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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

 

Bab II merupakan bab yang mengkaji pustaka dari berbagai sumber yang menjadi acuan 

teori dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir. Kajian pustaka tersebut meliputi definisi 

polusi udara, penggunaan SDK, dan penjelasan tentang komponen-komponen yang 

digunakan dalam kegiatan tugas akhir. Untuk kajian pustaka ini akan dijelaskan mulai dari 

sub bab 2.1 sampai dengan sub bab 2.13. 

2.1 Polusi Udara 

Polusi atau pencemaran udara berasal dari adanya satu atau lebih substansi fisik, 

kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau 

merusak properti. Kondisi demikian merupakan turunnya mutu udara ambient 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak memenuhi 

fungsinya. 

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan 

manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, 

panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara 

mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan 

lokal, regional, maupun global [1]. 

Jenis-jenis bahan pencemar udara didasarkan pada baku mutu udara yang dihirup 

sehari-hari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, yang meliputi: 

sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), oksidan 

(O3), hidrogen karbon (HC), PM 10 , PM 2.5, TSP (debu), Pb (Timah Hitam), 

dustfall (debu jatuh) [2]. 

1. Emisi Karbon Monoksida (CO) 

Asap kendaraan merupakan sumber utama bagi karbon monoksida di berbagai 

perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60% pencemaran udara di Jakarta 

disebabkan karena benda bergerak atau transportasi umum. Karbon monoksida 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_suara
http://id.wikipedia.org/wiki/Panas
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_cahaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Regional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global&action=edit&redlink=1
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yang meningkatkan di berbagai perkotaan dapat mengakibatkan turunnya berat 

janin dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. 

2. Nitrogen Oksida (NOx) 

Proses ini disebabkan karena kandungan N dalam bahan bakar. NOx ini yang 

ada di udara yang dihirup oleh manusia dapat menyebabkan kerusakan paru-

paru. 

3. Sulfur Oksida (SOx) 

Emisi SOx terbentuk dari fungsi kandungan sulfur dalam bahan bakar, SOx ini 

dapat menimbulkan serangan asma. 

4. Emisi Hidro Karbon (HC) 

HC ini terbentuk dari berbagai macam sumber, tidak terbakarnya bahan bakar 

secara sempurna, tidak terbakarnya minyak pelumas silinder adalah salah satu 

penyebab timbulnya HC. HC ini berbentuk gas methan (CH4), dapat 

menyebabkan leukemia dan kanker. 

5. Materi Partikulat (PM) 

Partikel debu dalam emisi gas buang terdiri dari bermacam-macam komponen. 

Sebagian benda partikulat keluar dari cerobong pabrik sebagai asap hitam 

tebal, tetapi yang paling berbahaya adalah butiran-butiran halus sehingga dapat 

menembus bagian terdalam paru-paru.  

6. Ozon (O3) 

Suatu molekul yang stabil yang terdiri dari 3 atom oksigen. Jika jumlah ozon 

sedikit membahayakan, tanaman, manusia dan jika jumlah ozon banyak akan 

mengakibatkan problem masalah kesehatan dan pertanian. 

Berikut ini adalah standar kualitas udara mengacu pada keputusan Kepala Bapedal 

No.107 Tahun 1997 tentang standar kualitas udara ambient. 
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Tabel 2.1 Indeks Standar Pencemar Udara [17] 

No. Kategori Warna Rentang Indeks Dampak Kesehatan 

1 Baik Hijau 0 -  50 Tingkat kualitas udara yang 

tidak memberi efek bagi 

kesehatan manusia atau hewan 

dan tidak berpengaruh pada 

tumbuhan, bangunan, atau pun 

nilai estetika. 

2 Sedang Biru 51 – 100 Tingkat kualitas udara yang 

tidak berpengaruh pada 

kesehatan manusia atau pun 

hewan, tetapi berpengaruh pada 

tumbuhan yang sensitif dan 

pada nilai estetika. 

3 Tidak 

Sehat 

Kuning 101 – 199 Tingkat kualitas udara yang 

bersifat merugikan pada 

manusia atau pun kelompok 

hewan yang sensitif atau bisa 

menimbulkan kerusakan pada 

tumbuhan. 

4 Sangat 

Tidak 

Sehat 

Merah 200 – 299 Tingkat kualitas udara yang 

dapat merugikan kesehatan 

pada sejumlah segmen populasi 

yang terpapar. 
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No. Kategori Warna Rentang Indeks Dampak Kesehatan 

5 Berbahaya Hitam 300 - 500 Tingkat kualitas udara yang 

merugikan yang secara umum 

dapat merugikan kesehatan 

yang serius pada populasi. 

2.2 Perhitungan Indeks Kualitas Udara  

Parameter-parameter dasar untuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah 

partikulat (PM10), sulfur dioksida (S02), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan 

nitrogen dioksida (NO2). Setiap nilai hasil pengukuran parameter-parameter 

tersebut dikonversikan menjadi nilai ISPU dengan berpedoman pada tabel 2.2 [17]. 

Tabel 2.2 Batas Indeks Pencemar Udara 

ISPU 24 jam PM10  

(µg/m3) 

24 jam SO2  

(µg/m3) 

8 jam CO  

(µg/m3) 

1 jam O3  

(µg/m3) 

1 jam NO2 

(µg/m3) 

0 0 0 0 0 0 

50 50 80 5 120 282 

100 150 365 10 235 565 

200 350 800 17 400 1130 

300 420 1600 34 800 2260 

400 500 2100 46 1000 3000 

500 600 2620 57,5 1200 3750 

Formula untuk menghitung indeks dari setiap parameter adalah sebagai berikut. 

𝐼 =
𝐼𝑎 − 𝐼𝑏
𝑋𝑎 − 𝑋𝑏

(𝑋𝑥 − 𝑋𝑏) + 𝐼𝑏 

Keterangan : I = ISPU terhitung 

  Ia = ISPU batas atas 

  Ib = ISPU batas bawah 

  Xa = Ambient batas atas 

  Xb = Ambient batas bawah 

  Xx = Kadar ambient nyata hasil pengukuran 
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2.3 Bagian Per Juta 

Bagian per juta (bpj) atau dalam Bahasa Inggris part per million (ppm) adalah salah 

satu satuan konsentrasi untuk menyatakan perbandingan bagian dalam satu juta 

bagian yang lain.  

1 ppm artinya konsentrasi di mana terdapat 1 partikel di dalam setiap 1 juta partikel 

pelarut, pelarut dalam kontaminan udara adalah ambient udara. Misalnya, 

banyaknya polutan dalam udara bebas [3]. 

2.4 Kelembaban  

Konsentrasi uap air di udara disebut kelembaban. Nilai konsentrasinya dapat 

diekspresikan dalam kelembaban absolut dan kelembaban relatif.  Perubahan 

tekanan sebagian uap air di udara berhubungan dengan perubahan suhu [4].  

1. Kelembaban Absolut 

Kelembaban mutlak mendefinisikan massa dari uap air pada volume tertentu 

campuran udara atau gas, dan umumnya dilaporkan dalam gram per meter 

kubik (g/m3). 

2. Kelembaban Relatif 

Kelembaban relatif adalah metode untuk  mengukur jumlah uap air di udara 

dengan rasio terhadap uap air di udara kering. Kelembaban relatif biasa 

diekspresikan dalam persen (%). Kelembaban relatif dari campuran udara dan 

air dapat dihitung dengan cara berikut [19]. 

𝑅𝐻 =
𝑃(𝐻2𝑂)

𝑃(𝐻2𝑂)
∗ × 100% 

di mana: 

RH adalah kelembaban relatif campuran; 

𝑃(𝐻2𝑂) adalah tekanan parsial uap air dalam campuran; dan 

𝑃(𝐻2𝑂)
∗  adalah tekanan uap jenuh air pada temperatur tertentu dalam campuran. 

2.5 Suhu 

Derajat panas benda ditunjukkan oleh suhu. Hematnya, semakin tinggi suhu sebuah 

benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh 
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sebuah benda dalam ukuran mikroskopis. Setiap atom dalam sebuah benda masing-

masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat 

getaran. Semakin tinggi energi atom-atom penyusun benda, semakin tinggi suhu 

benda tersebut [5]. 

2.6 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source. Arduino 

dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Arduino menggunakan prosesor Atmel AVR, sedangkan dalam pengembangan 

perangkat lunaknya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Papan pengendali 

mikro ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 di Ivrea, Italia oleh Massimo 

Banzi dan David Cuartielles. Hampir selama 9 tahun, Arduino telah menelurkan 

berbagai jenis Arduino dengan masing-masing pengendali mikronya, antara lain 

Arduino Uno, Arduino Duemilanove, Arduino Mega, Arduino Mini, Arduino 

Esplora, dan lain-lain [6]. 

1. Arduino Uno 

 

Gambar 2.1 Arduino Uno Rev-3 

Arduino Uno merupakan salah satu jenis papan produksi Arduino. Arduino ini 

adalah sebuah papan pengendali mikro yang berbasis ATmega328. Arduino ini 

memiliki 14 pin digital masukan/keluaran (6 pin dapat digunakan sebagai 

keluaran PWM), 6 masukan analog, osilator Kristal 16 MHz, koneksi USB, catu 

daya, ICSP header, dan tombol set ulang (reset). Berikut ini adalah rincian 

spesifikasi dari papan pengendali mikro Arduino Uno [7]. 

Tabel 2.3 Spesifikasi Arduino Uno 
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Microcontroller Atmega328 

Tegangan operasi 5V 

Tegangan masukan 

(disarankan) 
7-12V 

Tegangan masukan (batas) 6-20V 

Digital i/o pin 14 (6 pin memberikan keluaran PWM) 

PIN Input analog 6 

Arus DC per i/o Pin 40 mA 

Arus DC untuk 3.3V Pin 50 mA 

Memori flash 
32 KB (Atmega328), 2 KB digunakan oleh 

bootloader 

SRAM 2 KB (Atmega328) 

EEPROM 1 KB (Atmega328) 

Kecepatan Clock 16 MHz 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Skematik Arduino Uno Rev-3 

2. Arduino Ethernet Shield 
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Gambar 2.3 Arduino Ethernet Shield 

Arduino Ethernet Shield menghubungkan papan microcontroller Arduino ke 

internet. Arduino Ethernet Shield berbasis Wiznet W5100 ethernet chip. Agar 

dapat terhubung dengan internet, kabel RJ45 digunakan untuk menghubungkan 

Arduino Ethernet Shield dengan koneksi internet. Uno, Duemilanove, dan 

Mega merupakan jenis papan pengendali mikro Arduino yang cocok dengan 

Arduino Ethernet Shield. Agar dapat diprogram, Ethernet library digunakan 

dengan cara mengimpornya di sketch pada Arduino SDK.  

Pin digital pada Arduino Uno yang digunakan oleh Arduino Ethernet Shield 

adalah pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), dan 13 (SCK). Pin-pin tersebut 

mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library. SS (Slave Select), pin 

pada masing-masing perangkat yang bisa digunakan untuk mengaktifkan dan 

menonaktifkan  perangkat spesifik. MOSI (Master Out Slave In), jalur The 

Master untuk mengirim data ke peripheral. MISO (Master In Slave Out), jalur 

The Slave untuk mengirim data ke master. SCK (Serial Clock), detak clock 

yang menyinkronkan transmisi data yang dihasilkan oleh master. 

Berikut ini adalah rincian spesifikasi Arduino Ethernet Shield [8]. 

 Memerlukan sebuah papan pengendali mikro Arduino  

 Operasi tegangan 5V (disediakan dari papan Arduino)  

 Ethernet Controller: W5100 dengan internal 16 K buffer  

 Kecepatan koneksi: 10/100 Mb  

 Hubungan dengan Arduino pada SPI Port 
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Gambar 2.4 Diagram Skematik Arduino Ethernet Shield 

2.7 Sensor Kualitas Udara MQ-135 

Sensor gas MQ-135 adalah jenis sensor kimia yang sensitif terhadap senyawa NH3, 

NOx, alkohol, bensol, asap (CO), CO2, dan lain-lain. Sensor ini bekerja dengan cara 

menerima perubahan nilai resistansi (analog) bila terkena gas. Sensor ini memiliki 

daya tahan yang baik untuk penggunaan penanda bahaya polusi karena praktis dan 

tidak memakan daya yang besar. Berikut ini adalah spesifikasi dari sensor gas MQ-

135 [9]. 

 

Gambar 2.5 Sensor Kualitas Udara MQ-135 

A. Kondisi standar kerja 

Tabel 2.4 Spesifikasi Kondisi Standar Kerja Sensor MQ-135 

Parameter Kondisi teknis Keterangan 

Circuit voltage 5 V ± 0,1 AC atau DC 
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Heating voltage 5 V ± 0,1 AC atau DC 

Load resistance Bisa menyesuaikan  

Heater resistance 33 Ω ± 5% Suhu ruangan 

Heating consumption Kurang dari 800 mW  

Jangkauan pengukuran 

10 – 300 ppm amonia. 

10 – 1000 ppm bensol. 

10 – 300 alkohol. 

 

B. Struktur dan konfigurasi, rangkaian pengukuran dasar 

 

Gambar 2.6 Struktur Sensor MQ-135 

Tabel 2.5 Keterangan Struktur Sensor MQ-135 

# Bagian Bahan 

1 Lapisan penginderaan gas Tin Dioksida (SnO2) 

2 Elektroda Aurum atau emas (Au) 

3 Garis elektroda Platina (Pt) 

4 Koil pemanas (heater) Campuran Nikel Kromium (Ni-Cr) 

5 Keramik tubular Alumunium Oksida (Al2O3) 

6 Jaringan anti ledakan Kasa stainless steel (SUS316 100-mesh) 

7 Cincin penjepit Pelat tembaga nikel 

8 Dasar resin Bakelite 

9 Pin pin Pelat tembaga nikel 

 

Penyesuaian sensitivitas sensor ditentukan oleh nilai resistansi dari MQ-135 yang 

berbeda-beda untuk berbagai konsentrasi gas-gas. Jadi, ketika menggunakan 

komponen ini, penyesuaian sensitivitas sangat diperlukan. Selain itu, kalibrasi 
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pendeteksian konsentrasi NH3  sebesar 100 ppm atau alkohol sebesar 50 ppm di 

udara juga diperlukan. 

2.8 Sensor Suhu dan Kelembaban DHT11 

Suhu dan kelembaban merupakan parameter kualitas udara, salah satu indikasi 

pencemaran udara adalah suhu yang meninggi, dan kelembaban yang rendah. 

Selain itu, parameter ini juga ada kaitannya dengan senyawa gas di udara, dan 

perkembangan mikroorganisme yang dipengaruhi oleh besarnya kelembaban udara, 

serta mempengaruhi pembacaan sensor MQ-135. 

DHT11 mengukur suhu dan kelembaban relatif dengan keluaran sinyal digital yang 

terkalibrasi. Hasil pembacaan dapat langsung dibaca oleh microcontroller melalui 

antarmuka 1-wire. Transmisi sinyal  sensor ini bekerja hingga 20 meter. Berikut ini 

adalah spesifikasi sensor suhu dan kelembaban relatif DHT11 [10]. 

 

Gambar 2.7 Sensor Suhu dan Kelembaban DHT11 

Tabel 2.6 Spesifikasi Sensor DHT11 

Catu daya 3V DC – 5,5V DC 

Antarmuka 1-wire 

Range 20 - 90% RH; 0-50° C 

Akurasi kelembaban ± 5% RH 

Akurasi suhu ± 2° C 
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2.9 Modul Sensor Gas DT-Sense 

 

Gambar 2.8 Modul Sensor Gas DT-Sense 

DT-Sense merupakan sebuah modul sensor cerdas yang mampu memonitor 

perubahan konsentrasi gas LPG, iso-butana, propana, karbon monoksida (CO), 

karbon dioksida (CO2), metana (CH), Alkohol, atau kualitas udara (tergantung dari 

sensor gas yang digunakan). Modul ini kompatibel dengan sensor gas MQ-3 

(alkohol), MQ-4 (metana), MQ-6 (LPG, iso-butana, dan propana), MQ-7 (CO), 

MQ-135 (kualitas udara), dan MG-811 (CO2). Modul sensor ini dilengkapi dengan 

antarmuka UART TTL dan I2C [11]. 

 

Gambar 2.9 Diagram Skematik Modul Sensor Gas DT-Sense 
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Gambar 2.10 Tata Letak Komponen DT-Sense 

Tabel 2.7 Konektor Antarmuka J3 DT-Sense 

Pin Nama Fungsi 

1 GND Titik referensi ground untuk catu daya input 

2 VCC Terhubung ke catu daya (5 Volt) 

3 RX TTL Input serial level TTL ke modul DT-Sense 

4 TX TTL Output serial level TTL dari modul DT-Sense 

5 SDA I2C-bus data input/output 

6 SCL I2C-bus clock input 

Konektor INTERFACE (J3) berfungsi sebagai konektor untuk catu daya modul, 

antarmuka UART TTL, dan antarmuka I2C. 

Saat pertama diaktifkan, sensor MQ135 membutuhkan waktu beberapa detik 

hingga stabil agar dapat mulai mendeteksi kualitas udara. Hal ini diindikasikan oleh 

LED hijau yang terdapat pada modul DT-Sense. Jika sensor MQ135 telah stabil, 

maka LED hijau akan berhenti berkedip-kedip. 

 



II - 14 
 

2.10 Diode 

Diode adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat 

semikonduktor. Diode berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke satu arah, dan 

menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dalam bidang elektronika, diode 

dapat disamakan sebagai fungsi katup. Diode sebenarnya tidak menunjukkan 

karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan  mempunyai karakteristik 

hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linear dan tergantung pada 

teknologi atau material yang digunakan serta parameter penggunaan. Contoh diode 

sebagai penyearah arus adalah pada rangkaian adaptor. Adaptor menggunakan 

diode untuk menyearahkan arus bolak-balik menjadi arus searah [12].  

 

Gambar 2.11 Diode dan Simbolnya 

2.11 Kapasitor 

Kapasitor atau kondensator adalah alat yang dapat menyimpan energi di dalam 

medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan 

listrik. Kapasitor memiliki satuan yang disebut Farad dari nama Michael Faraday. 

Kapasitor diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif 

serta memiliki cairan elektrolit yang biasanya berbentuk tabung, kapasitor jenis ini 

disebut kapasitor berkutub. Sedangkan jenis yang tak berkutub kebanyakan nilai 

kapasitasnya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif dan negatif pada kakinya, 

kebanyakan berbentuk bulat pipih berwarna cokelat, merah, hijau seperti tablet atau 

kancing baju [13]. 
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Tabel 2.8 Rincian Jenis Kapasitor 

No. Jenis Kapasitor Gambar Simbol 

1 Tanpa polaritas  

 

 

 

2 Memiliki polaritas 

 

 

 

2.12 Resistor 

Resistor adalah komponen elektronik dua kutub yang didesain untuk mengatur dan 

menahan tegangan listrik dan arus listrik, dengan resistansi tertentu dapat 

memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap 

resistansi berbandung dengan arus yang mengalir. Satuan dari nilai resistansi adalah 

Ohm (Ω) diambil dari nama Georg Ohm [14]. 

 

Gambar 2.12 Resistor dan Simbolnya 

2.13 IC Regulator 78xx 

Sirkuit terpadu seri 78xx adalah sebuah keluarga sirkuit terpadu regulator tegangan 

linear monolitik bernilai tetap. Fungsi dari IC ini adalah untuk mengatur atau 

regulasi tegangan listrik menjadi tetap walaupun beban berubah dan tegangan 

masukan berubah. Untuk spesifikasi IC individual, xx digantikan dengan angka dua 
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digit yang mengindikasikan tegangan keluaran yang dirancang, contohnya 7805 

mempunyai keluaran 5 Volt dan 7809 mengeluarkan 9 Volt. Keluarga 78xx adalah 

regulator tegangan positif, yaitu regulator yang didesain untuk memberikan 

tegangan keluaran yang relatif positif terhadap ground bersama [15]. 

 

Gambar 2.13 IC Regulator dan Simbolnya 

2.14 Arduino SDK 

Arduino SDK (Software Development Kit) merupakan perangkat pengembangan 

yang bersifat open source. Arduino SDK digunakan untuk mengembangkan 

firmware yang kemudian diunggah ke dalam microcontroller. Arduino SDK 

berbasis pada avr-gcc dan Processing SDK. 

2.15 Sublime Text 

Sublime Text adalah sebuah syntax editor ringan yang dibangun menggunakan 

Python API. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Sublime Text adalah minimap, membuka 

skrip secara side by side, bracket highlight, kode snippets, drag and drop. Selain 

itu, plugin yang sangat beragam sehingga bisa memudahkan pemrogram untuk 

mengembangkan perangkat lunak. Sublime Text kompatibel dengan beragam OS 

seperti Windows, Linux, dan Macintosh. 

2.16 FusionWidgets  

FusionWidgets memanfaatkan Flash dan JavaScript untuk menampilkan berbagai 

macam meteran dan grafik termasuk di antaranya dia charts, meteran linear, Gantt 

charts, grafik corong, sparklines dan kolom data-streaming, grafik garis dan area. 
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Dapat diintegrasikan dengan teknologi web dan basis data. FusionWidgets biasa 

digunakan untuk monitor saham, aplikasi pemantauan proses, dan aplikasi 

finansial. Berikut ini adalah fitur-fitur dari FusionWidgets [18]. 

1. Animasi grafik dan meteran, gradien yang menarik. 

2. Bekerja dengan semua teknologi web dan basis data seperti ASP, ASP.NET, 

PHP, JSP, ColdFusion, Ruby on Rails, JavaScript dan HTML. Dapat 

dikoneksikan ke basis data seperti MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL. 

3. FusionWidgets membuat (render) meteran dan grafik menggunakan JavaScript 

dan Flash. 

4. FusionWidgets memiliki kemampuan pelaporan pintar seperti real-time 

charting, tooltips dan legenda interaktif yang memberikan pengguna 

pengalaman pelaporan lengkap. 

5. Lengkapnya berbagai grafik memungkinkan analisis yang tepat setiap saat. 

Meteran dan grafik seperti dial charts, linear gauges, LEDs, cylinder gauge, 

thermometers, Gantt charts, funnel & pyramid charts, bullet graphs and 

sparklines memastikan data memiliki tampilan yang tepat, dan membantu 

pengguna menganalisa dengan benar setiap saat.  

6. Kebanyakan grafik dan meteran di FusionWidgets mendukung kemampuan 

real-time pembaruan. Grafik atau meteran memperbarui secara otomatis pada 

interval tertentu dengan mengambil data baru, tanpa meminta muat ulang 

halaman. Hal ini membuat pemantauan langsung saham, jaringan, atau data 

manufaktur sangat mudah dan efektif. 

2.17 Bahasa Pemrograman PHP 

PHP merupakan singkatan rekursif (akronim berulang) dari PHP Hypertext 

Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai 

saat ini atau dalam kata lain bisa diartikan sebuah bahasa pemrograman web yang 

bekerja di sisi server (server side scripting) yang dapat melakukan konektifitas pada 

database yang di mana hal itu tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan 

sintaks-sintaks HTML biasa. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs Wet 

dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. 
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Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (software di 

belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari 

ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun 

Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa 

CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Wordpress, Mambo, Joomla!, 

Postnuke, Xaraya dan lain-lain.  Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa PHP 

adalah aplikasi di sisi server atau dengan kata lain beban kerja ada di server bukan 

di client. Pada saat browser meminta dokumen PHP, webserver langsung 

menggunakan modul PHP untuk mengolah dokumen tersebut. Jika pada dokumen 

terkandung fungsi yang mengakses database maka modul PHP menghubungi 

database server yang bersangkutan. Dokumen yang berformat PHP dikembalikan 

webserver dalam format HTML, sehingga source code PHP tidak tampak di sisi 

browser. 

2.18 AJaX 

AJaX adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XMLHTTP. AJaX 

merupakan sebuah teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi 

web interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada 

komputer client. Melakukan pertukaran data dengan server di belakang layar, 

sehingga halaman web tidak harus dibaca ulang secara keseluruhan setiap kali 

seorang pengguna melakukan perubahan. Hal ini akan meningkatkan interaktivitas, 

kecepatan, dan usability [16]. 

2.19 Phpmyadmin 

phpMyAdmin adalah software yang dapat Anda pergunakan untuk membantu 

mengelola database MySQL Anda melalui interface berbasis web. phpMyAdmin 

merupakan sebuah tool yang dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan 

ditujukan untuk menangani administrasi MySQL melalui world wide web. 

phpMyAdmin mendukung berbagai operasi pada MySQL, seperti membuat (create) 

dan menghapus (drop) database, membuat, menghapus, atau mengubah (alter) 

tabel, menghapus, mengedit, atau menambahkan field, mengeksekusi berbagai 

perintah SQL, atau mengelola key pada field. Untuk kemudahan penggunaan pada 
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berbagai pengguna, phpMyAdmin diterjemahkan pada lebih dari 50 bahasa di 

seluruh dunia, dan mendukung LTR maupun RTL language. Berikut ini adalah fitur-

fitur yang dimiliki oleh phpMyAdmin. 

1. Mendukung berbagai fitur MySQL (browse dan drop database, table, view, 

field, dan index; create, copy, drop, rename, dan alter database, table, field, 

dan index; maiintenance server, database dan table, dengan konfigurasi 

server; execute, edit dan bookmark SQLstatement, bahkan batch-queries; 

mengelola MySQL users dan privileges; mengelola stored procedure dan juga 

trigger);   

2. Impor data dari file CSV dan SQL; 

3. Ekspor data pada berbagai format (CSV, SQL, XML, PDF, ISO/IEC 26300 – 

OpenDocument Text dan Spreadsheet, Word, LATEX, dan lain-lain. 

4. Mengadministrasi lebih dari satu server. 

Kelebihan lain yang dimiliki oleh software ini adalah, phpMyAdmin hadir dengan 

dokumentasi yang lengkap dan pengguna diperbolehkan memperbaharui atau 

memperbarui halaman wiki phpMyAdmin untuk berbagi ide dan cara penggunaan 

(howto) terkait dengan phpMyAdmin. Tim phpMyAdmin pun akan mencoba 

membantu jika menghadapi masalah ketika mengoperasikan phpMyAdmin. 

Dengan demikian, pengguna tidak diharapkan tidak merasa kesulitan ketika 

menggunakan software ini.  

phpMyAdmin merupakan software yang bersifat gratis (freeware) dan tersedia 

untuk berbagai macam sistem operasi Windows, termasuk Windows 3.1x, Windows 

95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 3.x, Windows NT 4.x, Windows 2000, 

Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8.1.  

Karena sifatnya yang gratis dan memiliki fitur dan fungsionalitas yang baik, maka 

tidak heran phpMyAdmin merupakan salah satu perangkat yang banyak digunakan 

untuk mengelola database MySQL baik untuk pengembangan aplikasi berbasis 

database MySQL maupun untuk membantu mengadministrasikan database MySQL 

pada webserver. 


