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BAB II

LANDASAN TEORI

Penulisan laporan tugas akhir ini, penulis akan memberikan beberapa

pengertian yang berhubungan dengan judul tugas akhir yang diajukan karena tanpa

pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai

dengan yang diharapkan.

2.1 Sistem Administrasi

2.1.1 Definisi Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah

sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan sebuah

objek yang dikaji atau dipelajari, dimana memiliki karakteristik tertentu atau

spesifikasi tersendiri. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu

kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variable-variabel yang saling

terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain.[1]

Mendefinisikan sistem, menurut Jogiyanto terdapat dua kelompok pendekatan,

yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen

atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya

mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan

sistem sebagai berikut: “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.[2]

Pendekatan suatu sistem yang merupakan suatu jaringan prosedur lebih

menekankan pada urutan-urutan operasi didalam sistem. Pendekatan yang

menekankan pada elemen-elemen atau komponen merupakan interaksi antar elemen

atau komponen atau mencapai sasaran atau tujuan sistem.
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2.1.1.1 Karakteristik Sistem

Sistem menurut Susanta, secara umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan

hal yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk sebuah satu

kesatuan untuk melaksanakan fungsi guna mencapai tujuan.

Sistem memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai komponen (Component),

2. Mempunyai batas sistem (Boundary),

3. Mempunyai lingkungan (environment),

4. Mempunyai penghubung antar muka (interface) antar komponen,

5. Mempunyai masukan (input),

6. Mempunyai proses atau pengolahan (Processing),

7. Mempunyai keluaran (output),

8. Mempunyai sasaran dan tujuan (objectivies and goal),

9. Mempunyai umpan balik (feed back),

Model umum sebuah sistem terdiri dari masukan (input), pengolahan (processing),

dan keluaran (output).[3]

2.1.1.2 Klasifikasi Sistem

Menurut Agus Mulyanto Sistem dapat diklasifikasikan berbagai sudut pandang,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem abstak (abstract system) dan sistem fisik (physical system). Sistem

abstrak (abstract system) adalah sistem yang berupa pemikiran atau gagasan

yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik (physical system) adalah

sistem yang ada secara fisik dan dapat dilihat dengan mata.

2. Sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human made

system). Sistem alamiah adalah sistem yang keberadaannya terjadi karena proses

alam, bukan buatan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia (human made

systems) adalah sistem yang terjadi melalui rancangan atau campur tangan

manusia.
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3. Sistem tertentu (deterministic system) dan sistem tak tentu (probabilistic system)

Sistem tertentu (deterministic systems) yaitu sistem yang operasinya dapat

diprediksi secara cepat dan interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi

dengan pasti. Sedangkan sistem tidak tentu (probabilistic systems) yaitu sistem

yang hasilnya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

4. Sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka (open system). Sistem tertutup

(closed systems) yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan diluar

sistem. Sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar.

Sistem ini juga bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak

luar. Dalam kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada

hanyalah sistem yang relatif tertutup (relative closed system). Sistem relatif

tertutup biasanya mempunyai masukan dan keluaran yang tertentu serta tidak

terpengaruh oleh keadaan di luar sistem. Sedangkan sistem terbuka (open system)

adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar dan dapat terpengaruh

dengan keadaan lingkunga luar. Sistem terbuka menerima input dari sub sistem

lain dan menghasilkan output untuk sub sistem lain. Sistem ini mampu

beradaptasi dan memiliki sistem pengendalian yang baik karena lingkungan luar

yang bersifat merugikan dapat mengganggu jalannya proses di dalam sistem.[4]

2.1.1.3 Tujuan Sistem

Adapun tujuan sistem menurut Azhar Susanto yang bukunya berjudul Sistem

Informasi Akuntansi adalah “Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang

ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target

atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya

mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut

kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Ciri-ciri atau kriteria

dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan suatu

sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian”. Dari pengertian diatas

dapat disimpulkan yaitu tujuan sistem untuk target atau sasaran yang ingin dicapai

oleh suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian.[5]
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2.1.2 Definisi Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin Ad yang artinya intensif dan ministrare

yang artinya melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan

atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan

di dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu

sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan

sebagainya).[3]

Secara Umum, Pengertian Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang

berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pengertian

administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu pengertian administrasi dalam arti

sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit

adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan,

ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan.

Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerja sama dari

dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.2.1 Ciri-Ciri Administrasi

Administrasi memiliki beberapa karakteristik/ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau dengan lebih,

2. Terdapat kerja sama,

3. Terdapat proses atau usaha,

4. Terdapat bimbingan kepemimpinan dan pengawasan,

5. Terdapat tujuan.

2.1.2.2 Fungsi Administrasi

Adapun fungsi administrasi adalah sebagai berikut

1. Planning (Perencanaan) adalah penyusun perencanaan memerlukan kegiatan

administrasi, seperti pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan

perencanaan.



9

2. Organizing (pengorganisasian) adalah aktivitas menyusun dan membentuk

hubungan-hubungan kerja anatara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan

usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3. Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia pada

suatu organiasik mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai

dengan usaha untuk setiap tenaga petugas memberi daya guna yang maksimal

kepada organisasi.

4. Directing (pengarahan atau bimbingan) adalah fungsi manajemen yang

berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, untuk tugas

yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang telah

ditetapkan semula.

5. Coordinating adalah sebagian daru fungsi manajemen untuk melakukan sejumlah

kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya kekacauan,

percekcoka, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan menghubungkan,

menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama

yang terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Reporting adalah manajemen yang berada pada penyampaian perkembangan atau

hasil dari kegaitan dengan pemberian keterangaan dari tugas dan fungsi para

pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima

laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelakasanaan tugas orang yang

memberi laporan.

7. Budgeting adalah suatu kegaitan yang mengelola dan perencanaan yang

berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran.[6]

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Didalam mengembangkan sebuah sistem administrasi atau sebuah aplikasi

diperlukan metodologi yang tepat. Hal ini di karenakan dengan adanya metodologi,

peneliti dapat mendokumentasikan setiap requirement terhadap sistem dengan detil

dan lebih teliti. Metodologi juga dapat memberikan ide tentang bagaimana sebuah
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pengembangan sistem dapat lebih bisa di monitor, selajudnya progress yang dicapai

dapat dengan segera di terima baik oleh si peneliti/pengembang.

2.2.1 Pengertian internet

Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terbentuk dari jaringan-

jaringan computer lokal dan regional memungkinkan komunikasi data antar

komputer yang terhubung kejaringan tersebut. Pengertian dan manfaat dari internet

yang perlu diketahui sebagai pengguna internet. Seperti yang kita ketahui bahwa

internet telah menciptakan revolusi yang sangat tidak terduga dalam dunia teknologi,

informasi maupun komunikasi. Pengertian internet (interconnection networking)

sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan

bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan

menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.

Awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh

Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui sebuah proyek

yang disebut dengan ARPANET. Misi awal dari proyek ini awalnya hanya untuk

keperluan militer saja, tetapi lambat laun terus berkembang dan bisa dinikmati oleh

semua kalangan. Terciptanya internet telah membawa perubahan yang sangat berarti

dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Selain itu, internet juga telah melahirkan

baru yang memiliki pola, corak sekaligus karakteristik yang berbeda dengan dunia

nyata. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada internet yang sering disebut dengan jagad

raya informasi menyajikan sekian banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh

pengguna internet. [7]

Berikut ini beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengguna internet,

antara lain WWW (World Wide Web) atau yang sering disingkat dengan WWW

merupakan sebuah sistem yang terdapat pada internet dan bertugas melakukan

pencarian sekaligus pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi

hypertext. Untuk membuat hypertext, diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman

yang disebut Hyper Text Markup Language (HTML). HTML berfungsi mengikat

alamat WWW atau file dalam sebuah dokumen yang biasanya ber-extention *.htm
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atau *.html. Untuk mengirimkan file tersebut, diperlukan peran dari protokol

pengiriman data yang spesifik yaitu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Selain itu,

untuk menemukan setiap hubungan hypertext diperlukanlah Uniform Resource

Locator (URL).

2.2.2 Pengertian HTML

HTML merupakan dasar dari semua halaman web yang kita lihat di Internet.

Tetapi, apa sebenarnya HTML itu? dalam tutorial pertama Belajar HTML Dasar ini

kita akan membahas Pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext

Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah text biasa dapat

berfungsi lain, kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu

halaman ke halaman lainnya hanya dengan meng-klik text tersebut. Kemampuan text

inilah yang dinamakan hypertext, walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya

text yang dapat dijadikan link.

Disebut Markup Language karena bahasa HTML menggunakan tanda (mark),

untuk menandai bagian-bagian dari text. Misalnya, text yang berada di antara tanda

tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak

besar. Tanda ini di kenal sebagai HTML tag. Jika anda ingin melihat bagaimana

sebenarnya HTML, silahkan klik kanan halaman ini, lalu pilih View Page Source (di

Browser Mozilla Firefox atau Google Chrome).

HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam

membuat web, jika hanya menggunakan HTML tampilan web terasa hambar.

Terdapat banyak bahasa pemograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode

HTML, seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi sebelum anda belajar JavaScript

maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal.

HTML bukanlah bahasa pemograman (programming language), tetapi bahasa

markup (markup language), hal ini terdengar sedikit aneh, tapi jika anda telah

mengenal bahasa pemograman lain, dalam HTML tidak akan ditemukan struktur

yang biasa di temukan dalam bahasa pemograman seperti IF, LOOP, maupun

variabel. HTML hanya sebuah bahasa struktur yang fungsinya untuk menandai
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bagian-bagian dari sebuah halaman. Selain HTML, dikenal juga xHTML yang

merupakan singkatan dari eXtensible Hypertext Markup Language. xHTML

merupakan versi lama dari HTML (sebelum era HTML5 seperti saat ini). xHTML

menggunakan aturan penulisan yang lebih ketat. Jika anda menemukan artikel yang

membahas xHTML, bisa disamakan dengan HTML, karena perbedaannya tidak

terlalu banyak.[8]

2.2.3 Pengertian PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP merupakan singkatan dari “PHP: Hypertext Preprocessor”, adalah sebuah

bahasa scriting yang terpasang pada HTML. Sebagai besar sintaks mirip dengan

Bahasa C, Java, ASP dan Prel, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan

utama Bahasa ini adalah untuk memungkinkan peracang web untuk menulis halaman

web dinamik dengan cepat.[15]

PHP menurut kamus computer adalah bahasa pemrograman untuk dijalankan

melalui halaman web, umumnya digunakan untuk mengolah infrmasi di internet.

Sedangkann dalam pengertian lain PHP adalah singkatan dari “PHP Hypertext

Preprocessor” yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source

atau gratis. PHP merupakan script yang menyatu dengan HTML dan berada pada

server (server side HTML embedded scripting). PHP adalah bahasa pemrograman

script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP adalah script yang digunakan untuk

membuat halaman web dinamis, dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan

dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi

yang diterima client selalu yang terbaru atau up to date. Semua script PHP dieksekusi

pada server dimana script tersebut dijalankan.[9]

A. Kelebihan PHP

Banyak sekali kelebihan yang dimiliki PHP dibandingkan dengan bahasa

pemrograman yang lain, Diantaranya:

1. Bisa membuat Web menjadi Dinamis.
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2. PHP bersifat Open Source yang berarti dapat digunakan oleh siapa saja secara

gratis.

3. Program yang dibuat dengan PHP bisa dijalankan oleh Semua Sistem Operasi

karena PHP berjalan secara Web Base yang artinya semua Sistem Operasi bahkan

HP yang mempunyai Web Browser dapat menggunakan program PHP.

4. Aplikasi PHP lebih cepat dibandingkan dengan ASP maupun Java.

5. Mendukung banyak paket Database seperti MySQL, Oracle, PostgrSQL, dan

lain-lain.

6. Bahasa pemrograman PHP tidak memerlukan Kompilasi/Compile dalam

penggunaannya.

7. Banyak Web Server yang mendukung PHP seperti Apache, Lighttpd, IIS dan lain-

lain.

8. Pengembangan Aplikasi PHP mudah karena banyak Dokumentasi, Refrensi &

Developer yang membantu dalam pengembangannya.

9. Banyak bertebaran Aplikasi & Program PHP yang Gratis & Siap pakai seperti

WordPress, PrestaShop, dan lain-lain.

B. Kekurangan PHP

PHP juga mempunyai kekurangan. Namun masalah kekurangannya sangat

sedikit. Diantaranya:

1. PHP Tidak mengenal Package.

2. Jika tidak diencoding, maka kode PHP dabat dibaca semua orang & untuk meng

encodingnya dibutuhkan tool dari Zend yang mahal sekali biayanya.

3. PHP memiliki kelemahan keamanan. Jadi Programmer harus jeli & berhati-hati

dalam melakukan pemrograman & Konfigurasi PHP. [10]

Struktur PHP Script atau kode PHP biasanya terintegrasi atau berada didalam kode

HTML. Jika anda pernah belajar HTML, Pasti mengetahui format dasaar dari HTML

seperti contoh dibawah ini:
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Perhatikan kode baris 7, itu adalah kode PHP yang di sisipkan di dalam

dokumen HTML. Silahkan anda buat folder php di dalam folder htdocs dan tulis kode

diatas menggunakan Notepad/Text Editor lainnya & simpan dengan nama index.php

dalam folder htdocs/php/. Lalu buka Web Browser anda & ketikkan

http://localhost/php/index.php lalu lihat hasilnya. [11]

2.2.4 Pengertian CSS

Menurut Jamsa CSS adalah sebuah set aturan yang memberikan kontrol

lengkap tampilan halaman web dan tampilan isinya. Menurut Neiderst CSS

bermanfaat untuk:

1. Greater Typhography and page layout control (mengontrol typhography dan

tampilan halaman dengan baik).

2. Style is separate from structure (style terpisah dari struktur halaman).

3. Potentially smaller documents (berpotensi membuat dokumen lebih kecil).

4. Easier site maintenance (lebih mudah dimaintenance).[3]

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang berarti kumpulan kode-

kode yang berurutan & saling berhubungan untuk mengatur format/tampilan suatu

halaman HTML. Maka dari itu saya sarankan anda Belajar HTML Dasar dulu

sebelum Belajar CSS.

CSS berfungsi mengatur beberapa gaya/style elemen-elemen HTML seperti

mengganti jenis font, ukuran font, perataan dalam dokumen, & sebagainya.

Penggunaan CSS lebih dianjurkan dari pada menggantikan jenis font & sebagainya

dengan menggunakan atribut HTML. CSS lebih mudah terapkan karena untuk



15

merubah banyak elemen HTML dengan style yang sama hanya dengan membuatkan

satu style, beda dengan HTML yang diharuskan merubah setiap atributnya.

2.2.5 Pengertian MySQL

MySQL adalah suatau perangkat lunak database selasi (relation database

managemen sistem/RDMS) seperti halnya Orecle, PostgreSQL, Microsoft SQL.

MySQL jangan disama-artikan dengan SQL (Structure Query Language) yang

didefinisikan sebagai sintaks pirintah-perintah tertentu dalam (peogram) yang

digunakan untuk mengelola suatu database.[16]

Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan

secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana setiap orang

bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan

yang bersifat komersial. MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam

database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah

konsep pengoperasian database untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data,

yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah. Keandalan suatu

database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizernya dalam melakukan

proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program

aplikasinya.

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 lainnya.

2. Open Source. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah lisensi GPL

sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma.

3. Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang

bersamaan.

4. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan dalam menangani query

sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan

waktu.
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5. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask,

nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta

sandi terenkripsi.

6. 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.

7. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan

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

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

dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application

Programming Interface).

9. 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]

Perbedan MySQL dan SQL

MySQL dan SQL adalah dua “makhluk” yang berbeda. Mudahnya MySQL

adalah softwarenya dan SQL adalah Bahasa perintahnya. Awalnya MySQL

dijalankan pada sistem operasi Unix dan linux. Tapi bagi penggemar windowspun

sekarang sudah tersedia MySQL versi mereka yang nenggunakan linux (RedHat

Package Manager), merupakan prosedur instalasi software yang menjadi standart de-

facto untuk linux, walaupun anda tidak menggunakan linux RedHat. MySQL

merupakan database yang paling digemari sebagai piranti perangkat lunak yang open

source, dengan alasan bahwa program ini merupakan database yang sangat kuat dan

cukup digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebua database dengan

baik, MySQL terhitung merupakan database yang paling digemari dan paling banyak

digunakan disbanding database lainnya. [17]
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2.2.6 Xampp

Menurut Bunafit Nugroho XAMPP merupakan merupakan paket php berbasis

open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source. Dengan

menggunakan XAMPP kita tidak perlu lagi melakukan penginstalan program yang

lain karena semua kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa pakat yang

telah disediakan adalah Apache, MySql, Php, Filezila, dan Phpmyadmin.[12]

Xampp adalah satu paket komlit web server yang mudah dipasang diberbagai

sistem operasi. Dalam paketnya sudah terkandung Apace (web server) MySql

(database), PHP (server side scripting), dan berbagai pustaka bantu lainnya. Xampp

tersedia untuk linux, windows, macos maupun solaris sehingga sangat memudahkan

membuat web server multiplatform.

2.2.7 WEB

Ada beberapa ahli yang mnegatakan pengertian dan juga definisi mendasar

mengenai apa itu sebuah web. Menurut Suwanto Raharjo, Web merupakan salah satu

layanan internet yang paling banyak digunakan oleh usernya dibandingkan dengan

layanan lain seperti, seperti layanan internet ftp, gopher, news dan juga layanan surat

elektronik atau email. Sedangkan Menurut A. Taufiq Hidayatullah, Web merupakan

bagian dari sebuah aplikasi di dalam internet paling terlihat, dan juga paling banyak

digunakan oleh user atau clientnya.[14]

cara kerja web server secara konkret:

1. User mengawali dengan melakukan koneksi terhadap internet.

2. Setelah komputer terhubung ke dalam internet, maka user akan memasukkan

alamat internet URL dengan base www di dalam browsernya.

3. Ketika user menekan enter, maka secara teknis user sudah melakukan request

atau perminataan dari konten tertentu yang akan dia akses.

4. Ketika user sudah melakukan request tersebut, maka request tersebut akan

diteruskan ke dalam web server, dan kemudian akan diproses oleh web server.
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5. Pada saat web server menerima request, maka web server akan mengolah request

tersebut, dan mencari semua informasi yang dibutuhkan oleh user pada saat

proses reuest berlangsung.

6. Setelah pemrosesan yang dilakukan oleh web server selesai, maka web server

akan mengirimkan kembali hasil dari pemrosesan data yang sudah dilakukan.

7. Hasil dari pemrosesan data yang sudah dilakukan oleh web server kemudian akan

muncul pada layar dan juga tampilan browser yang dimiliki oleh user.


	



