
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 WEB SERVICE

Aplikasi berbasis web sendiri sebenarnya tidak mutlak menggunakan web 

browser sebagai tampilan front-endnya. Pengertian web adalah suatu jaringan luas 

atau keterhubungan antara  beberapa aplikasi  dan/atau  komponen suatu aplikasi 

menjadi suatu aplikasi baru (Gani, 2001). Memang, aplikasi berbasis web yang 

sering kita jumpai  saat  ini  masih menggunakan web browser seperti  Microsoft  

Internet Explorer (IE) dan Netscape Navigator sebagai media untuk menampilkan 

gambar-gambar  maupun  tulisan  yang  membentuk  aplikasi  front  end,  namun 

dengan  teknologi  yang  berkembang  sekarang  memungkinkan  sebuah  aplikasi 

untuk  saling  terhubung  ke  suatu  database  atau  aplikasi  lain  secara  remote 

menggunakan jaringan internet tanpa menggunakan program  web browser sama 

sekali.

Web  service dapat  disamakan  dengan  library  tetapi  tidak  memerlukan 

registrasi  khusus  kedalam  sistem  operasi  yang  menyimpannya.  Web  Service 

tersimpan  di  web  server sehingga  dapat  diakses  oleh  berbagai  bahasa 

pemrograman dengan lebih mudah baik dalam lingkungan LAN maupun internet. 

Sistem web service ini diharapkan meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan 

perusahaan,  yang  memungkinkan  sebuah  fungsi  di  dalam  web  service dapat 

dipinjam  oleh  aplikasi  lain  tanpa  perlu  mengetahui  detil  pemrograman  yang 

terdapat di dalamnya.

2.1.1Definisi

Web service menyediakan standar komunikasi di antara berbagai aplikasi 

software yang  berbeda-beda.  Dapat  berjalan  di  berbagai  platform maupun 

framework.

Web service  adalah  suatu  sistem  perangkat  lunak  yang  didisain  untuk 

mendukung interaksi  mesin ke mesin pada suatu jaringan. Ia mempunyai  suatu 

interface yang diuraikan dalam suatu format machine-processible seperti WSDL. 

Sistem  lain  yang  berinteraksi  dengan  web  service dilakukan  melalui 
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interface/antar  muka  menggunakan  pesan  seperti  pada  SOAP.  Pada  umumnya 

pesan  ini  melalui  HTTP  dan  XML yang  merupakan  salah  satu  standard  web 

(w3schools.com).  .Perangkat Lunak aplikasi yang ditulis dalam berbagai bahasa 

pemrograman dan berjalan di berbagai platform dapat menggunakan web service 

untuk pertukaran data pada jaringan komputer seperti  internet dalam cara yang 

serupa dengan komunikasi inter-process pada komputer tunggal. Interoperabilitas 

ini (sebagai contoh, antara Java dan Python, atau Microsoft Windows dan aplikasi 

Linux) adalah dalam kaitan dengan penggunaan dari open standard. 

Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu 

website untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, 

sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-

layanan  (service)  yang  disediakan  oleh  suatu  sistem  yang  menyediakan  web 

service.  Web service menyimpan data  informasi  dalam format  XML, sehingga 

data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, 

maupun bahasa compiler. 

Teknologi  web  service menawarkan  kemudahan  menjembatani  pulau-

pulau informasi tanpa mempermasalahkan perbedaan teknologi yang digunakan 

oleh  masing-masing  sumber.  Misalkan  sebuah  situs  informasi  dibangun 

menggunakan database  oracle,  sedangkan situs lainnya  menggunakan MySQL. 

Sedangkan  anda  sendiri  menggunakan  perangkat  lunak  open  source dalam 

membangun  situs.  Web  service  akan  mengatasi  perbedaan  ini  (Siswoutomo, 

2004).

Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi  antar pemrogram 

dan perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat 

dipinjam  oleh  aplikasi  lain  tanpa  perlu  mengetahui  detil  pemrograman  yang 

terdapat di dalamnya.

Beberapa  alasan  mengapa  digunakannya  web  service adalah  sebagai 

berikut (scribd.com):

1. Web  service dapat  digunakan  untuk  mentransformasikan  satu  atau 

beberapa bisnis logic atau class dan objek yang terpisah dalam satu ruang 

lingkup yang  menjadi  satu,  sehingga  tingkat  keamanan  dapat  ditangani 

dengan baik.
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2. Web service memiliki  kemudahan dalam proses deployment-nya,  karena 

tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi.  Web 

service cukup di-upload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak 

yang telah diberikan otorisasi.

3. Web service berjalan di port  80 yang merupakan protokol standar HTTP, 

dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi 

firewall.

2.1.2Arsitektur 

Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu: 

1. Service Requester (peminta layanan) Peminta layanan yang mencari dan 

menemukan  layanan  yang  dibutuhkan  serta  menggunakan  layanan 

tersebut.

2. Service  Provider (penyedia  layanan) Berfungsi  untuk  menyediakan 

layanan/service  dan  mengolah  sebuah  registry  agar  layanan-layanan 

tersebut dapat tersedia.

3. Service Registry (daftar  layanan)  Berfungsi sebagai  lokasi  central  yang 

mendeskripsikan semua layanan/service yang telah di-register.

Gambar 2.1 Proses umum web service (W3C Working Group, 2004).

Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di dalamnya, 

yaitu:
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1. Publish/Unpublish: Menerbitkan/menghapus layanan ke dalam atau dari 

registry.

2. Find: Service  requestor mencari  dan  menemukan  layanan  yang 

dibutuhkan.

3. Bind: Service  requestor setelah  menemukan  layanan  yang  dicarinya, 

kemudian  melakukan  binding  ke  service  provider untuk  melakukan 

interaksi  dan  mengakses  layanan/service  yang  disediakan  oleh  service 

provider.

2.1.3Platform Web Service

Platform dasar web service ialah XML plus HTTP. HTTP adalah protokol 

yang  dapat  berjalan  di  mana  saja  di  Internet,  sedangkan  XML  menyediakan 

bahasa meta (meta-language) dan dapat membangun aplikasi lain yang dibangun 

dengan bahasa yang berbeda.  Aplikasi  mengirim pesan dalam bentuk XML ke 

aplikasi lain dan mendapatkan respon XML dari aplikasi tersebut.

XML mempunyai kelebihan sebagai berikut:

 XML tidak tergantung pada platform atau sistem operasi yang digunakan.

 Hasil pencarian data lebih akurat.

 Dokumen  XML  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  beberapa  format  yang 

berbeda karena dalam XML data dan instruksi dipisahkan.

Gambar 2.2 Arsitektur umum web service (Siswoutomo, 2004).

Bahasa XML tidak sama dengan HTML. Bahasa XML juga bukan untuk 

menggantikan  HTML.  Penekanan  penggunaan  kedua  bahasa  tersebut  berbeda. 
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HTML didesain untuk menampilkan data dan berfokus bagaimana data tersebut 

ditampilkan,  sedangkan XML didesain  untuk  membawa data,  mendeskripsikan 

data  dan berfokus pada data  itu.  Secara sederhana,  XML yang mendefinisikan 

data dan HTML yang menampilkan data (Siswoutomo, 2004).

Bersandar pada pondasi bagi XML untuk teknologi dari web service, dan 

HTTP sebagai  dasar  protokol,  banyak  sekali  Web  service melibatkan  protokol 

baku untuk mencapai kemampuan dari akses, deskripsi, dan penemuan/discovery. 

SOAP  (Simple  Object  Access  Protocol)  adalah  standar  untuk  bertukar  pesan-

pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program 

yang  berjalan  pada  suatu  sistem  operasi  (OS)  untuk  berkomunikasi  dengan 

program pada  OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan 

XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data.

Gambar 2.3 Lapisan dasar web service (Wulandari dan Wicaksana, 2006).

SOAP  menspesifikan  secara  jelas  bagaimana  cara  untuk  meng-

encode header HHTP dan file XML sehingga program pada suatu komputer dapat 

memanggil  program pada pada komputer  lain dan mengirimkan informasi,  dan 

bagaimana program yang dipanggil memberikan tanggapan. SOAP menggunakan 

teknologi XML utuk mendefinisikan rangka kerja pemesanan terekstrensi di mana 

menyediakan konstruksi pesan yang dapat dipertukarkan pada protokol berbeda. 

Rangka  kerja  dirancang  bebas  dari  model  pemrograman  dan  spesifikasi 

implementasi semantic (wikipedia.org).
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Adapun  standard  uraian  service  untuk  web  service adalah  misalnya 

terdapat suatu jaringan yang umum untuk berkomunikasi dan suatu satuan format 

dan interpretasi message yang disetujui secara umum, maka apa persyaratan yang 

berikutnya untuk memudahkan komunikasi antara penyedia service (provider) dan 

pemohon  service  (requester)?  Mereka  harus  mempunyai  suatu  pemahaman 

semantik  yang  umum tentang  isi  dari  message — mengenai  apa  yang  mereka 

maksud untuk memenuhi transaksi mereka pada jaringan tsb. 

jaringan tsb. 

Suatu pemohon yang potensial harus mengetahui service apa yang tersedia 

dari  penyedia  service,  format  message apa  yang  diperlukan  untuk  membuat 

permohonan,  biaya-biaya  apa yang dilibatkan,  dan lain-lain.  Seorang pedagang 

yang ingin menggunakan penyedia service untuk menjual barang-barangnya harus 

mampu menguraikannya sedemikian sehingga penyedia service dapat memahami 

uraian mengenai barang-barang tsb dan menyampaikannya ke para pembeli yang 

potensial. 

Standardisasi  dari  uraian  service  untuk mendukung  web service dicapai 

melalui  WSDL.  Bahasa  ini  menggambarkan  interface yang  diperlukan  untuk 

interaksi  antara  pemohon  dan  penyedia  service  dan  juga  menentukan 

penempatan/lokasi dari penyedia service tsb.

Penyedia  service  menerbitkan  suatu  service  dengan  membuat  dokumen 

uraian  WSDL-nya  tersedia  untuk  pemohon  yang  potensial.  Ini  bisa  dilakukan 

dalam berbagai cara, tetapi satu cara yang standard adalah bagi penyedia service 

untuk mendaftarkan service dengan suatu registry (pencatatan) dan bagi pemohon 

service untuk menemukan service dengan pencarian registry tsb. Spesifikasi yang 

digunakan untuk pencatatan adalah spesfikasi UDDI. 

Gambar di bawah menunjukkan teknologi ini dalam skenario yang umum. 

Langkah 1, aplikasi  klien menemukan informasi tentang  Web Service A dalam 

suatu UDDI registry. Langkah 2, aplikasi klien mendapatkan WSDL untuk Web 

Service A  dari  UDDI  registry  untuk  menentukan  API  milik  Web  Service A. 

Akhirnya,  pada  langkah  3  dan  4,  aplikasi  klien  berkomunikasi  dengan  Web 

Service melalui SOAP, menggunakan API yang ditemukan dalam langkah 2.
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Gambar 2.4 Skenario umum pemakaian web service (Wulandari dan Wicaksana, 

2006).

2.1.4Kualitas Layanan Web Service

Kualitas  layanan  web  service sangat  kritis  dan  penuh  tantangan  sebab 

kedinamisannya  dan  sulit  diprediksi.  Menghubungkan  berbagai  aplikasi  yang 

berbeda-beda karakteristiknya merupakan pekerjaan yang menantang, belum lagi 

berhubungan dengan yang berhubungan dengan jaringan. Perubahan pola trafik 

jaringan, serangan denial of service, efek kegagalan hardware, performance yang 

rendah pada protokol web dan faktor keamanan membuat sangat dibutuhkannya 

standar kualitas pelayanan di internet. Standar seperti SOAP, UDDI dan WSDL.

Secara umum permintaan untuk mendukung kualitas layanan web service 

sebagai berikut:

• Availability, menggambarkan apakah Web Service siap untuk immediate  

consumption.

• Accessibility, kemampuan Web Service melayani permintaan klien.

• Integrity,  tingkatan  suatu  sistem atau  komponen  mencegah  akses  yang 

tidak sah, atau modifikasi dari, program komputer atau data. 

• Performance, capaian dari suatu Web Service diukur dalam kaitan dengan 

throughput (banyaknya  permintaan  Web  Service yang  dilayani  pada 

periode tertentu), latency (waktu antara pengiriman suatu permintaan dan 

menerima  tanggapan),  waktu  pelaksanaan  (waktu  yang  diperlukan  oleh 

suatu  Web Service untuk memproses urutan dari aktivitanya), dan waktu 

transaksi. 
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• Reability,  banyaknya  kegagalan  per  hari,  minggu,  bulan,  atau  tahun 

menghadirkan suatu keseluruhan ukuran dari keandalan untuk suatu Web 

Service. 

• Regularity, aspek kualitas berkaitan dengan aturan maupun standar. Web 

service mempunyai beberapa standar seperti SOAP, UDDI dan WSDL.

• Interoperability,  tujuan  interoperabilitas  adalah  untuk  melewati  garis 

pembatas  antara  lingkungan  pengembangan  sedemikian  sehingga 

pengembang yang menggunakan service tersebut tidak memikirkan bahasa 

pemrograman atau sistem operasi yang digunakan service. 

• Security,  aspek kualitas  dari  web service berkaitan  dengan otentifikasi, 

enkripsi dan akses kontrol.

2.2 Decision Support Systems Topsis Analisis 

SPK atau sistem pendukung keputusan (decision support systems)  adalah 

bagian  dari sistem  informasi berbasis  komputer  (termasuk  sistem  berbasis 

pengetahuan  (manajemen  pengetahuan))  yang  dipakai  untuk  mendukung 

pengambilan  keputusan  dalam  suatu  organisasi atau perusahaan. Dapat  juga 

dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk 

mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik (wikipedia.org).

Tahap  pencarian  merupakan  implementasi  utama  dari  metode  topsis  

analisis yang digunakan untuk pencarian mobil bekas. Topsis analisis didasarkan 

pada konsep dimana alternatif  terpilih  yang terbaik tidak hanya memiliki  jarak 

terpendek  dari  solusi  ideal  positif,  namun  juga memiliki  jarak  terpanjang dari 

solusi ideal negatif. Topsis analisis memperhatikan jarak ke solusi ideal maupun 

jarak  ke  solusi  ideal  negatif  dengan  mengambil  hubungan  kedekatan  menuju 

solusi  ideal.  Dengan  melakukan  perbandingan  pada  keduanya,  urutan  pilihan 

dapat  ditentukan.  Berikut  ini  adalah  matriks  keputusan  C  yang  memiliki  m 

alternatif dengan n kriteria, dimana xij adalah pengukuran pilihan dari alternatif 

ke-i dalam hubungannya dengan kriteria ke-j.

C =   



















mnmmm

n

n

XXXX

XXXX
XXXX
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...

...

321

2232221
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Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penyelesaian  masalah 

menggunakan metode TOPSIS adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi matriks keputusan

Setiap  elemen  pada  matriks  C  dinormalisasi  untuk  mendapatkan 

matriks normalisasi R. Setiap normalisasi dari nilai rij dapat dilakukan 

dengan perhitungan sebagai berikut:

Dimana:

rij = matriks ternormalisasi [i][j]

xij = matriks keputusan [i][j]

2. Pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi

Diberikan  bobot  W  =  (W1,  W2,  ...,  Wn),  sehingga 

weighted normalised matrix  V dapat dihasilkan sebagai 

berikut:

Secara matematis,  weighted normalised matrix ini dapat 

diperoleh dengan rumus berikut ini:

Vij = Wj . rij

Dimana:

vi,j = matriks normalisasi terbobot [i][j]

wj = vektor bobot [j]

rij = matriks ternormalisasi [i][j]

13



3. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif

Solusi  ideal  positif  dinotasikan  dengan  A+ dan  solusi  ideal  negatif 

dinotasikan dengan A-. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dibawah ini:

A+={(max Vij| j Є J),(min Vij| j Є J’), i=1,2,3,...,m}={V1
+, V2

+, ..., Vn
+}      

A- ={(min Vij| j Є J),(max Vij| j Є J’), i=1,2,3,...,m}={V1
-, V2

-, ..., 

Vn
-}

Dimana:

J = {1, 2, ..., n dan j berhubungan dengan benefit criteria}

J’= {1, 2, ..., n dan j berhubungan dengan cost criteria} 

Vj
+ = solusi ideal positif [j]

Vj
- = solusi ideal negatif [j]

Pembangunan A+ dan A- adalah untuk mewakili  alternatif  yang  most 

preferable ke solusi ideal dan yang least preferable secara berurutan.

4. Menghitung Separation Measure

Separation  measure ini  merupakan  pengukuran  jarak  dari  suatu 

alternatif  ke solusi  ideal  positif  dan solusi  ideal  negatif.  Perhitungan 

matematisnya adalah sebagai berikut:

a.  Rumus  pengukuran  jarak  dari  suatu  alternatif  ke  solusi  ideal 
positif

Si
+ = ∑

=

+−
n

j
jji vv

1

2)( , untuk i=1,2,3,...,m  

Dimana:

Si
+ = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal positif

Vij = matriks normalisasi terbobot[i][j]

Vj
+ = solusi ideal positif [j]

b.  Rumus  pengukuran  jarak  dari  suatu  alternatif  ke  solusi  ideal 

negatif
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Si
- = ∑

=

−−
n

j
jji vv

1

2)( , untuk i=1,2,3,...,m 

Dimana:

Si
- = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal negatif

Vij = matriks normalisasi terbobot[i][j]

Vj
- = solusi ideal negatif [j]

5. Menghitung kedekatan relatif dengan solusi ideal

Kedekatan  relatif  dari  alternatif  Ai dengan  solusi  ideal  positif  A+ 

direpresentasikan dengan:

Ci
+

  = −+

−

+ ii

i

SS
S

, dimana 0 < Ci
+

 < 1 dan i = 1, 2, 3, ..., m  

Dimana:

Ci+ = kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal positif

Si+ = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal positif

Si- = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal negatif

Dikatakan alternatif Ai dekat dengan solusi ideal positif apabila Ci
+ 

mendekati 1. Jadi Ci
+

 =1 jika Ai = A+ dan Ci
-=0 jika Ai = A- 

6. Mengurutkan pilihan

Pilihan  akan diurutkan  berdasarkan pada  nilai  Ci
+

 sehingga  alternatif 

yang  memiliki  jarak  terpendek  dengan  solusi  ideal  positif  adalah 

alternatif yang terbaik. Dengan kata lain, alternatif yang memiliki nilai 

Ci
+ yang lebih besar itulah yang lebih dipilih.

a. Kelebihan dan Kelemahan Topsis Analisis

Layaknya  sebuah metode  analisis,  TOPSIS pun memiliki  kelebihan dan 

kelemahan dalam sistem analisisnya.

1. Kelebihan- kelibihan analisis ini adalah :

• Kesatuan 
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TOPSIS membuat  permasalahan  yang  luas  dan  tidak  terstruktur 

menjadi suat model yang fleksibel dan mudah dipahami.

• Kompleksitas 

TOPSIS memecahkan  permasalahan  yang  kompleks  melalui 

pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.

• Saling ketergantungan 

TOPSIS dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling 

bebas dan tidak memerlukan hubungan linear.

• Pengukuran 

TOPSIS menyediakan  skala  pengukuran  dan  metode  untuk 

mendapatkan prioritas.

• Konsistensi

TOPSIS mempertimbangkan  konsistensi  logis  dalam  penilaian 

yang digunakan untuk menentukan prioritas.

• Sintensis

TOPSIS mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa 

diinginkannya masing-masing alternatif. 

2. Kelemahan metode TOPSIS adalah sebagai berikut :

• Ketergantungan model TOPSIS pada input utamanya. Input utama 

ini berupa presepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan 

subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti 

jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.

• Metode TOPSIS ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian 

secara  statistik  sehingga  tidak  ada  batas  kepercayaan  dari 

kebenaran model yang terbentuk.

Solusi ideal positif  jarang dicapai ketika menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan  nyata.  Maka  asumsi  dasar  dari  TOPSIS  adalah  ketika  solusi  ideal 

positif tidak dapat dicapai, pembuat keputusan akan mencari solusi yang sedekat 

mungkin dengan solusi ideal positif dan TOPSIS memberikan solusi ideal positif 

yang relatif dan bukan solusi ideal positif yang absolut.
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2.2.2Dasar-Dasar Topsis Analisis

Skala ukuran panjang ( meter ), temperatur ( derajat ), waktu ( detik ) dan 

uang (  rupiah )  telah  digunakan dalam kehidupan sehari-hari  untuk mengukur 

bermacam-macam kejadian yang sifatnya fisik. Namun variabel sosial, ekonomi, 

dan politik jarang yang sulit diukur, seperti bagaimana mengukur kerugian yang 

diderita  masyarakat  karena bermacam-macam polusi  dan kerusakan lingkungan 

akibat industrialisasi dan sebagainya.

Oleh karena itu, maka perlu suatu yang luwes disebut prioritas, yaitu suatu 

ukuran abstrak yang berlaku untuk semua skala. Penentuan prioritas inilah yang 

akan dilakukan dengan menggunakan TOPSIS.

Secara garis besar ada tiga tahapan  TOPSIS dalam penyusunan prioritas, 

yaitu :

1. Definisi dan dekomposisi dari masalah.

2. Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi.

3. Sintesis dan prioritas.

2.3 PHP (Personal Home Page)

Pada  awalnya  PHP  merupakan  kependekan  dari  Personal  Home  Page 

(Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. 

Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa 

sekumpulan  skrip  yang  digunakan  untuk  mengolah  data  formulir  dari  web. 

Selanjutnya  Rasmus  merilis  kode  sumber  tersebut  untuk  umum  dan 

menamakannya  PHP/FI.  Dengan  perilisan  kode  sumber  ini  menjadi  sumber 

terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP.

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini,  interpreter PHP 

sudah  diimplementasikan  dalam  program  C.  Dalam  rilis  ini  disertakan  juga 

modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. 

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 dan singkatan PHP diubah menjadi  akronim berulang 

PHP: Hypertext Preprocessing.
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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.

PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag 

HTML yang diekseskusi di server dan digunakan untuk membuat halaman web 

yang dinamis seperti guestbook, statistik pengunjung, polling, email, upload foto, 

blog dan masih banyak lagi (Faisal, 2011).

Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, antara lain:

1. Bahasa  pemrograman  PHP  adalah  sebuah  bahasa  script  yang  tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.

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

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

relatif mudah.

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

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.

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

mudah karena memiliki referensi yang banyak.'

5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

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

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.
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2.4 MySQL (Structured Query Language)

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(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.

MySQL adalah  salah satu aplikasi database server yang sangat terkenal. 

Hebatnya lagi MySQL adalah produk open source yang terus dikembangkan oleh 

MySQL  AB.  Memang,  ada  produk  yang  enterprise.  Tetapi  untuk  kebutuhan 

sebagai  programmer, MySQL sudah dapat diandalkan. Selain gratis juga sangat 

reliable (edisusanto.com).

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.  Kedua  orang  Swedia  dan  satu  orang 

Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah:  David Axmark,  Allan Larsson, 

dan Michael "Monty" Widenius.

MySQL  adalah  sebuah  implementasi  dari  sistem  manajemen  basisdata 

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  basisdata  yang  telah  ada  sebelumnya;  SQL 

(Structured  Query  Language).  SQL  adalah  sebuah  konsep  pengoperasian 

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

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

pengoptimasi-nya  dalam melakukan  proses  perintah-perintah  SQL yang  dibuat 

oleh  pengguna  maupun  program-program  aplikasi  yang  memanfaatkannya. 

Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basisdata transaksional 
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maupun  operasi  basisdata  non-transaksional.  Pada  modus  operasi  non-

transaksional,  MySQL  dapat  dikatakan  unggul  dalam  hal  unjuk  kerja 

dibandingkan  perangkat  lunak  peladen  basisdata  kompetitor  lainnya.  Namun 

demikian  pada  modus  non-transaksional  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  (wordpress),  CMS,  dan  sejenisnya.  Untuk  kebutuhan 

sistem yang ditujukan untuk bisnis sangat disarankan untuk menggunakan modus 

basisdata transaksional, hanya saja sebagai konsekuensinya unjuk kerja MySQL 

pada  modus  transaksional  tidak  secepat  unjuk  kerja  pada  modus  non-

transaksional.

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain :

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 

seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan 

masih banyak lagi.

2. Perangkat  lunak  sumber  terbuka.  MySQL  didistribusikan  sebagai 

perangkat  lunak  sumber  terbuka,  dibawah  lisensi  GPL sehingga  dapat 

digunakan secara gratis.

3. Multi-user.  MySQL  dapat  digunakan  oleh  beberapa  pengguna  dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.

4. 'Performance tuning',  MySQL memiliki  kecepatan  yang  menakjubkan 

dalam menangani  query  sederhana,  dengan  kata  lain  dapat  memproses 

lebih banyak SQL per satuan waktu.

5. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, 

seperti signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, 

dan lain-lain.

6. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 

yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query).

7. Keamanan.  MySQL memiliki  beberapa  lapisan  keamanan seperti  level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta sandi terenkripsi.
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8. Skalabilitas  dan  Pembatasan.  MySQL  mampu  menangani  basis  data 

dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 

60  ribu  tabel  serta  5  milyar  baris.  Selain  itu  batas  indeks  yang  dapat 

ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.

9. Konektivitas.  MySQL  dapat  melakukan  koneksi  dengan  klien 

menggunakan protokol  TCP/IP,  Unix soket (UNIX),  atau  Named Pipes 

(NT).

10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk di dalamnya.

11. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai 

aplikasi  dan  bahasa  pemrograman  dengan  menggunakan  fungsi  API 

(Application Programming Interface).

12. Klien  dan  Peralatan.  MySQL  dilengkapi  dengan  berbagai  peralatan 

(tool)yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap 

peralatan yang ada disertakan petunjuk online.

13. Struktur  tabel.  MySQL  memiliki  struktur  tabel  yang  lebih  fleksibel 

dalam  menangani  ALTER  TABLE,  dibandingkan  basis  data  lainnya 

semacam PostgreSQL ataupun Oracle.

2.5 XAMPP

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. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi  apapun),  Apache,  MySQL,  PHP dan  Perl.  XAMPP merupakan 

salah  satu  paket  installasi  Apache,  PHP  dan  MySQL  instant  yang  dapat  kita 

gunakan untuk membantu proses installasi  ketiga produk tersebut (Saerang J.P, 

2003).  Program ini  tersedia  dalam  GNU  General  Public  License dan  bebas, 

merupakan  web  server yang  mudah  digunakan  yang  dapat  melayani  tampilan 

halaman web yang dinamis.
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XAMPP merupakan pengembangan dari LAMP (Linux Apache, MySQL, 

PHP and PERL),  XAMPP merupakan  project  non‐profit yang  di  kembangkan 

oleh Apache Friends yang didirikan Kai 'Oswalad' Seidler dan Kay Vogelgesang 

pada  tahun  2002,  project  mereka  ini  bertujuan  mempromosikan  pengunaan 

Apache web server.
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