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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem[7] 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu 

yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau 

elemennya. Pendekatan sistem adalah “Suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan satu sasaran tertentu” (Jogiyanto, 1993, 

h:1 ). 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urut-urutan operasi didalam sistem. Sedangkan pendekatan system 

yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya, menurut Gordon B. 

Davis sebagai berikut : “Sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu” ( Jogiyanto, 1993, h:2 ). 

 

2.2 Web Base Aplication[6] 

Web based application adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan 

menggunakan basis teknologi web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses 

dimana saja asalkan ada koneksi internet yang mendukung, tanpa perlu melakukan 

penginstallan di komputer masing-masing seperti pada aplikasi desktop, cukup 

dengan membuka browser dan menuju tempat server aplikasi tersebut dipasang. 

Keunggulan web based application dibanding desktop based application 

adalah, terkait dengan keunggulan-keunggulan dari internet itu sendiri, 

diantaranya : 

1. Dapat menjalankan aplikasi berbasis web di manapun kapan pun tanpa 

harus melakukan penginstalan. 
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2. Terkait dengan isu lisensi (hak cipta), kita tidak memerlukan lisensi ketika 

menggunakan web-based application, sebab lisensi itu telah menjadi 

tanggung jawab dari web penyedia aplikasi. (seperti misalnya saat 

menggunakan MS-Office versi Google). 

3. Dapat dijalankan di sistem operasi mana pun. Tidak perduli apakah kita 

menggunakan Linux, Windows, aplikasi berbasis web dapat dijalankan 

asalkan kita memiliki browser dan akses internet. 

4. Dapat diakses lewat banyak media seperti : komputer, handheld dan 

handphone yang sudah sesuai dengan standar WAP. 

5. Tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menggunakan aplikasi 

berbasis web ini, sebab di beberapa kasus, sebagian besar proses dilakukan 

di web server penyedia aplikasi berbasis web ini. 

 

2.3 Mobile Device 

Sebuah perangkat mobile (juga dikenal sebagai perangkat ponsel, perangkat 

genggam, komputer genggam) adalah sebuah perangkat komputasi berukuran 

saku, biasanya memiliki tampilan layar sentuh dengan input atau keyboard 

mini.[3] 

 

2.3.1 Mobile Phone atau Handphone[4] 

Handphone atau yang biasa disebut telepon genggam merupakan 

perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang 

sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa-bawa 

kemana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 

telepon menggunakan kabel (nirkabel, wireless). Sebuah ponsel memungkinkan 

pengguna untuk membuat dan menerima panggila telepon dari dan ke jaringan 

ponsel publik yang meliputi ponsel lain dan telepon fixed-line di seluruh dunia. 

Hal ini dilakukan dengan menghubungkan ke jaringan seluler milik operator 
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jaringan mobile. Fitur utama dari jaringan seluler adalah memungkinkan 

panggilan telepon mulus bahkan ketika pengguna sedang bergerak di sekitar 

wilayah yang luas melalui proses yang dikenal sebagai handoff atau handover.  

Selain menjadi telepon, ponsel modern mendukung juga banyak layanan 

tambahan dan aksesoris seperti SMS (pesan), e-mail, akses internet, game, 

bluetooth dan infra merah komunikasi nirkabel jarak pendek, dan tersedianya 

fasilitas wi-fi. 

 

2.3.2 Laptop[2] 

Laptop adalah sebuah komputer pribadi yang meingintegrasikan sebagian 

besar komponen khas dari sebuah komputer desktop. Portabilitas biasanya 

merupakan fitur pertama kali yang disebutkan pada setiap perbandingan laptop 

dibandingkan dengan PC desktop. Portabilitas berarti bahwa laptop dapat 

digunakan di banyak tempat bukan hanya di rumah dan di kantor tetapi juga di 

manapun pengguna berada. Portabilitas menawarkan beberapa keuntungan yang 

berbeda diantanya : 

1. Produktivitas : menggunakan laptop dimana sebuah PC desktop tidak 

dapat digunakan. 

2. Kedekatan : membawa laptop artinya mempunyai akses cepat ke berbagai 

informasi. Kedekatan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara 

rekan kerja atau mahasiswa untuk menyajikan solusi masalah kapan saja 

dan dimana saja. 

3. Konektivitas : sebuah proliferasi wi-fi jaringan nirkabel dan layanan 

broadband seluler dikombinasikan dengan dukungan lapotop berarti 

bahwa laptop dapat mengakses internet dengan mudah dan konektivitas 

jaringan lokal.   
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2.4 Jaringan Wireless [9] 

Jaringan wireless menggunakan gelombang radio (radio frequency) atau 

gelombang mikro untuk melangsungkan komunikasi antar perangkat jaringan 

komputer. Jaringan wireless merupakan alternatif yang lebih modern untuk 

melakukan interkoneksi dibandingkan dengan jaringan kabel biasa yang 

menggunakan kabel tembaga maupun serat optik. 

Jaringan wireless mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang 

paling utama adalah mobilitas serta terbebasnya perangkat jaringan dari belitan 

kabel. Kerugiannya adalah adanya interferensi radio oleh cuaca, peralatan wireless 

lain, atau bahkan halangan gedung seperti tembok, pepohonan, dan perbukitan. 

Jaringan wireless menawarkan berbagai keuntungan dan semakin popular pada 

skala jaringan rumahan hingga jaringan berskala besar dalam sebuah perusahaan. 

Jaringan wireless yang sangat popular adalah jaringan Wireless Local Area 

Networking (WLAN) yang distandarisasi oleh IEEE (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers).  

 

2.4.1 Wireless LAN 

Jaringan wireless LAN sangat efektif digunakan didalam sebuah kawasan 

atau gedung. Dengan performa dan keamanan yang dapat diandalkan, 

pengembangan jaringan wireless LAN menjadi tren baru pengembangan jaringan 

menggantikan jaringan penuh kabel. Solusi dari pengembangan wireless LAN 

dapat mencakup sebuah kawasan rumah, kantor kecil, perusahaan hingga ke area-

area publik. 

Teknologi wireless yang banyak digunakan saat ini adalah standar 802.11b 

yang disebut wireless fidelity atatu wi-fi. Wi-fi merupakan pembebasan dari jeratan 

kabel, sehingga pengguna jaringan dapat melakukan koneksi jaringan di manapun 

baik indoor maupun outdoor, dalam range tertentu.. Standar terbaru dari 

spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16 g, saat ini sedang dalam penyusunan, 
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spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas 

cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya. Awalnya Wi-fi ditujukan 

untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun 

saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Ada beberapa hal yang 

diperlukan dan dapat dijadikan pengangan dalam mengembangkan serta 

melakukan instalasi WLAN pada jaringan diantaranya : 

1. Adapter wireless : WLAN terdiri dari dua blok bangunan dasar, yaitu 

access point yang akan melakukan koneksi ke jaringan, dan adapter 

wireless yang terkoneksi pada peralatan komputer. Adapter wireless 

mempunyai fungsi yang sama dengan network interface card (NIC) pada 

jaringan wired tradisional. 

2. Access point : Biasanya berbentuk kotak kecil terkadang dilengkapi satu 

atau dua antena. Peralatan ini merupakan radio-based, berupa receiver dan 

transmitter yang akan terkoneksi dengan LAN wired (kabel) atau dapat 

pula terkoneksi pada broadband menggunakan ethernet. 

3. Antena dan bridge : antena mempunyai fungsi utama untuk memperluas 

cakupan area dari frekuensi radio dalam range WLAN. Bridge akan 

menyediakan koneksi wireless point to point antara dua LAN atau koneksi 

yang menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi pada gedung 

bertingkat, misalnya berbeda lantai dalam satu gedung perkantoran.   

Hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel 

(wireless card) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan 

internet dengan menggunakan titik akses (hotspot) terdekat. Keuntungan dari 

penggunaan wi-fi sebagai berikut : 

1. Wi-fi dapat dikembangkan tanpa kabel dan menghubungkan bangunan 

untuk membangun, menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 2,4 

GHz gratis. Wi-fi telah mengirim dan menerima kapasitas sampai 54Mbps. 
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2. Wi-fi menggunakan jalur akses jaringan / hot spot, dapat berkomunikasi ke 

semua komputer dan laptop, Pentium 3, memori 256 MB. kabel Coaxial 

untuk menggunakan server dari antena ke. Wireless klien: PCMCIA / PC 

Card. Gateway, server, modem, router, proxy. 

3. Perangkat lunak yang lari ke jaringan Wi-fi biasanya meliputi. Gunakan 

windows dan Linux dan sistem berbasis web. 

4. Hot spot dapat mengembangkan di halaman terbuka sehingga orang dapat 

mengakses internet secara bebas. 

 

2.4.2 Client/Server dan Access point 

Jaringan client/server menggunakan access point sebagai pengatur alokasi 

waktu transmisi untuk semua perangkat jaringan dan mengijinkan perangkat 

mobile melakukan proses roaming dari sel ke sel. Access point digunakan untuk 

menangani lalu lintas dari radio mobile ke perangkat yang menggunakan kabel 

maupun pada jaringan wireless. 

Access point digunakan untuk melakuka pengaturan lalu lintas jaringan 

dari mobile radio ke jaringan kabel atau dari backbone jaringan wireless 

client/server. Pengaturan ini digunakan untuk melakukan koordinasi dari semua 

node jaringan dalam mempergunakan layanan dasar jaringan serta memastikan 

penanganan lalu lintas data dapat berjalan sempurna. Access point akan merutekan 

aliran data antara pusat jaringan dengan jaringan wireless yang lain. Dalam 

sebuah WLAN pengaturan jaringan akan dilakukan oleh access point pusat yang 

mempunyai performa troughput yang lebih baik. Jaringan yang menggunakan 

access point sering disebut multipoint RF network. Tipe jaringan network ini 

mempunyai beberapa station dengan RF transmitter dan receiver, dimana setiap 

station akan berkomunikasi ke peralatan pusat access point ini atau sering disebut 

wireless bridge. 
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2.5 Metode Rekayasa Perangkat Lunak dengan Waterfall [11] 

Waterfall mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan 

perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan 

kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. 

Dimodelkan setelah siklus rekayasa konvensional, model waterfall melingkupi 

aktivitas-aktifitas berikut : 

1. Rekayasa dan pemodelan sistem/ informasi. Karena perangkat lunak selalu 

merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, kerja dimulai 

dengan membangun syarat dari semua elemen dari semua sistem dan 

mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan perangkat lunak tersebut. 

Pandangan sistem ini penting ketika perangkat lunak harus berhubungan 

dengan elemen-elemen yang lain seperti perangkat lunak, manusia, dan 

database. Rekayasa dan analisis sistem menyangkut pengumpulan 

kebutuhan pada tingkat sistem dengan sejumlah kecil analisis serta desain 

tingkat puncak. Rekayasa informasi mencakup juga pengumpulan 

kebutuhan pada tingkat bisnis strategis dan tingkat area bisnis. 

2. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan 

diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada perangkat lunak. Untuk 

memahami sifat program yang yang dibangun, perekayasa perangkat lunak 

(analis) harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan 

antar muka yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun 

perangkat lunak didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan. 

3. Desain. Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah 

yang berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; struktur 

data arsitektur perangkat lunak, refresentasi interface dan detail 

(algoritma) prosedural. 

4. Generasi kode. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang 

bisa dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain 
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dilakukan dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan 

secara mekanis. 

5. Pengujian. Sekali kode dibuat, pengujian program dimulai. Program 

dimulai. Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, 

memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada ekternal 

fungsional – yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-

kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan 

hasil yang aktual yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 

6. Pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah 

disampaikan kepada pelanggan (perkecualian yang mungkin adalah 

perangkat lunak yang dilekatkan). Perubahan akan terjadi karena 

kesalahan-kesalahan ditentukan, karena perangkat lunak harus disesuaikan 

untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dilingkungan eksternalnya 

(contohnya perubahan yang dibutuhkan sebagai akibat dari perangkat 

pheriperal atau sistem operasi yang baru), atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. Pemeliharaan 

perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan 

tidak membuat yang baru lagi. 

Model sekuensial linier adalah paradigma rekayasa perangkat luas yang 

paling luas dipakai dan paling tua. Tetapi kritik dari paradigma tersebut telah 

menyebabkan dukungan aktif untuk mempertanyakan kehandalannya[HAN95]. 

Masalah-masalah yang kadang-kadang terjadi ketika model ini diaplikasikan 

adalah : 

1. Jarang sekali proyek nyata mengikuti aliran sekensial yang dianjurkan oleh 

model. Meskipun model linier bisa mengakomodasi iterasi, model itu 

melakukannya dengan cara tidak langsung. Sebagai hasilnya, perubahan-

perubahan dapat menyebabkan keraguan pada saat tim proyek berjalan. 
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2. Kadang-kadang sulit bagi pelanggan untuk menyatakan semua 

kebutuhannya secara eksplisit. Model linier sekuensial memerlukan hal ini 

dan mengalami kesulitan untuk mengakomodasi ketidakpastian natural 

yang ada pada bagian awal proyek. 

3. Pelanggan harus bersikap sabar. Sebuah versi kerja dari program-program 

itu tidak akan diperoleh sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan 

besar, jika tidak terdeteksi samapi program yang bekerja tersebut dikaji 

ulang, bisa menjadi petaka. 

4. Pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu. Di dalam 

anlisis yang menarik tentang proyek aktual, Bradac [BRA94] mendapatkan 

bahwa sifat alami dari siklus kehidupan klasik membawa kepada blocking 

state dimana banyak anggota tim proyek harus menunggu tim yang lain 

untuk melengkapi tugas yang saling memiliki ketergantungan. 

Kenyataannya, waktu yang dipakai untuk menunggu bisa mengurangi 

waktu untuk usaha produktif. 

Masing-masing dari masalah tersebut bersifat riil. Tetapi paradigma siklus 

kehidupan klasik memiliki tempat yang terbatas namun penting di dalam rekayasa 

perangkat lunak. Paradigma itu memberikan template dimana metode analisis, 

desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan bisa dilakukan. Siklus 

kehidupan klasik tetap menjadi model bagi rekayasa perangkat lunak yang paling 

luas dipakai. Sekalipun memiliki kelemahan, secara signifikan dia lebih baik 

daripada pendekatan yang sifatnya sembarang kepada pengembang perangkat 

lunak. 
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Pemodelan Sistem 
Informasi 

 

 

 

                            

                 

 

 

 

(Sumber gambar : Pressman, Roger. Rekayasa Perangkat Lunak, Buku Satu. 

Andi. Yogyakarta, 2002.) 

 

2.6 Data Flow Diagram (DFD)[8] 

DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan 

interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data 

tersebut. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah 

ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana 

data tersebut akan disimpan. DFD merupakan alat yang digunakan pada 

metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Kelebihan utama pendekatan 

aliran data, yaitu :  

1. Kebebasan dari menjalankan implementasi teknis sistem.  

2. Pemahaman lebih jauh mengenai keterkaitan satu sama lain dalam sistem 

dan subsistem.  

3. Mengkomunikasikan pengetahuan sistem yang ada dengan pengguna 

melalui diagram aliran data.  

4. Menganalisis sistem yang diajukan untuk menentukan apakah data-data dan 

proses yang diperlukan sudah ditetapkan.  

Gambar 2.1 Metodologi Waterfall 

analisis desain kode test 
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Disamping itu terdapat kelebihan tambahan, yaitu :  

1. Dapat digunakan sebagai latihan yang bermanfaat bagi penganalisis, sehingga 

bisa memahami dengan lebih baik keterkaitan satu sama lain dalam sistem dan 

subsistem.  

2. Membedakan sistem dari lingkungannya dengan menempatkan batas-batasnya.  

3. Dapat digunakan sebagai suatu perangkat untuk berinteraksi dengan pengguna.  

4.Memungkinkan penganalisis menggambarkan setiap komponen yang digunakan 

dalam diagram.  

DFD terdiri dari context diagram dan diagram rinci (DFD Levelled). 

Context diagram berfungsi memetakan model lingkungan (menggambarkan 

hubungan antara entitas luar, masukan dan keluaran sistem), yang 

direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. 

DFD levelled menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang 

berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data, model ini hanya 

memodelkan sistem dari sudut pandang fungsi.  

Dalam DFD levelled akan terjadi penurunan level dimana dalam penurunan 

level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut ke dalam 

spesifikasi proses yang jelas. Jadi dalam DFD levelled bisa dimulai dari DFD 

level 0 kemudian turun ke DFD level 1 dan seterusnya. Setiap penurunan hanya 

dilakukan bila perlu. Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di level 

x harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada level x+1 

yang mendefinisikan proses pada level x tersebut. Proses yang tidak dapat 

diturunkan/dirinci lagi dikatakan primitif secara fungsional dan disebut sebagai 

proses primitif.  

 

2.6.1 Simbol Dalam DFD 

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol dalam DFD 

( Sumber tabel : Hartini, Data Flow Diagram. 
http://www.unsri.ac.id/fasilkom/old_version/dosen/hartini/materi/VIII_DFD.pdf, 
5 Juli 2010.) 
 

2.6.2 Aturan Dalam DFD 

Dalam penggambaran DFD, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan 

sehingga dalam penggambarannya tidak terjadi kesalahan, aturan tersebut yaitu :  

1. Antar entitas tidak diijinkan terjadi hubungan atau relasi.  

2. Tidak boleh ada aliran data antara entitas eksternal dengan data store.  

3. Untuk alasan kerapian (menghindari aliran data yang bersilangan), entitas 

eksternal atau data store boleh digambar beberapa kali dengan tanda khusus, 

misalnya diberi nomor. 

4. Satu aliran data boleh mengalirkan beberapa paket data.  

5.  Bentuk anak panah aliran data boleh bervariasi  

6. Semua objek harus mempunyai nama.  



II-13 
 
 
 
 
 
7.  Aliran data selalu diawali atau diakhir dengan proses.  

8. Semua aliran data harus mempunyai tanda arah.  

9. Jumlah proses tidak lebih dari sembilan proses dalam sistem, jika melebihi 

maka sebaiknya dikelompokkan beberapa proses yang bekerja bersama-sama 

didalam suatu subsistem.  

 

2.6.3 Petunjuk Pembuatan DFD 

Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pembuatan DFD, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Penamaan yang jelas  

a. Setiap entitas diberi nama yang sesuai dengan suatu kata benda.  

b. Nama aliran data dalam kata benda karena menunjukkan seseorang,tempat 

atau sesuatu.  

c. Proses diberi nama menggunakan format kata kerja - kata sifat - kata 

benda untuk proses-proses yang rinci.  

d. Penyimpanan data diberi nama dengan suatu kata benda.  

2. Memberi nomor pada proses  

a. Nomor yang diberikan pada proses tidak harus menjadi nomor urut.  

b. Penomoran dimaksudkan sebagai identifikasi proses dan memudahkan 

penurunan (level yang lebih rendah) ke proses berikutnya.  

c. Untuk proses primitif selain diberi nomor juga diberi tanda khusus 

(biasanya tanda *) untuk menyatakan bahwa proses tersebut tidak dirinci 

lagi. 

3. Penggambaran kembali  

a. Ukuran dan bentuk lingkaran tetap sama  

b. Panah yang melengkung dan lurus tidak jadi masalah.  
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4. Hindari proses yang mempunyai masukan tetapi tidak mempunyai keluaran 

begitu juga sebaliknya hindari proses yang mempunyai keluaran tetapi tidak 

mempunyai masukan.  

 

2.7 Kamus Data 

 Merupakan katalog (tempat penyimpanan) dari elemen-elemen yang 

berada dalam satu sistem. Kamus data mempunyai fungsi yang sama dalam 

pemodelan sistem dan juga berfungsi membantu pelaku sistem untuk mengerti 

aplikasi secara detil, dan mereorganisasi semua elemen data yang digunakan 

dalam sistem sehingga pemakai dan penganalisa sistem punya dasar pengertian 

yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan proses. Kamus data 

mendefinisikan elemen data dengan fungsi sebagai berikut :  

1. Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam DFD  

2. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran 

misalnya alamat diuraikan menjadi kota, negara dan kode pos  

3.  Mendeskripsikan komposisi penyimpanan data  

4. Menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan 

aliran dan  

5. Mendeskripsikan hubungan detil antar penyimpanan yang akan menjadi 

titik perhatian dalam Diagram Keterhubungan Entitas (E-R). Notasi yang 

umum digunakan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Tabel notasi pada kamus data 

( Sumber tabel : Hartini, Data Flow Diagram. 
http://www.unsri.ac.id/fasilkom/old_version/dosen/hartini/materi/VIII_DFD.pdf, 
5 Juli 2010.) 

 

2.8 Implementasi 

2.8.1 PHP [12] 

PHP adalah kependekan dari Hypertext Preprocessor atau Profesional 

Homepage, yaitu sebuah bahasa scripting yang dieksekusi di sisi server (Server-

side Scripting Language). Fungsinya adalah membuat sebuah web yang interaktif 

dan dinamis. PHP dibuat pertama kali pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

seorang software engineer anggota tim pengembangan web server Apache. Pada 

tahun 1996 Rasmos menulis kode script Perl untuk diterapkan pada hal yang lebih 

komplek dengan bahasa pemrograman C.  

Pada bulan Oktober 2000 PHP merilis versi 4.0 dengan mengintegrasikan 

Zend Engine, dan merupakan versi pengembangan dari PHP 3 Script Engine. 

Keunggulannya dari sifatnya yang server-side tersebut antara lain : 

1. PHP mudah dibuat dan cepat dijalankan. 

2. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan sistem opersai 

yang berbeda pula. 

3. PHP diterbitkan secara gratis. 
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4. PHP dapat berjalan pada web server Microsoft Personal Web Server, 

Apache, IIS dan sebagainya. 

5. Tidak diperlukan kompatibilitas browser atau harus menggunakan browser 

tertentu, karena server-lah yang akan mengerjakan skrip PHP. Hasil yang 

dikirimkan kembali ke browser apapun. 

6. Dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang dimiliki oleh server, 

misalnya koneksi ke database. 

7. PHP termasuk bahasa yang embedded (bisa diletakan dalam ag HTML).  

Dengan output berupa tag-tag HTML biasa, maka output tersebut pasti 

dapat dieksekusi oleh browser apapun. Adapun kelebihan dari PHP yaitu dapat 

“melakukan” semua aplikasi program CGI, seperti mengambil nilai form, 

menghasilkan halaman web yang dinamis, mengirim dan menerima cookie. PHP 

juga dapat berkomunikasi dengan layanan-layanan yang menggunakan protokol 

IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, dan lain-lain.  

Namun tampaknya 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 (OCI7 and OCI8). 

 

2.8.2 MySQL [10] 

MySQL adalah sebuah database server, dapat juga berperan sebagai client 

sehingga sering disebut database client/ server yang open source dengan 

kemampuan dapat berjalan baik di OS (operating System) manapun, dengan 

platform Windows maupun Linux. Selain itu database ini memiliki beberapa 

kelebihan dibanding database lain, di antaranya adalah : 
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1. MySQL adalah sebuah software database yang open source, artinya 

program ini bersifat free atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa 

harus membeli dan membayar lisensi kepada pembuatnya. 

2. MySQL merupakan sebuah database client. Selain menjadi server yang 

melayani permintaan, MySQL juga dapat melayani query yang 

mengakses database pada server. Jadi MySQL dapat juga berperan 

sebagai client. 

3. MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu 

permintaan atau yang disebut multi-Threading. 

4. MySQL merupakan sebuah database yang mampu menyimpan data 

berkapasitas sangat besar hingga berukuran Gigabyte sekalipun. 

5. MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun peng-

update-an tabel. 

 

2.8.3 HTTP[12] 

Aplikasi web berjalan pada protokol HTTP dan semua protokol yang ada 

di internet selalu melibatkan client dan server. Ketika seseorang mengetikan 

alamat di web browser, maka browser akan mengirimkan perintah tersebut ke web 

sever. Jika yang diminta adalah file yang mengandung program server-side maka 

web server akan menjalnkan terlebih dahulu program tersebut dan mengirimkan 

hasil nya ke browser. HTTP adalah sebuah protokol meminta/menjawab 

antara klien dan server. Sebuah klien HTTP (seperti web browser atau robot dan 

lain sebagainya), biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan 

ke port tertentu di sebuah server Webhosting tertentu (biasanya port80). Klien 

yang mengirimkan permintaan HTTP juga dikenal dengan user agent. Server 

yang meresponsnya, yang menyimpan sumber daya seperti berkas HTML dan 

gambar, dikenal juga sebagai origin server. Di antara user agent dan juga origin 

server, bisa saja ada penghubung, seperti halnya proxy, gateway, dan juga tunnel. 
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HTTP tidaklah terbatas untuk penggunaan dengan TCP/IP, meskipun HTTP 

merupakan salah satu protokol aplikasi TCP/IP paling populer melalui Internet. 

Memang HTTP dapat diimplementasikan di atas protokol yang lain di atas 

Internet atau di atas jaringan lainnya. seperti disebutkan dalam "implemented on 

top of any other protocol on the Internet, or on other networks.", tapi HTTP 

membutuhkan sebuah protokol lapisan transport yang dapat diandalkan. 

 


