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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Aplikasi[3]

Terdapat dua pengertian tentang aplikasi. Yang pertama, aplikasi adalah

program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk

melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Yang kedua, aplikasi

merupakan program atau sekelompok program yang dirancang untuk digunakan

oleh pengguna akhir (end user). Kesimpulan dari kedua pengertian tersebut

bahwa aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Diabetes[2]

Diabetes sudah dikenal sejak berabad-abad sebelum Masehi. Pada Papyrus

Ebers di Mesir kurang lebih 1500 SM digambarkan adanya penyakit dengan

tanda-tanda sering buang air kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Beratus-

ratus tahun kemudian, dibuktikan bahwa urine penderita penyakit itu terasa manis.

Itulah yang sebenarnya mendasari istilah Diabetes Melitus. Diabetes artinya “air

yang mengalir terus-menerus dari satu saluran”, dan melitus menyatakan “manis

seperti madu”.

Secara umum Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala yang timbul pada

seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah

akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif Dengan kata lain, diabetes

adalah kondisi yang kronis, dimana tubuh tidak dapat mengubah makanan

menjadi energi sebagaimana harusnya. Kondisi ini sering kali menjurus ke arah

masalah-masalah kesehatan lainnya seperti :

a. Kebutaan.

b. Penyakit jantung dan urat nadi.

c. Gagal ginjal.

d. Beragam amputasi.

e. Kerusakan pada syaraf.
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f. Diabetes yang tidak terkontrol dapat mengganggu kehamilan, dan pada

umumnya menyebabkan cacat bagi bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu

penderita diabetes.

2.2.1 Jenis-Jenis Diabetes

Tiga jenis utama diabetes adalah :

1. Diabetes tipe I

Disebut dengan diabetes insulin-dependent atau juvenile-onset (menyerang

usia dibawah 40 tahun), diabates tipe 1 ini paling jarang terjadi tetapi menjadi

diabetes yang paling serius. Biasanya menyerang sejak masa anak-anak atau

dewasa awal, tetapi dapat terjadi pada usia berapapun. Pada diabetes tipe 1,

pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Karena kekurangan insulin

menyebabkan glukosa tetap ada di dalam aliran darah dan tidak dapat

digunakan sebagai energi. Beberapa penyebab pankreas tidak dapat

menghasilkan cukup insulin pada penderita diabetes tipe 1, antara lain karena

:

a. Faktor keturunan atau genetika. Jika salah satu atau kedua orang tua

menderita diabetes, maka anak akan beresiko terkena diabetes.

b. Autoimunitas yaitu tubuh alergi terhadap salah satu jaringan atau jenis

selnya sendiri dalam hal ini, yang ada dalam pankreas. Tubuh kehilangan

kemampuan untuk membentuk insulin karena sistem kekebalan tubuh

menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin.

c. Virus atau zat kimia yang menyebabkan kerusakan pada pulau sel

(kelompok-kelompok sel) dalam pankreas tempat insulin dibuat.

Semakin banyak sel yang rusak, semakin besar kemungkinan seseorang

menderita diabetes.

2. Diabetes tipe II

Pada diabetes tipe ini, penderita mampu menghasilkan insulin, tetapi insulin

yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya di dalam tubuh.

Jenis ini adalah jenis yang paling umum. Beberapa penyebab utama diabetes

tipe 2 dapat diringkaskan sebagai berikut :
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a. Faktor keturunan, apabila orang tua atau adanya saudara sekandung yang

mengalaminya.

b. Pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat. Banyaknya gerai makanan

cepat saji (fastfood) yang menyajikan makanan berlemak dan tidak sehat.

c. Kadar kolesterol yang tinggi.

d. Jarang berolahraga.

e. Obesitas atau kelebihan berat badan.

3. Diabetes Gestational

Diabetes Gestational (Diabetes masa kehamilan) berkembang pada masa

kehamilan. Diabetes ini biasanya hilang setelah sang bayi dilahirkan, tetapi

masih terdapat kemungkinan bahwa wanita ini akan menderita diabetes tipe II

dalam hidupnya nanti. Diabetes masa kehamilan (gestational) ini disebabkan

oleh hormon kehamilan.

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Diabetes

Beberapa faktor yang dapat menyuburkan dan sering merupakan faktor

penyebab diabetes mellitus adalah sebagai berikut:

1. Kurang gerak.

2. Makan berlebihan.

3. Kehamilan.

4. Kekurangan produksi hormon insulin.

5. Penyakit hormon yang kerjanya berlawanan dengan insulin

2.2.3 Gejala-gejala dan Tanda awal Diabetes

Beberapa gejala dan tanda-tanda umum diabetes adalah sebagai berikut:

1. Sering buang air kecil.

2. Sering merasa sangat haus.

3. Sering lapar karena tidak mendapat cukup energi sehingga tubuh memberi

sinyal lapar.

4. Penurunan berat badan secara tiba-tiba meski tidak ada usaha menurunkan

berat badan. Hal ini karena sewaktu tubuh tidak dapat menyalurkan gula ke
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dalam sel-selnya, tubuh membakar lemak dan proteinnya sendiri untuk

mendapatkan energi.

5. Sering kesemutan pada kaki atau tangan.

6. Mengalami masalah pada kulit seperti gatal atau borok.

7. Jika mengalami luka, butuh waktu lama untuk dapat sembuh.

8. Perubahan perilaku seperti mudah tersinggung. Penyebabnya karena

penderita diabetes tipe 1 sering terbangun pada malam hari untuk buang air

kecil sehingga tidak dapat tidur nyenyak.

9. Mudah merasa lelah.

2.3 Diet Sehat untuk penderita DM (Diabetes Melitus) tipe II[4]

Diet sehat bagi penderita DM tipe II merupakan dasar pengobatan dengan

rekomendasi dari dokter/ahli gizi. Tujuan pengaturan diet sehat penyakit DM

adalah membantu penderita memperbaiki kebiasaan makan. Adapun prinsip

perencanaan diet sehatnya adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kadar gula darah supaya tetap normal dengan

menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin (endogenous atau

exogenous) dengan obat penurun gula oral dan aktivitas fisik.

2. Mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal.

3. Memberi kecukupan energi untuk mempertahankan atau mencapai berat

badan normal.

4. Menghindari atau menangani komplikasi akut penderita yang menggunakan

insulin, seperti hipoglikemia serta komplikasi jangka pendek dan jangka

lama.

5. Meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal

Perbedaan Diet Sehat DM dengan Diet makanan biasa adalah :

1. Penggunaan karbohidrat dibatasi

2. Jumlah makanan sehari dan pembagiannya diatur dengan baik

3. Melaksanakan diet DM dengan aturan 3J (Jadwal, Jumlah, dan Jenis

Makanan)
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Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam diet sehat,

diantaranya sebagai berikut :

A. Kebutuhan kalori

Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh

penderita diabetes, diantaranya adalah dengan memperhitungkan kebutuhan

kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram (kg) berat badan ideal,

ditambah dan dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu :

1. Jenis Kelamin ; Kebutuhan kalori pada wanita lebih sedikit daripada pria,

untuk ini dapat dipakai 25 kalori/ kg BB untuk wanita dan angka 30 kal/

kg BB untuk pria.

2. Umur ; Penurunan kebutuhan kalori di atas 40 tahun harus dikurangi lima

persen (5%) untuk tiap dekade antara 40 dan 59 tahun, sedangkan antara

60 dan 69 tahun dikurangi 10%, dan umur diatas 70 tahun dikurangi 20%.

3. Aktifitas Fisik atau Pekerjaan ; Jenis aktifitas yang berbeda membutuhkan

kalori yang berbeda pula. Jenis aktifitas dikelompokan sebagai berikut:

 Ringan : pegawai kantor, pegawai toko, guru, ahli hukum, ibu rumah

tangga, dan lain-lain. Kebutuhan harus ditambah 10% dari kalori basal.

 Sedang : pegawai di industri ringan, mahasiswa, militer yang tidak

sedang perang, kebutuhan kalori ditambah menjadi 20% dari kalori

basal.

 Berat : petani, buruh, militer dalam keadaan latihan, penari, atlit,

kebutuhan ditambah 30%.

4. Kehamilan/ laktasi ; Pada permulaan kehamilan diperlukan tambah 150

kalori/ hari dan pada trimester II dan III 350 kalori/ hari. Pada waktu

laktasi diperlukan tambahan sebanyak 550 kalori/ hari.

5. Adanya komplikasi

6. Berat badan ; Bila kegemukan atau terlalu kurus, dikurangi atau ditambah

sekitar 20-30% bergantung kepada tingkat kegemukan atau kekurusannya.

Secara singkat, urutan penentuan kebutuhan kalori diabetisi dapat dilihat pada

gambar 2.1 halaman II-6 :
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Gambar 2.1 Urutan Penentuan Kebutuhan Kalori Diabetisi [5]

Selanjutnya, total kalori dibagi ke dalam pembagian porsi sehari-hari atau lebih

dikenal dengan skema meal plan. Skema pembagiannya adalah :

Tabel 2.1  Skema Meal Plan[5]

Waktu Makan Jumlah (kalori)

Pagi 20 % x total kebutuhan kalori

Selingan Pagi 10 % x  total kebutuhan kalori

Siang 30 % x total kebutuhan kalori

Selingan Siang 10 % x  total kebutuhan kalori

Malam 20 % x total kebutuhan kalori

Selingan Malam 10 % x  total kebutuhan kalori

1. Berat Badan Ideal :

BB Ideal = 90 % x (TB-100) Kg

2. Klasifikasi IMT dan Status Gizi

3. Penentuan Kebutuhan Kalori Total

(sumber : Petunjuk Praktis Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2, PERKENI 2002)
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B. Gula

Gula dan produk-produk lain dari gula dikurangi, kecuali pada keadaan

tertentu, misalnya pasien dengan diet rendah protein dan yang mendapat

makanan cair, gula boleh diberikan untuk mencukupi kebutuhan kalori dam

jumlah terbatas. Penggunaan gula sedikit dalam bumbu diperbolehkan

sehingga memungkinkan pasien dapat makan makanan keluarga. Anjuran

penggunaan gula untuk penderita diabetes yaitu tidak lebih dari 5%

kebutuhan kalori total.

C. Standar Diet Diabetes Melitus

Untuk perencanaan pola makan sehari, pasien diberi petunjuk berapa

kebutuhan bahan makanan setiap kali makan dalam sehari dalam bentuk

penukar (P). Berdasarkan pola makan tersebut dan daftar bahan makanan

penukar, dapat disusun menu makanan sehari-hari.

D. Daftar Bahan Makanan Penukar

Daftar bahan makanan penukar adalah suatu daftar nama bahan makanan

dengan ukuran tertentu dan dikelompokkan berdasarkan kandungan kalori,

protein, lemak dan hidrat arang. Setiap kelompok bahan makanan dianggap

mempunyai nilai gizi yang kurang lebih sama. Dikelompokkan menjadi tujuh

kelompok bahan makanan yaitu :

 Golongan 1 : bahan makanan sumber karbohidrat.

 Golongan 2 : bahan makanan sumber protein hewani.

 Golongan 3 : bahan makanan sumber protein nabati.

 Golongan 4 : sayuran.

 Golongan 5 : buah-buahan.

 Golongan 6 : susu.

 Golongan 7 : minyak.

 Golongan 8 : makanan tanpa kalori.

2.4 Sistem Pakar dan Knowledge based System[6]

Sistem pakar atau expert system adalah suatu cabang dari disiplin ilmu

komputer yang berdasarkan kecerdasan buatan (Artificial intelegence/A.I.).

Artificial intelegence adalah sebuah rancangan program yang memungkinkan
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komputer melakukan suatu tugas atau mengambil keputusan dengan meniru cara

berpikir dan penalaran manusia, seolah-olah dijalankan oleh manusia. Diharapkan

dengan perancangan artificial intelegence yang baik, peran manusia dapat

diminimalkan dan meringankan beban kerja manusia. Ketika hendak membuat

suatu keputusan yang komplek atau memecahkan masalah, seringkali kita

meminta nasehat atau berkonsultasi dengan seorang pakar atau ahli.

Sistem pakar atau expert system menggunakan basis pengetahuan

(Knowledge base) sebagai dasar pemikirannya. Knowledge base tersebut terdiri

dari heuristik dan sejumlah rule-rule atau aturan-aturan yang tersusun secara

sistematis dan spesifik, juga relasi antara data dan aturan/rule dalam pengambilan

kesimpulan. Knowledge base tersebut disimpan dalam sebuah basis data pada

suatu tempat penyimpanan data. Sedangkan sebagai otak atau pusat

pemrosesannya adalah inference engine, yaitu suatu rancangan aplikasi yang

berfungsi untuk memberikan pertanyaan dan menerima input dari user, kemudian

melakukan proses logika sesuai dengan Knowledge base yang tersedia, untuk

selanjutnya menghasilkan output berupa suatu kesimpulan atau bisa juga berupa

keputusan / decision sebagai hasil akhir konsultasi.

Knowledge Based System adalah suatu sistem yang menggunakan basis

pengetahuan (knowledge) yang dikodekan ke bahasa mesin untuk dapat

menyimpulkan dan melakukan suatu tugas. Knowledge-Based System digunakan

untuk dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

dengan berdasarkan atas knowledge yang telah diprogramkan ke sistem tersebut.

Untuk hal inilah maka digunakan knowledge-based system dalam memecahkan

masalah yang berhubungan expert system. Knowledge representation adalah

knowledge yang telah dikodekan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin

yaitu bahasa mesin. Kita perlu knowledge representation karena sistem kita hanya

mengenal biner, oleh karena itu harus diterjemahkan dulu. Knowledge acquisition

yaitu bagaimana knowledge tersebut diperoleh, dari knowledge engineer yang

berasal dari seorang pakar (dibidang knowledge tersebut) atau dari buku referensi.
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2.5 Knowledge based Recommendation

Sistem rekomendasi merupakan model aplikasi dari hasil observasi

terhadap keadaan dan keinginan User. Sistem rekomendasi memanfaatkan opini

seseorang terhadap suatu dalam domain atau kategori tertentu, untuk membantu

seseorang dalam memilih produk dan untuk mempermudah user mengambil

keputusan yang tepat dalam menentukan sesuatu yang akan dipilihnya[7]. Sistem

rekomendasi membuka arena yang sama sekali baru bagi penerapan sistem cerdas

berbasis-web. Secara umum, teknik dalam membangun sistem rekomendasi ada

beberapa cara, diantaranya[8]:

1. Knowledge-Based Recommender System

Sistem rekomendasi ini dibangun berdasarkan knowledge tentang user atau

item untuk membuat rekomendasinya. Berbeda dari sistem rekomendasi

lainnya, sistem ini tidak tergantung pada data statistikal rating suatu item

yang diperoleh dari sekumpulan user.

2. Content Based Recommender System

Pada sistem rekomendasi ini, rekomendasi suatu item untuk seorang user

berdasarkan dari deskripsi dari item tersebut serta profil dari ketertarikan

seorang user. Sistem rekomendasi content-based menganalisa deskripsi

dari setiap item untuk mengidentifikasi item mana yang mempunyai

ketertarikan khusus terhadap seorang user.

3. Demographic Based Recommender System

Rekomendasi demographic memanfaatkan fitur/atribut user. Teknik ini

mencari user-user yang memiliki fitur yang mirip dan merekomendasikan

item yang disukai satu user kepada user lain yang fiturnya mirip..

4. Collaborative Filtering

Pada collaborative filtering, rekomendasi berdasarkan pada korelasi yang

didapat diantara user yang telah merating atau bertransaksi dalam sistem.

Teknik ini terbagi dua ,yaitu:

a. User-Based Collaborative

b. Item-Based Collaborative
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Knowledge-based recommendation merupakan metode yang

memanfaatkan perzonalization rule pada knowledge-based (basis pengetahuan) .

Perzonalization rule merupakan aturan-aturan yang dirancang pada basis

pengetahuan dengan skala prioritas tertentu. Aturan tersebut biasanya berbentuk

IF – THEN dan skala prioritas diatur tingkatannya berdasarkan prediksi prioritas

kebutuhan pelanggan terhadap suatu item. Item yang memenuhi prioritas

terbanyak akan dijadikan rekomendasi bagi user. Metode ini memiliki model

fungsi sebagai berikut :

(II.1)

2.6 Metode Rational Unified Process[9]

Metode Rational Unified Process (RUP) merupakan suatu metode

rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai

best practises yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri

utama metode ini adalah menggunakan use-case driven dan pendekatan iteratif

untuk siklus pengembangan perangkat lunak. RUP menggunakan konsep object

oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan

menggunakan Unified Model Language (UML). RUP memiliki arsitektur, sebagai

berikut :

1. Dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili

aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini

dijabarkan dalam tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase akan memiliki

suatu major milestone yang menandakan akhir dari awal dari phase

selanjutnya. Setiap phase dapat berdiri dari satu beberapa iterasi.  Dimensi ini

terdiri atas Inception, Elaboration, Construction, dan Transition.

2. Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-

aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan

ke dalam beberapa disiplin. Proses pengembangan perangkat lunak yang

dijelaskan kedalam beberapa disiplin terdiri dari empat elemen penting, yakni

who is doing, what, how dan when.
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Dua dimensi arsitektur RUP terdiri atas : Business Modeling, Requirement,

Analysis and Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration dan

Change Manegement, Project Management, Environtment. Secara keseluruhan

arsitektur yang dimiliki RUP dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :

Gambar 2.2  Arsitektur Rational Unified Process

2.7 Unified Modeling Language (UML)[10]

Unified Modelling Language (UML) bukanlah suatu proses melainkan

bahasa pemodelan secara grafis untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan,

membangun, dan mendokumentasikan seluruh artifak sistem perangkat lunak.

Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian yang

termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan antara

sistem dengan subsistem maupun sistem lain diluarnya. Dengan pemodelan

menggunakan UML, pengembang dapat melakukan:

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan

2. Penelaahan bagaimana objek - objek dalam sistem saling mengirimkan

pesan dan saling bekerjasama satu sama lain.

3. Menguji apakah sistem perangkat lunak sudah berfungsi seperti

seharusnya.
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4. Dokumentasi sistem perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu

dimasa yang akan datang.

UML menyediakan 9 jenis diagram yang dapat dikelompokkan berdasarkan

sifatnya, yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Pengertian jenis-jenis Diagram dalam UML10]

Jenis Diagram Pengertian

1. Diagram Kelas Diagram yang digunakan untuk menampilkan

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam

sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan.

Diagram Kelas memberi gambaran diagram statis

tentang sistem perangkat lunak dan relasi-relasi

yang ada didalamnya

2. Use-Case Diagram Suatu kumpulan urutan interaksi diantara user

dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan dimana

use case ini menggambarkan kebutuhan fungsional

suatu sistem tanpa menampilkan struktur internal

sistem

3. Sequence Diagram Sequence diagram digunakan untuk

menggambarkan event yang dilakukan aktor

eksternal pada sistem atau inter system event

dilihat dalam satu use case

4. Collaboration

Diagram

Collaboration Diagram mendefinisikan peran-

peran yang dimainkan ketika satu tugas dilakukan.

Peran-peran dimainkan oleh instant-instant yang

berinteraksi, dan menyatakan hubungan komukasi

antara objek-objek yang menunjuknya.

5. Statechart Diagram Statechart Diagram merupakan perluasan dari

diagram state yang mendeskripsikan objek berupa

state-state yang dimiliki, kejadian-kejadiaan yang

berlangsung beserta transisi yang terjadi
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Jenis Diagram Pengertian

6. Activity Diagram Representasi secara grafis dari proses dan control

flow dan berfungsi untuk memperlihatkan alur dari

satu aktivitas ke aktivitas yang lain serta

menggambarkan perilaku yang kompleks

7. Component Diagram Component Diagram menunjukan organisasi dan

kebergantungan diantara sekumpulan komponen.

Diagram ini memodelkan pandangan implementasi

fisik dari sistem

8. Deployment Diagram Penggambaran tugas-tugas kongkrit dari setiap

node/software yang terlibat dalam jaringan sistem,

menampilkan keseluruhan node dalam jaringan

serta hubungan dari node-node tersebut termasuk

proses-proses yang terlibat di dalamnya

9. Package Diagram Penggambaran dan pengelompokan kelas-kelas

yang terdapat pada perangkat lunak yang dibangun

sesuai dengan fungsi atau subsistem aplikasi serta

mempunyai ketergantungan satu sama lainnya

2.8 Implementasi

2.8.1 PHP[11]

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat

ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun tidak

tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. PHP pertama kali dibuat

oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama FI

(Form Interpreted), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan

untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber

tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI, kependekan dari Hypertext

Preprocessing’/Form Interpreter. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open

source, maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP.
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Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada

Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan

meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0.

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak

dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan

kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki

kecepatan dan stabilitas yang tinggi.

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.

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain :

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan

sebuah kompilasi dalam penggunaanya.

b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana – mana dari

mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfigurasi yang relatif mudah.

c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis – milis dan

developer yang siap membantu dalam pengembangan.

d. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah

karena referensi yang banyak.

e. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin

(Linux, Unix, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console

serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.

Kelebihan PHP yang paling signifikan adalah kemampuannya untuk

melakukan koneksi dengan berbagai macam database. Saat ini, database yang

didukung PHP adalah : Adabas D, InterBase, PostgreSQL, dBase, FrontBase,

Solid, Empress, mSQL, Sybase, FilePro (read-only), Direct MS-SQL, Velocis,

IBM DB2, MySQL, Unix dbm, Informix, Semua database yang mempunyai

provider ODBC, Ingres, Oracle.
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2.8.2 MySQL[12]

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL

(General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan

MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan

produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan

salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya; SQL

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis

data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja

pengoptimasinya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat

oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya.

MySQL mendukung operasi basis data transaksional maupun operasi basis data

non-transaksional. Pada modus operasi non-transaksional, MySQL dapat

dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak basis data

kompetitor lainnya. Namun demikian pada modus nontransaksional tidak ada

jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, karenanya modus non-

transaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan

reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web, CMS, dan sejenisnya.

Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis sangat disarankan untuk

menggunakan modus basis data transaksional, hanya saja sebagai konsekuensinya

unjuk kerja MySQL pada modus transaksional tidak secepat unjuk kerja pada

modus non-transaksional.

2.8.3 XAMPP[13]

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai

server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa

pemrograman PHP dan Perl.
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Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi

apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU

(General Public License) dan bebas, merupakan web server yang mudah

digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. bagian

XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya :

 htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan

dijalankan, seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain.

 phpMyPakar merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL

yang ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan

alamat http://localhost/phpMyPakar, maka akan muncul halaman

phpMyPakar.

 Control Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service)

XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start).

2.8.4 Rational Rose[10]

Rational Rose merupakan tool pemodelan secara visual untuk

pengembangan system berbasis objek yang sangat handal untuk digunakan

sebagai bantuan bagi para pengembang dalam melakukan analisis dan

perancangan sistem. Rational Rose digunakan untuk melakukan pemodelan sistem

sebelum pengembang menulis kode – kode dalam bahasa pemrograman tertentu.

Rational Rose mendukung pemodelan bisnis, yang membantu para

pengembang untuk memahami system secara komprehensif. Rational Rose

membantu analisis sistem dengan cara pengembang membuat diagram use case

untuk melihat fungsionalitas sistem secara keseluruhan sesuai dengan harapan dan

keinginan pengguna. Rational Rose juga menuntut pengembang untuk

membangun Interaction Diagram untuk melihat bagaimana objek – objek saling

bekerja sama dalam menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. Diagram Class

juga dapat dibuat untuk melihat kelas – kelas yang terlibat dalam suatu sistem dan

bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain.

http://localhost/phpMyPakar

