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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Tugas 

Akhir. Dalam landasan teori antara lain membahas tentang konsep dasar sistem, 

konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, konsep dasar Android, 

dan perangkat lunak yang dipakai untuk membuat aplikasi android. 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan 

mengumpulkan, memperoses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi 

untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas 

input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi) Sutarman (2012). 

 Sedangkan pengertian menurut O’brian dalam Yakub (2012), bahwa sistem 

informasi (information system) merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan 

sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi 

dalam sebuah organisasi. 

 Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa sistem informasi adalah suatu 

komponen yang terdiri dari data informasi yang saling terintegrasi dengan 

teknologi untuk menyampaikan sebuah informasi bagi pemakai. 

2.1.1 Komponen Sistem Informasi 

 Menurut Yakub (2012), bahwa Sistem informasi merupakan sebuah susunan 

yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen. Komponen sistem informasi 

disebut dengan istilah blok bangunan (building block). Komponen sistem 

informasi tersebut terdiri dari : 

1. Blok Masukan (Input Block) 

 Input memiliki data yang masuk ke dalam sistem informasi. juga metode-

metode untuk menangkap data yang dimasukkan. 

2. Blok Model (Model Block) 

 Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data. 

 



6 
 

3. Blok Keluaran (Output Block) 

 Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi (Technology Block) 

 Blok teknologi digunakan untuk menerima input, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dari sistem secara 

keseluruhan. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi (brainware), perangkat 

lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 

5. Blok basis Data (Database Block) 

 Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan 

perangkat lunak (software) untuk memanipulasinya. Basis data diakses atau 

dimanipulasinya. 

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi 

 Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi (Information) 

dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. 

(Jogiyanto, 2010) 

1. Kegunaan (Usefulness) 

 Sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan 

relevan  untuk pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi di 

dalam organisasi. 

2. Ekonomi (Economic) 

 Semua bagian komponen sistem termasuk laporan-laporan, pengendalian-

pengendalian, mesin-mesin harus menyumbang suatu nilai manfaat setidak-

tidaknya sebesar biaya yang dibutuhkan. 

3. Keandalan (Realibility) 

 Keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi dan 

sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif bahkan pada waktu 

komponen manusia tidak hadir atau saat komponen mesin tidak beroperasi 

secara temporer. 
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4. Pelayanan Langganan (Customer Service) 

     Sistem harus memberikan pelayanan dengan baik atau ramah kepada para 

pelanggan. Sehingga sistem tersebut dapat diminati oleh para pelanggannya. 

5. Kesederhanaan (Simplicity) 

   Sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasinya dapat 

dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti. 

6. Fleksibilitas (Fleksibility) 

   Sistem harus cukup fleksibel untuk menangani perubahan-perubahan yang 

terjadi, kepentingannya cukup beralasan dalam kondisi dimana sistem 

beroperasi atau dalam kebutuhan yang diwajibkan oleh organisasi. 

 

2.2 Fitur Android 

 Adapun beberapa fitur – fitur menurut Safaat (2012), yang tersedia di 

Android adalah sebagai berikut ini : 

a) Kerangka aplikasi: memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen 

yang tersedia. 

b) Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon 

seluler. 

c) Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGL. 

d) SQLite: untuk penyimpanan data. 

e) Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

f) GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, 4G dan WiFi (tergantung piranti keras) 

g) Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, NFC dan accelerometer 

(tergantung piranti keras) 

2.2.1  Phonegap 

 PhoneGap adalah framework open source untuk membuat aplikasi pada 

berbagai macam platform seperti Android , Blackberry , Iphone atau Windows 

Phone menggunakan HTML5 , JQUERY , JQUERY MOBILE , DAN CSS3. 

Ketika akan membangun aplikasi untuk device yang berbeda seperti Android , 

Iphone, Windows Mobile dan lainnya kita membutuhkan framework dan bahasa 

pemrograman yang berbeda. Seperti di Android menggunakan bahasa 
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pemrograman Java , blackberry juga dengan Java, Iphone dengan Basic C , dan 

Windows Phone dengan C#. PhoneGap memberi solusi dengan menggunakan 

bahasa web-standart untuk membangun aplikasi smartphone. Dengan PhoneGap 

kita hanya melakukan sekali koding langsung bisa di compile kesemua platform 

sekaligus. Frame Work PhoneGap telah didownload lebih dari satu juta kali dan 

digunakan lebih dari 400,000 developer. Ribuan aplikasi dibangun menggunakan 

PhoneGap , dan  semuanya tersedia di mobile app stores dan directori. Contohnya 

adalah BBC Olympics , My Heart Camera , dan lain sebagainya (Safaat, 2014). 

1. PhoneGap Explained Visually 

PhoneGap adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan developer untuk 

membuat aplikasi native untuk perangkat mobile menggunakan HTML, 

CSS , dan JavaScripts. Script Kode untuk phonegap 100% open source , 

dibawah projek Apache Cordova. 

2. Phone Gap User Interface 

User interface untuk aplikasi PhoneGap dibuat menggunakan HTML , 

CSS, dan JavaScripts. UI layer dari sebuah aplikasi PhoneGap adalah 

sebuah tampilan web browser yang memenuhi 100% tinggi layar , dan 

100% lebar layar. 

3. PhoneGap API 

PhoneGap menyedikan Aplication Programming Interface (API) yang 

mengizinkan kita untuk mengakses fungsionalitas Sistem Operasi Native 

menggunakan Java Scripts. Secara logic kita membangun aplikasi dengan 

dengan JavaScript, dan PhoneGap API mengaturnya dengan Sistem 

Operasi Native. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 PhoneGap API 
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4. Paket Aplikasi PhoneGap dan Distribusi 

Aplikasi PhoneGap dibangun menggunakan HTML, CSS, dan 

JavaScript, bagaimanapun hasil akhir dari aplikasi PhoneGap adalah 

archieve aplikasi binary yang dapat di sebarkan ke lingkungan aplikasi 

standart. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Paket Aplikasi PhoneGap 

Untuk aplikasi  iOS hasilnya adalah sebuah IPA file (iOS Application 

Archieve), untuk aplikasi Android outputnya adalah sebuah APK file 

(Android Package), untuk aplikasi Window Phone outputnya adalah XAP 

file (Application Package), dan sebagainya. Itu adalah beberapa format 

paket aplikasi yang digunakan oleh aplikasi native, dan dapat di sebarkan 

di semua lingkungan aplikasi (Itunes Store, Android Market, Amazon 

Market, BlacBerry App World, Windows Phone Marketplace, dan 

sebagainya). 

5. PhoneGap Arsitektur Aplikasi Level Tinggi 

Spesifikasi arsitektur aplikasi berbeda pada setiap basisnya. Biarpun 

begitu data-driven aplikasi dibuat dengan mengikuti aristektur dasar. 

Aplikasi PhoneGap bertindak sebagai client agar user bisa berinteraksi 

dengannya. PhoneGap Client berkomunikasi dengan sebuah server aplikasi 

untuk menerima data. Server aplikasi mengatur business logic dan 

berkomunikasi dengan sebuah back-end data repository. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 PhoneGap Arsitektur Aplikasi 
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Server aplikasi biasanya adalah sebuah web server (Apache, IIS, 

etc…) dan mempunyai sebah server side scripting language seperti 

ColdFusion, Java, .NET, PHO dan sebagainya. PhoneGap adalah sebuah 

agnotic dari back-end technologies dan dapat bekerja dengan banyak 

server aplikasi menggunakan protocol web standart. Server aplikasi 

melakukan business logic dan perhitungan, dan menerima atau menahan 

data dari repository data yang terpisah biasanya sebuah relasional 

database, tetapi juga bisa semua struktur atau mekanisme untuk penahanan 

data. Aplikasi PhoneGap biasanya tidak langsung meminta langsung ke 

sebuah database, komunikasinya adalah melalui sebuah aplikasi server. 

Komunikasi Client ke aplikasi server dapat berdasarkan standart HTTP 

request untuk content HTML, REST – ful XML services, JSON services, 

atau SOAP (atau websockets jika OS kita mendukung). Ada beberapa 

beberapa teknik yang dapat digunakan di sebuah desktop-browser berbasis 

AJAX. 

Arsiktektur client-side biasanya menggunakan Model Single-page 

application, dimana logic aplikasi berada ddisebuah page HTML single. 

Page ini tidak pernah diambil dari memori. Semua data akan di display 

dengan mengupdate HTML DOM, data diterima dari server aplikasi 

menggunakan teknik AJAX, dan variabel disimpan dimemory dengan 

JavaScript. Arsitektur Multi-page client-side aplikasi mendukung, tetapi 

tidak dianjurkan karena kita akan kehilangan variabel memori ketika 

memanggil page yang terpisah. 

2.2.2  Responsive 

Responsive web atau biasanya disebut responsive web design adalah sebuah 

pendekatan yang menunjukkan bahwa desain dan pengembangan harus 

menanggapi perilaku dan lingkungan pengguna berdasarkan pada ukuran, 

platform dan orientasi layar. Praktik ini meliputi penggunan perpaduan grid 

fleksibel dan layout, gambar dan CSS media query. Sebagaimana pengguna saat 

ini yang beralih dari laptop ke tablet, website secara otomatis harus menyesuaikan 

resolusi, ukuran gambar dan kemampuan scripting-nya. Dengan kata lain, website 



11 
 

harus memiliki teknologi untuk secara otomatis merespon preferensi pengguna 

yang didasarkan pada resolusi layar gadget yang digunakan 

(mobilephone/smartphone, tablet, comunicator dan sebagainya). 

Web responsive design pada dasarnya menunjukkan bahwa situs web dibuat 

menggunakan W3C CSS3 media dengan cairan proporsi berbasis grid, untuk 

beradaptasi tata letak dengan melihat lingkungan platform dan gambar fleksibel 

sebagai hasilnya, pengguna diberbagai platform dan browser akan memiliki akses 

ke satu sumber konten, ditata sehingga mudah dibaca dan navigasi dengan 

minimal mengubah ukuran, panning dan scrolling.  

Web responsive design pertama kali diperkenalkan oleh Ethan Marcotte 

pada artikelnya yang sangat inspiratif web responsive design. Semakin banyaknya 

perangkat yang muncul dengan berbagai ukuran, maka sebuah situs perlu untuk 

mengenali ukuran perangkat pengguna. Ketika masih berpikir saat ada perangkat 

baru yang dirilis dan akan memperbarui situs agar sesuai, maka harus mencari 

solusi yang lebih efektif dan responsif bagaimana cara agar situs hanya mengakui 

lebar browser saja tanpa melakukan pembaruan yang lebih spesifik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Responsive Web 

 Berbagai ukuran resolusi layar yang digunakan diberbagai perangkat saat ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Ukuran berbagai device 
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2.2.3 Android SDK 

 Menurut Safaat (2012), Android SDK adalah tools API (Application 

Programming Interface) yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada 

platform Android yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Android 

Software Development Kit (Android SDK) adalah alat untuk membantu user untuk 

membuat aplikasi pada platform android yang menggunakan bahasa pemrograman 

Java.  

2.2.4 ADT (Android Development Tools) 

 Safaat (2012) juga memaparkan bahwa Android Development Tools (ADT) 

adalah plug-in yang didesain untuk IDE Eclipse yang memberi kita kemudahan 

dalam mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan IDE Eclipse. 

Android Development Tools adalah alat untuk memudahkan untuk membuat dan 

memasarkan aplikasi android yang user buat dalam bentuk android package 

(.apk). 

2.2.5 AVD (Android Virtual Device) 

 Menurut Safaat (2012), AVD merupakan emulator yang digunakan untuk 

menjalankan program aplikasi Android yang telah dirancang. AVD dapat 

dikonfigurasi agar dapat menjalankan berbagai macam versi Android yang telah 

diinstal. Android Virtual Device adalah sebuah alat untuk menampilkan sebuah 

aplikasi di komputer yang sama seperti tampilan pada telepon genggam. Dalam 

perancangan aplikasi ini menggunakan konfigurasi Android versi 4.1 (Jelly Bean) 

2.2.6 IDE Eclipse 

 Menurut Fatimah dalam Safaat (2011), Eclipse adalah sebuah IDE 

(Integrated Development Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak 

agar dapat dijalankan di semua platform (platform-independent). Integrated 

Development Environment, sebuah software yang bersifat open source dan gratis. 

Selain itu, Eclipse juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan bahasa 

pemrograman lainnya, seperti C/C++, Java, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain 

sebagainya. 
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2.2.7  JDK (Java Development Kit) 

 Menurut DeCoster dalam Safaat (2012), Java adalah sebuah teknologi yang 

diperkenalkan oleh Sun Microsysytems pada pertengahan tahun 1990. Java 

Development Kit digunakan sebagai kompiler dan interpreter untuk program Java. 

 

2.2.8  Database SQLite 

 Android juga memiliki fasilitas untuk membuat database yang dikenal 

dengan SQLite yaitu salah satu software yang embedded yang sangat popular, 

kombinasi SQL interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan 

kecepatan yang sangat cepat. SQLite di android termasuk dalam Android runtime, 

sehingga setiap versi dari android dapat membuat database dengan SQLite. 

 

2.3 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) atau disebut juga Diagram Alir Data (DAD) 

sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem 

baru yang akan dikembangkan tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana 

data mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. Dalam 

DFD dibahas fungsi- fungsi apa saja yang diperlukan oleh suatu sistem dan aliran 

data yang terdapat diantara proses didalamnya. DFD dapat dikembangkan dari 

level yang paling rendah ke level yang paling tinggi.   

Kamus Lengkap Dunia Komputer (2002) menyatakan DFD adalah suatu alat 

dalam perancangan yang menggunakan simbol – simbol untuk menggambarkan 

aliran data melalui serangkaian proses yang saling berhubungan. 

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan DFD yaitu : 

a. Diagram konteks; digunakan untuk menggambarkan sistem secara global. 

b. Diagram Level Nol; digunkan menggambarkan tahapan-tahapan proses yang 

ada dalam diagram konteks. 

c. Diagram Detil (level satu); digunakan untuk manggambarkan arus data yang  

lebih mendetail dalam proses diagram level nol. 

d. Symbol-simbol yang digunakan dalam DFD adalah  
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Tabel  2.1 Simbol Data Flow Diagram(DFD) 

No Simbol Fungsi 

1  External Entity (kesatuan luar), untuk 

menggambarkan sumber asli suatu transaksi, 

serta penerimaan akhir dari sistem 

2  Atribut/ Proses, untuk mengolah arus data 

yang masuk kedalamnya dan kemudian dari 

proses itu juga menghasilkan arus data atau 

output 

3  Data Storage ( penyimpanan data), untuk 

menggambarkan simpanan data yang dapat 

berupa file atau database 

4  Data Flow (arus data), untuk meng-gambarkan 

arus data yang mengalir sebagai input atau 

output 

 

2.4 Database  

2.4.1 Definisi Database 

Menurut Fred R. McFadden dan Jeffrey A. Hoffer (1994), database  

adalah  sekumpulan  data  logikal  yang  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan 

informasi dari berbagai pengguna dan sebuah organisasi. Data dalam database 

disimpan dalam satu dari 3 tipe struktur data yaitu file, tabel, dan objek. 

Keunggulan dari database adalah: 

1) Database dapat menyediakan manipulasi data yang baik. 

2) Database dapat mengurangi redundansi data. 

3) Database menjaga independensi data. 

4) Database meningkatkan keamanan data.  

5) Database menjaga konsistensi data.  

6) Database meningkatkan integritas data. 
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7) Dengan database data menjadi lebih mudah untuk diakses 

dan digunakan. 

8) Database dapat meningkatkan produktivitas. 

9) Database meningkatkan pelayanan backup dan recovery. 

10) Database memiliki suatu standar. 

11) Database memudahkan dalam data sharing. 

Pengguna dari sistem database akan mendapatkan fasilitas untuk melakukan 

berbagai aksi pada file termasuk : 

a. Menambah file baru yang kosong ke database.  

b. Menyisipkan data baru ke file yang sudah ada.  

c. Memperoleh kembali data dari file yang sudah ada. 

d. Mengupdate data di file yang sudah ada.  

e. Menghapus data dari file yang sudah ada.  

f. Memindah file yang ada dari database. 

Untuk menganalisa sistem informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau 

organisasi, maka diperlukan normalisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

relasi antar entity ataupun atribut pada database. 

Entity merupakan objek nyata yang berhubungan dengan sistem basis data 

yang akan dibuat. Atribut merupakan keterangan dari entity. Relasi adalah 

hubungan atau asosiasi antara entity. 

 

2.4.2 Model dan Struktur Data Relasional  

Menurut Candace C. Fleming dan Barbara von Halle (2000), model 

relasional pertama kali diperkenalkan oleh E.F. Codd, dimana konsep dasarnya 

berdasarkan konsep matematika, yaitu konsep relasi yang ditampilkan dalam 

bentuk tabel. 

Struktur dari data relasional dapat dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai 

berikut : 

a. Atribut merupakan keterangan yang menjelaskan beberapa hal dari suatu 

obyek dan kemudian menampilkannya dalam bentuk kolom.  

b. Cardinality merupakan banyaknya record yang terdapat dalam sebuah tabel.  

c. Degree merupakan banyaknya atribut yang dimiliki sebuah relasi atau tabel.  
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d. Domain merupakan kumpulan nilai yang diperbolehkan untuk satu atau lebih 

atribut.  

e. Normalisasi merupakan proses dekomposisi struktur data kompleks     

menjadi bentuk yang normal berdasarkan aturan mengenai ketergantungan 

data (Hoffer, et.al, 1994). 

f. Relasi merupakan tabel yang berisikan kolom dan baris. 

g. Tuple atau record merupakan baris yang mengandung nilai dari atribut. 

 

2.4.3 Objek-Objek Database Relasional 

1. Tabel 

       Tabel adalah sekelompok data homogen yang ditampilkan dalam bentuk baris 

serta kolom. Tabel dapat diartikan sebagai sebuah File. 

Tabel 2.2 Struktur Tabel 

Inq No. Pelanggan Inquiry date MODEL 

8870911 Agus supramono 19-Sep-2011 APV 

8890911 Faisol 19-Sep-2011 SPLASH 

9770911 Febri 19-Sep-2011 G_VTR 

9780911 Somad 19-Sep-2011 SWIFT 

 

Struktur dari tabel : 

Heading dan Body. Bagian heading biasanya terdiri atas nama field atau 

dapat juga berupa himpunan attribute. Body berfungsi sebagai tempat 

kumpulan record, dengan setiap record-nya merupakan pasangan dari 

attribute beserta nilainya. 

Baris merupakan suatu data dalam tabel yang mempunyai nilai. Kolom 

merupakan penejelasan dari data unik dalam baris tersebut atau kumpulan 

data yang memiliki kesamaan tipe. 

2. Diagram Hubungan (Relationships) 

Relasi menghubungkan semua tabel-tabel dalam database relasional. 

Yang menentukkan relasi dari data adalah nilai dari data tersebut. 
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Gambar 2.6 Relasi antar table 

Ada 3 macam jenis relasi yaitu: 

1. One To One 

Adalah relasi dimana satu key hanya mempunyai hubungan dengan satu 

key pada tabel lain. 

Contoh: satu kelurahan hanya mempunyai satu lurah, satu kelas hanya 

mempunyai satu orang ketua kelas. 

2. One to Many 

Adalah jelasi dimana satu key dapat mempunyai hubungan lebih dari satu 

pada key dari tabel lain. 

Contoh: Satu mahasiswa dapat memilih beberapa mata kuliah 

3. Many to Many 

Adalah relasi dimana banyak key dapat mempunyai hubungan lebih dari 

satu degan key pada tabel lain. 

Contoh: Satu guru dapat mengajar banyak murid dan banyak murid dapat 

mempunyai banyak guru. 

 

3. SQL language 

Merupakan bahasa pemrograman dari berbagai sistem database. Dengan 

adanya SQL, dapat dibuat suatu database relasional dan juga dengan SQL dapat 

dilakukan inquiry, yaitu proses permintaan informasi pada database. 

SQL mempunyai dua fungsi utama dalam database relasional, yaitu : 
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Fungsi DDL 

DDL (Data Definition Language) merupakan sebuah bahasa yang dapat 

menerangkan suatu skema eksternal, internal dan konseptual ke dalam bentuk 

yang sesuai. 

Contoh DDL : 

1. Alter Table 

2. Create Table 

3. Drop Table 

Fungsi DML 

DML (Data Manipulation Language) merupakan sebuah bahasa yang digunakan 

dalam memanipulasi data pada database. 

Contoh DML : 

a. Delete 

b. Insert 

c. Update 

2.4.4 Relational Keys 

         Duplikasi record tidak boleh terjadi dalam sebuah relasi. Untuk 

mengantisipasi adanya duplikasi record dalam sebuah relasi, maka dibutuhkan 

suatu key yang unik, yang dinamakan primary key. Foreign key merupakan satu  

atau lebih atribut di dalam sebuah relasi yang juga merupakan primary key pada 

relasi atau tabel lain, sehingga dapat digunakan untuk menghubungkan satu relasi 

dengan relasi lain. 

2.4.5 DBMS (Database Management System) 

2.4.5.1 Definisi 

Menurut Michael  Mannino (2004), database management system adalah 

sebuah software yang mendukung pengambilalihan data, dissemination, maintain, 

retrieve, dan formatting. DBMS dapat mengatur multiple file, tabel, atau objek 

pada waktu yang bersamaan. DBMS menyediakan fungsi Data Manipulation 

Language (DML) dan Data Definition Language (DDL). 

DML dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1.  Procedural 

Procedural language pengguna harus menjelaskan 
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bagaimana data tersebut diperoleh 

2. Non-Procedural 

Non-Procedural language pengguna hanya menentukan 

data apa yang diperlukan. 

Contoh : SQL (Structured Query Language). 

2.4.5.2 Komponen DBMS 

DBMS dipisahkan menjadi lima komponen utama, yaitu: 

1. Hardware 

Adalah peralatan yang dibuthkan dalam mengoperasikan DBMS. 

Contoh: PC, Mainframe. 

2. Software 

Adalah perangkat lunak yang digunakan dalam mengoperasikan 

DBMS. 

Contoh: MySQL, Oracle, Windows. 

3. Data 

Adalah informasi yang akan digunakan dalam database. 

4. Prosedur 

Adalah metode serta aturan yang digunakan dalam penggunaan dan perancangan 

database. 

5. Pengguna 

Adalah orang yang meggunakan database tersebut, dibagi menjadi: 

a. Database Administrator 

b. Database Designer 

c. Software Developer 

d. End-User 

 

2.5 Alat Pengembangan 

2.5.1 MySQL 

         Menurut Abdul Kadir (2003), MySQL adalah salah satu jenis database 

server yang sangat populer. Kepopuleran ini disebabkan karena MySQL 

menggunakan SQL sebagai bahasa dasar dalam mengakses databasenya. Selain 

itu MySQL bersifat free pada berbagai platform. MySQL termasuk jenis RDBMS 
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(Relational Database Management System), oleh karena itu istilah seperti tabel, 

baris dan kolom digunakan dalam MySQL. Pada MySQL database mengandung 

satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri dari sejumlah baris dan setiap baris 

mengandung satu atau beberapa kolom. 

2.5.2 PHP 

         Menurut Abdul Kadir (2003), yang diambil dari dokumen resmi PHP, PHP 

merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocesor. PHP merupakan bahasa 

yang berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 

Hasilnyalah yang dikirimkan kepada klien, tempat pemakai menggunakan 

browser. 

     Secara khusus PHP dirancang untuk membentuk web dinamis. Artinya, ia 

dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, 

kemampuan untuk bisa menampilkan isi database ke halaman web. Pada 

prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan script-script seperti ASP 

(Active Server Page), Cold Fusion, ataupun Perl. 

  


