 

menggunakan ulang source code dari superclass disebut dengan istilah 

reuse. 

c. Class-class yang didefinisikan dengan atribut dan method yang bersifat 

umum yang berlaku baik pada superclass maupun subclass disebut 

dengan abstract class. 

3. Polymorphism (polimorfisme – perbedaan bentuk) 

Polimorfisme artinya penyamaran suatu bentuk dapat memiliki lebih dari 

satu bentuk. [1] 

 

2.5.3 Unified Modeling Language ( UML ) 

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang didukung 

oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem 

perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman 

berorientasi objek (OO). [5] 

Selain itu UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi 

object. UML dibuat oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di 

bawah bendera Rational Software Corp. UML menyediakan notasi-notasi yang 

membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya 

digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang 

yang membutuhkan pemodelan. UML dideskripsikan oleh beberapa diagram, di 

antaranya: [2] 

 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang 

pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram lebih 

dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur 

atau urutan kejadian. Sebuah use case diagram merepresentasikan sebuah 

interaksi antara aktor dengan sistem. [11] 

Komponen-komponen yang terlibat dalam use case diagram: 
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a. Aktor 

 

Gambar 2. 2 Contoh Actor[ 

Pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk dapat 

terciptanya suatu use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut 

merepresentasi seseorang atau sesuatu (seperti perangkat atau sistem lain) yang 

berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sebuah aktor mungkin hanya memberikan 

informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari sistem atau 

keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi 

dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Aktor digambarkan 

dengan stick man.  

b. Use Case 

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham dan 

mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 2. 3 Contoh Use Case 

 

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram: 

1. Association, menghubungkan link antar element. 

2. Generalization, disebut juga pewarisan (inheritance), sebuah elemen 

dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. 

3. Dependency, sebuah element bergantung dalam beberapa cara ke 

element lainnya. 

4. Aggregation, bentuk association dimana sebuah elemen berisi elemen 

lainnya. 
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Tipe relasi yang mungkin terjadi pada use case diagram: 

1. <<include>>, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event 

dapat terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian 

dari use case lainnya. 

2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu 

seperti menggerakkan peringatan. 

3. <<communicates>>, merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe 

relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. 

c. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek dan 

merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class 

menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan 

layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class Diagram 

menggambarkan struktur dan deskripsi Class, Package dan objek beserta 

hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

 

Gambar 2. 4 Contoh Class 

 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama (Class Name) 

2. Atribut  

3. Metode (Operations) 

Pada UML, class digambarkan dengan segi empat yang dibagi beberapa bagian.  

Bagian atas merupakan nama dari class. Bagian yang tengah merupakan struktur 

dari class (atribut) dan bagian bawah merupakan sifat dari class (metode/operasi). 

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

1. Private , tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 
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2. Protected ,hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 

class lain yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh class lain. 

Hubungan antar class:  

Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. Umumnya menggambarkan class yang 

memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui eksistensi 

class lain. 

1. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas”).  

2. Pewarisan, yaitu hubungan hirarki antar class. Class dapat diturunkan 

dari class lain dan mewarisi semua atribut dan metode class asalnya 

serta bisa menambahkan fungsionalitas baru. Sehingga class tersebut 

disebut anak dari class yang diwarisinya. 

3. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) class dari satu 

class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan 

menggunakan sequence diagram yang akan dijelaskan kemudian.  

d. Statechart Diagram 

Menggambarkan semua state (kondisi) yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu 

class dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Statechart diagram tidak 

digambarkan untuk semua class, hanya yang mempunyai sejumlah state yang 

terdefinisi dengan baik dan kondisi class berubah oleh state yang berbeda.  

State adalah sebuah kondisi selama kehidupan sebuah objek atau ketika objek 

memenuhi beberapa kondisi, melakukan beberapa aksi atau menunggu sebuah 

event. State dari sebuah objek dapat dikarakteristikkan oleh nilai dari satu atau 

lebih atribut-atribut dari class. State dari sebuah objek ditemukan dengan 

pengujian/pemeriksaan pada atribut dan hubungan dari objek. Notasi UML untuk 

state adalah persegipanjang/bujur sangkar dengan ujung yang dibulatkan. 

 

Gambar 2. 5 Start dan End State 
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Masing-masing diagram harus mempunyai satu dan hanya satu start state ketika 

objek mulai dibuat. Sebuah objek boleh mempunyai banyak stop state. 

 

Gambar 2. 6 Transisi dari State_1 ke State_2 yang diwakili tanda panah 

 

Sebuah state transition dapat mempunyai sebuah aksi dan/atau sebuah kondisi 

penjaga (guard condition) yang terasosiasi dengannya, dan mungkin juga 

memunculkan sebuah event. Sebuah aksi adalah kelakuan yang terjadi ketika state 

transition terjadi. Sebuah event adalah pesan yang dikirim ke objek lain di sistem.  

Kondisi penjaga adalah ekspresi boolean (pilihan Ya atau Tidak) dari nilai atribut-

atribut yang mengijinkan sebuah state transition hanya jika kondisinya benar.  

Kedua aksi dan penjaga adalah kelakuan dari objek dan secara tipikal menjadi 

operasi.  

e. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. 

Di bawah merupakan simbol yang digunakan pada sequence diagram : 

 

Gambar 2. 7 Actor pada Sequence diagram 
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Actor adalah pesan dari seseorang atau sistem lain yang bertukar informasi 

dengan sistem yang lainnya, kemudian lifeline berhenti atau mulai pada titik yang 

tepat. 

 

Gambar 2. 8 Contoh Object Lifeline 

 

Object lifeline menunjukkan keberadaan dari sebuah objek terhadap waktu. Yaitu 

objek dibuat atau dihilangkan selama suatu periode waktu diagram ditampilkan, 

kemudian lifeline berhenti atau mulai pada titik yang tepat. 

 

Gambar 2. 9 Contoh Activation 

 

Activation menampilkan periode waktu selama sebuah objek atau aktor 

melakukan aksi. Dalam object lifeline, activation berada diatas lifeline dalam 

bentuk kotak persegi panjang, bagian atas dari kotak merupakan inisialisasi waktu 

dimulainya suatu kegiatan dan yang dibawah merupakan akhir dari waktu. 

 

Gambar 2. 10 Contoh Message 

 

Message adalah komunikasi antar objek yang membawa informasi dan hasil 

pada sebuah aksi. Message menyampaikan dari lifeline sebuah objek kepada 

lifeline yang lain, kecuali pada kasus sebuah message dari objek kepada objek itu 

sendiri, atau dengan kata lain message dimulai dan berakhir pada lifeline yang 

sama. 



BAB II LANDASAN TEORI 

II-14 

f. Collaboration Diagram 

Diagram ini menggambarkan interaksi objek yang diatur objek sekelilingnya dan 

hubungan antara setiap objek dengan objek yang lainnya.  Dalam menunjukkan 

pertukaran pesan, collaboration diagram menggambarkan objek dan 

hubungannya (mengacu ke konteks).  Jika penekannya pada waktu atau urutan 

gunakan sequence diagram, tapi jika penekanannya pada konteks gunakan 

collaboration diagram.  

 

Gambar 2. 11 Contoh Collaboration Diagram 

 

g. Activity Diagram 

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 

digunakan untuk aktifitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart 

karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari 

aktivitas ke status. Pembuatan activity diagram pada awal pemodelan proses dapat 

membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram juga digunakan untuk 

menggambarkan interaksi antara beberapa use case. 

Object

Object1

 : Actor

1 : message()

2 : message()
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Gambar 2. 12 Contoh Activity Diagram 

 

2.6 Tools Pengembangan Perangkat Lunak  

 Dalam pembuatan aplikasi penjualan yang berbasis web ini dibutuhkan 

beberapa tools perangkat lunak, diantaranya sebagai berikut: 

 

2.6.1 Tentang Adobe Dreamweaver CS5.5 

Adobe Dreamweaver CS5.5 merupakan salah satu software dari kelompok Adobe 

yang banyak digunakan untuk mendesain situs Web. Adapun Adobe 

Dreamweaver CS5.5 itu sendiri adalah sebuah HTML editor profesional untuk 

mendesain secara visual dan mengelolah situs  atau halaman Web. Dreamweaver 

CS5.5 memiliki performa yang lebih baik dan memiliki tampilan yang 

memudahkan anda untuk membuat halaman web, baik dalam jendela desain 

maupun dalam jendela kode. Dreamweaver CS5 didukung dengan cara pemakaian 

yang praktis dan standar, dan juga didukung untuk pengembangan penggunaan 

HTML, CSS3, XML, dan RSS, dan kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan. 

[6] 

 

Activity1

Activity2 Activity3
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Gambar 2. 13 Tampilan awal Adobe Dreamweaver CS 5.5 

 

Jika ingin membuat file HTML baru, klik pilihan HTML pada bagian Create New, 

sedangkan untuk file yang menggunakan kode program PHP atau bahasa 

pemrograman yang lainnya yang tercantum dalam pada pilihan maka klik pilihan. 

Hal ini karena kemudahan dalam bekerja dengan Adobe Dreamweaver CS5.5 

sehingga sekaligus dapat menggunakan  bahasa pemrograman lainnya. 

 

 

 

2.6.2 Ruang kerja Adobe Dreamweaver CS5.5 

Perhatikan ruang kerja Adobe Dreamweaver CS5.5  pada gambar di bawah ini. 

Ruang kerja pada Adobe Dreamweaver CS5.5 memiliki komponen-komponen 

yang memberikan faslitas dan ruang untuk menuangkan kreasi saat bekerja. 

Sebelum memulai untuk merancang sebuah web, pemakai harus mengenal 

tampilan layar dari Adobe Dreamweaver CS5.5. Tampilan layer Adobe 

Dreamweaver CS5.5 terbagi menjadi enam area utama, yaitu Insert Bar, 

Document Toolbar, Document Window, Panel Groups, Tag Selector, dan 

Property Inspector dimana area ini digunakan sebagai workspace untuk 
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mendesain, membuat layout, membuat script dan lain-lain. Setiap tool - tool yang 

ada pada toolbox dapat dipergunakan untuk membangun dan merancang suatu 

website mulai dari dasar.  

Di bawah ini merupakan gambar tampilan layar kerja dari Adobe Dreamweaver 

CS5.5 

 
Gambar 2. 14 Tampilan Ruang kerja Adobe Dreamweaver CS5.5 

 

Keterangan:  

1. Document Window, berfungsi untuk menampilkan dokumen di mana 

anda sekarang bekerja. 

2. Insert Bar, berisi tombol-tombol untuk menyisipkan  berbagai macam 

objek seperti image, tabel, dan frame ke dalam dokumen. 

3. Dokumen Toolbar, berisi tombol-tombol dan menu pop-up yang 

menyediakan tampilan berbeda dari Document Window,  misalnya 

Code Split, atau Design. 

4. Coding Toolbar, berisi tombol-tombol yang digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan pada jendela Code. 

5. Panels Group, adalah Kumpulan panel yang saling berkaitan satu sama 

lainnya yang dikelompokkan di bawah satu judul. 

6. Tag selector, berfungsi untuk menampilakan hirarki tag di sekitar 

pilihan yang aktif pada Design view. 

7. Property Inspector, digunakan untuk melihat dan mengubah berbagai 

property objek yang terpilih. 
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8. Status Bar, Hand Tool dan Zoom, menampilkan status pekerjaan anda 

dan mengatur tampilan jendela desain. 

9. Ruler, mempermudah pengukuran secara akurat. 

10. Files Panel, digunakan untuk mengatur file-file dan folder-folder yang 

membentuk situs web anda 

Apabila pada tampilan, Workspace Setup, anda memilih Coder, maka akan tampil 

ruang kerja Code yang sama seperti pada tampilan jendela Designer. Pada ruang 

kerja tipe Coder ini anda bisa bekerja dengan menggunakan kodekode program 

PHP ataupun bahasa pemrograman lain. 

 

2.6.3 PHP ( Personal Home Page Hypertext Preprocessor) 

PHP  merupakan bahasa pemrograman berbasis web dengan menggunakan server. 

Dengan menggunakan PHP maka kemudahan dalam berinteraksi dengan banyak 

database dan karena script ini bersifat open source. PHP atau Personal Home Page 

dibuat pertama kali pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdoff, Pada waktu itu PHP 

masih bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya berupa sekumpulan script 

yang digunakan untuk mengolah data form dari web. [12]   

Kemudian pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP hingga sampai  kemudian setelah empat kali revisi, pada Juni 

2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami 

perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi 

objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke 

arah paradigma berorientasi objek. 

 

2.6.4 Script PHP 

Setiap program PHP disebut dengan script. Script berupa file text yang dapat 

dibuat dengan menggunakan program editor file text biasa seperti notepad, edit, 

dan lainya. Script PHP diawali dengan tag <? Dan diakhiri dengan tag ?>. Setiap 

baris atau statement harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik koma (;) dan 

umumnya setiap statement dituliskan dalam satu baris. Script PHP merupakan 

script yang digunakan untuk menghasilkan  halaman-halaman web.  
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Cara penulisan script juga dibedakan menjadi 2, yaitu Embedded Script dan Non 

Embedded Script. 

 

2.6.5 Embedded Script 

Adalah script PHP yang disisipkan diantara tag-tag HTML. Script PHP digunakan 

apabila isi dari suatu dokumen HTML diinginkan dari hasil eksekusi suatu script 

PHP  

<html> 

  <head> 

    <title>Contoh Script</title> 

  </head> 

  <body> 

    <?php 

      echo ‘Website CSR Jabar’; 

    ?> 

  </body> 

</html> 

 

2.6.6 Non Embedded Script 

Script PHP dalam non embedded script ini digunakan sebagai murni pembuatan 

program dengan PHP, tag HTML yang dihasilkan untuk membuat dokumen 

merupakan bagian dari script PHP. 

PHP merupakan singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", adalah sebuah 

bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

dengan bahasa C, Java, asp dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang 

spesifik. Tujuan utama bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web 

untuk menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan yang 

paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan system database di dalam 

web. 

Sistem database yang dapat didukung oleh PHP antara lain: 

1.   Oracle  
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2.   MySQL 

3.   Ms. Access 

4.   Sybase 

5.   PostgreSQL 

PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti windows 98/NT, 

UNIX/LINUX, Solaris maupun Macintosh. Keunggulan lainnya dari PHP adalah, 

PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan seperti protocol IMAP, SNMP, 

NNTP, POP3 bahkan HTTP. 

 

2.6.7 Webserver  

 Webserver merupakan inti dari suatu website. Melalui webserver inilah 

kita dapat dapat melihat website yang ada di internet. Webserver berfungsi 

sebagai pusat kontrol dari pengolahan data website sehingga setiap instruksi yang 

diberikan oleh pemakai internet akan diolah dan selanjutnya dikembalikan lagi 

kepada pemakainya. Ada beberapa macam webserver yang ada didunia, antara 

lain webserver milik Windows, yaitu Apache, Tomcat, IIS (Internet Information 

Services), dan lain sebagainya. Saat ini webserver yang paling banyak digunakan 

adalah Apache karena telah banyak mendukung format file server tanpa perlu 

tambahan komponen aplikasi lagi . Hal ini berbeda dengan IIS milik windows 

yang tidak dapat membaca file sever dengan format PHP (IIS memerlukan 

komponen untuk menjalankan format file server PHP ini ) dalam keadaan default.  

 

2.6.8 Database  

 Databse merupakan media yang digunakan untuk menampung data. Ada 

beberapa macam database, anatara lain Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL 

Server, MySQL dan lain. Seperti ini dijelaskan di atas  bahwa Joomla diciptakan 

dengan menggunakan bahasa scripting PHP dan database MySQL maka kita akan 

menggunakan database ini untuk menampung data-data Joomla milik kita, seperti 

artikel , user password dan lain-lain. 

 

2.6.9 XAMPP  
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XAMP P adalah  perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang terdiri sendiri (localcost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQL database, dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X 

(empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 

tersedia dalam GNU General Public Lisensi dan bebas, merupakan web server 

yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilam halaman web yang 

dinamis. 

Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya: 

a. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan, seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 

b. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data 

MySQL yang ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser 

lalu ketikkan alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan 

muncul halaman phpMyAdmin. 

c. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) 

XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai 

(start). 

 

2.6.10 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. 

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat 

lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh 

sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta 

hampir atas semua kode sumbernya. 

http://localhost/phpMyAdmin,

