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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Laporan dari beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam Tugas Akhir ini adalah 

penelitian dari berbagai sumber yang dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Satria Wijaya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Gunadarma, Depok tahun 2013 yang 

berjudul “Aplikasi Kamus Taksonomi Aves Berbasis Android”.  

Tugas Akhir tersebut mempunyai tujuan merencanakan suatu Aplikasi Taksonomi aves 

memudahkan para siswa belajar mengenai taksonomi aves secara mudah sehingga menarik 

minat siswa untuk mempelajarinya.Kelebihan aplikasi penulis dengan sebelumnya yaitu, 

menambahkan secara lengkap kelas dari hewan vertebrata dan invertebrata tersebut, Terdapat 

gambar hewan dengan penjelasannya, Terdapat quis untuk pengayaan, sehingga siswa dapat 

mengetahui seberapa paham  mereka  mengenal hewan, Terdapat video pertumbuhan dari 

hewan dan Kekurangan aplikasi sebelumnya yaituaplikasi kamus hanya menjelaskan tentang 

kelas aves saja tidak ada penjelasan lengkap tentang kelas vertebrata lainnya, tampilan gambar 

masih dalam ukuran layar smartphone, pada pencarian nama burung(aves) tidak ada gambar 

dan penjelasan lengkap di setiap detailnya. 

b. Nur Imran Ruslan, Bambang Pramono, Subardin.Jurusan Teknik Informatika, Fakultas 

Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari tahun 2016 yang berjudul :“Aplikasi Kamus Bahasa 

Latin Hewan dan Tumbuhan Menggunakan Metode Autocomplete Berbasis Android”. 

 Dalam penelitian ini dibuat suatu aplikasi kamus bahasa latin hewan maupun tumbuhan 

yang meliputi pencarian kesamaan kata dengan menggunakan metode brute force. Inputan 

berupa nama hewan dan tumbuhan merupakan nilai string yang akan dijadikan parameter 

pencarian di dalam database.Kelebihan aplikasi penulis dengan sebelumnya yaituMenjelaskan 

pemahaman tentang hewan khususnya hewan vertebrata dan invertebrata, Terdapat gambar dan 

nama latin hewan vertebrata dan invertebrata beserta informasi mengenai hewan tersebut, 

Terdapat quis untuk pengayaan, sehingga siswa dapat mengetahui seberapa paham  mereka  

mengenal hewan vertebrata dan invertebrata, Terdapat video pertumbuhan hewan.Kekurangan 
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aplikasi sebelumnya yaitu, Hanya menampilkan nama hewan  dan  nama latin saja, tidak  

adanya informasi lengkap, Perlu menambahkan fitur pada aplikasi sehingga lebih menarik user 

untuk menggunakanya. 

c. Iwan Rijayana, Febby Mardianty. Jurusan Teknik Infromatika, Fakultas Teknik, 

Universitas Widyatama, Bandung. Tahun 2008 tentang : “Aplikasi Ensiklopedia Hewan 

Vertebrata Berbasis Multimedia”. Dalam penelitian ini dibuat suatu aplikasi ensiklopedia 

hewan vertebrata berbasis multimedia yang dilengkapi dengan fitur dalam bentuk text, audio, 

dan video yang interaktif yang ditujukan penggunaannya untuk siswa sekolah yang 

membutuhkan. Kelebihan aplikasi penulis  dengan sebelumnya yaitu, Menambahkan secara 

lengkap kelas dari hewan vertebrata dan invertebrata.Penambahan menu video agar siswa lebih 

memahami pertumbuhan hewan vertebrata dan invertebrata. Kekurangan aplikasi sebelumnya 

yaitu, Hanya menampilkan kelas hewan vertebrata saja, Perangkat lunak ini hanya dapat 

digunakan sendiri, perangkat lunak ini diharapkan dapat digunakan dalam bentuk web.. 

2.2.Ensiklopedia 

Ensiklopedia adalah ringkasan yang didalamnya merangkum informasi dari berbagai 

sumber cabang pengetahuan dari bidang manapun danKata “ensiklopedia” sendiri diambil 

dari bahasa Yunani; enkyklios paideia (ἐγκύκλιος παιδεία) yang disebut lingkaran atau 

pengajaran yang lengkap. Dalam ensiklopedia biasanya disusun menurut abjad. Ensiklopedia 

menjelaskan sebuah cerita yang berisikan daftar dan gambar agar pembaca mudah untuk 

mempelajarinya. 

2.2.1 Jenis Ensiklopedia  

Pada Ensiklopedia terdiri dari beberapa jenis contoh sebagai berikut :. 

a. Ensiklopedi umum/ nasional 

Didalam ensiklopedia nasional atau umum biasanya memberikan informasi tentang 

kejadian yang menceritakan sebuah Negara dengan judul dengan kata nasional atau nama 

Negara itu sendiri ataupun Negara lainnya. Contohnya padaENSIKLOPEDI INDONESIA. 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1986. 

b. Ensiklopedi Khusus atau Ensiklopedi Subyek 

Didalam Ensiklopedi khusus biasanya memberikan informasi tentang masalah dari 

subyek yang akan diangkat Contoh: Effendi, Samsuri. ENSIKLOPEDI TUMBUH-

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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TUMBUHAN BERKHASIAT OBAT YANG ADA DI BUMI NUSANTARA. Surabaya: Karya 

Anda, 1982. 

c. Ensiklopedi internasional 

Di dalam Ensiklopedi internasional adalah memberikan semua informasi tentang 

permasalahan di dalam sebuah Negara atau di berbagai kelompok. Contoh: ENCYCLOPAEDIA 

AMERICANA INTERNATIONAL EDITION. New York, Chicago,  

d.  Ensiklopedia Online 

Dalam bentuk ensiklopedia online masih dalam bentuk buku atau media cetak. Dan yang 

berarti harus terhubung dan terkoneksi di jaringan internet untuk saling bertukar informasi. 

 

2.3 Hewan  

Hewan adalah organisme eukariotik (memiliki membran inti sel), multiseluler (bersel 

banyak), tidak mempunyai dinding sel dan berklorofil sehingga hidup dengan organisme jenis 

heterotrof, dan dapat menggerakkan tubuh untuk mencari makan atau mempertahankan dari 

dari musuh. Terdapat sekitar satu juta spesies hewan dengan struktur dan bentuk tubuh yang 

beraneka ragam. Hewan menempati hampir semua ekosistemdi bumi, namun kebanyakan 

spesies hewan hidup di air. Hewan-hewan tersebut selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan 

kriteria tertentu. Nama latin hewan adalah Animalia (Latin, anima = jiwa) [6]. 

  

2.3.1 Vertebrata 

Pada hewan vertebrata yang berarti hewan tulang belakang dan memiliki bagian tubuh 

lebih sempurna. Pada hewan vertebrata mempunyai tali yang berupa susunan dimana tempat 

terkumpulnya sel-sel pada saraf dari otak dan tali ini hanya dimiliki oleh hewan bertulang 

belakang. Untuk memenuhi kebutuhannya, hewan vertebrata telah mempunyai system kerja 

yang sempurna dengan peredaran darah yang berpusat didalam organ jantung dengan 

pembuluh-pembuluh yang menjadi salurannya[7]. Vertebrata digolongkan menjadi lima kelas, 

yaitu kelaspisces ,kelas amfibi, kelas reptile,kelasaves dan kelas mamalia. Berdasarkan suhu 

tubuhnya, vertebrata dibedakan atas hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Hewan 

berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan, disebut juga 

poikiolotermik. Contoh hewan berdarah dingin adalah pisces, amfibi dan reptil. Hewan 

berdarah panas adalah hewan yang suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan 

disebut homoiotermi. Contoh hewan berdarah panas adalah aves dan mamalia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-ekosistem-dalam-biologi.html
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a. Ciri – Ciri Hewan Vertebrata 

Ciri umum hewan vertebrata pada umumnya antara lain, memiliki kepala dan tubuh, 

Memiliki norokord, berupa kerangka yang memiliki bentuk berupa batangan keras namun 

flexsibel dan lentuk, Kerangka internal berfungsi untuk melindungi organ-organ inti 

didalamnya, dan memungkinkan sumbu kerangka, Memiliki tali saraf tunggal, berlubang dan 

berada di doesal terhadap notokord, selain itu memiliki ujung anterior yang membesar 

berbentuk otak,  Memiliki ekor yang memanjang kearah anus, memiliki celah faring. 

 

b. Klasifikasi Hewan Vertebrata 

Hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi lima antara lain, Pisces memiliki habitat 

hidup dibawah air dan bernafas menggunakan insang. Hewan ini memiliki sirip yang berfungsi 

untuk menentukan arah pergerakannya, serta gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui 

tekanan air. Pisces termaksuk kedalam poikilotern atau hewan berdarah dingin, karena suhu 

tubuh dapat menyesuaikan dengan lingkungan disekitarnya.Aves terdiri atas berbagai macam 

burung yang memiliki sayap, sehingga memungkinkan untuk terbang. Namun, tidak semua 

burung yang memiliki sayap dapat terbang misalnya burung penguin karena sayapnya hanya 

digunakan untuk menjaga suhu tubuhnya. Mammalia Ciri utama hewan jenis ini adalah adanya 

kelenjar susu yang berfungsi menyusui anaknya. Pada umumnya, tubuh mammalian tertutup 

oleh bulu yang berfungsi untuk memperlambat pertukaran panas dari lingkungan ke 

tubuhnya.AmphibiaMerupakan jenis hewan yang hidup di dua tempat berbeda yaitu darat dan 

air. Namun tidak semua amphibian hidup di dua tempat yang berbeda, karena ada yang hidup 

di air seperti salamander dan di darat saja seperti beberapa jenis katak. Hewan amphibian dapat 

bernafas dengan paru-paru atau insang.ReptilMerupakan hewan bertulang belakang dan 

memiliki kulit kering, bersisik, dan umumnya bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang 

termaksuk dalam reptil merupakan hewan berdarah dingin, karena mampu memanfaatkan suhu 

lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya 

 

2.3.2 Invertebrata 

hewan invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Kata yang berasal dari bahasa 

Latin in (tanpa) dan vertebrae (tulang belakang). Hewan yang tergolong memiliki jumlah yang 

sangat besar, dan terdiri dari berbagai filum, yaitu filum Porifera, filum Cnidaria filum 
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(Coelenterata), filum Platyhelminthes, filum Nemathelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, 

filum Arthropoda, dan filum Echinodermata. 

a. Ciri-Ciri Hewan Invertebrata 

Ciri umum hewan invertebrata pada umumnya antara lain, tidak memiliki tulang 

belakang. tidak memiliki tulang endoskeleton keras.Organisme multiseluler yang tidak 

memiliki dinding sel, mayoritas berukuran kecil, tubuh dibagi menjadi tiga bagian yaitu, 

kepala, dada, dan perut, alat pernafasan menggunakan kulit, bereproduksi secara seksual 

dengan fungsi gamet jantan dan betina,  tidak membuat makanan sendiri. 

b. Klasifikasi Hewan Invertebrata 

Hewan Invertebrata dapat dibedakan menjadi 8 filum antara lain, Filum Protozoayaitu 

hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Bentuk tubuh Protozoa sangat kecil yaitu 

berkisar antara 10-50 μm tetapi ada juga yang memiliki bentuk tubuh hingga 1mm. Sumber 

makanan Protozoa adalah hewan dan tumbuhan. Berdasarkan dari sistem geraknya, Protozoa  

memiliki 4 kelas yaitu, Kelas Rhizopoda (berkaki semu), kelas Flagellata (berbulu cambuk), 

kelas Cilliata (berambut getar), dan kelas Sporozoa (berspora).Filum Porifera atau hewan 

berpori, yaitu hewan air yang hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung 

berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Sumber 

makanan Porifera adalah Bakteri dan Plankton. Dan Filum Porifera terbagi menjadi 3 kelas 

yaitu Kelas Corcorea, kelas Hexactinelida dan Kelas Demospangia.Filum Coelenterata, yaitu 

hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamai knidosit yang digunakan untuk menangkap 

mangsa dan membela diri. Cnidaria dibagi menjadi 4 kelompok yaitu Anthozoa (anemone laut, 

koral, pena laut), Scyphozoa (Ubur-ubur), Cubozoa (ubur-ubur kotak) dan Hydrozoa. Filum 

Cnidari kebanyakan terdapat di lingkungan laut. Filum Cnidaria terkadang dikategori sebagai 

filum Coelenterata karena merupakan hewan berongga yang disebut dengan Coelenteron.Filum 

Platyhelminthes atau Cacing Pipih, yaitu hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh pipih dan 

tidak bersegmen. Cacing pipih ini pada umumnya hidup di sungai, laut, danau ataupun sebagai 

parasit di tubuh organisme lain. Terdapat 3 kelas dalam filum Platyhelminthes yaitu Turbellaria 

(cacing berambut getar), Trematoda (Cacing Isap) dan Cestoda (cacing pita).Filum Nematoda 

(Cacing Gilik), yaitu cacing yang berbentuk gilik. Kedua ujung tubuh Filum Nematoda 

berbentuk runcing dan sedangkan tengahnya bulat. Contoh Cacing Gilik diantaranya seperti 

cacing tambang, cacing askaris dan cacing filaria.Filum Annelida (Cacing Gelang), yaitu 
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cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ 

yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Filum Annelida terbagi menjadi 5 kelas 

yaitu Polychaeta (berambut banyak), Oligochaeta (berambut sedikit atau tidak ada rambut 

sama sekali), dan Hirudinea (menghisap darah). Contoh cacing jenis Filum Annelida 

diantaranya seperti cacing tanah, cacing pasir, cacing kipas dan lintah.Filum Mollusca (Filum 

Moluska), yaitu hewan yang bertubuh lunak baik dilindungi oleh cangkang maupun yang tidak 

dilindungi oleh cangkang. Cangkang Filum Mollusca terdiri dari bahan kalsium (zat kapur). 

Filum Mollusca terdiri dari 3 kelas yakni P (memiliki 2 buah cangkang seperti kerang, tiram 

dan simping), Gastropoda (Siput baik yang bercangkang ataupun tidak), Cepalophoda (Gurita 

dan cumi-cumi), Scaphopoda dan  Amphineura.Filum Artropoda, yaitu filum bertubuh segmen 

yang biasanya bersatu menjadi dua atau tiga daerah yang jelas, anggota tubuh bersegmen 

berpasangan dan simetri bilateral. Filum Artropda juga dikenal dengan sebutan hewan 

berbuku-buku. Filum Artropoda terbagi menjadi beberapa kelas, diantaranya 

adalah  Chelicerata (laba-laba, tungau, kalajengking),  Myriapoda (lipan), Krustasea (kepiting, 

lobster, udang) dan Hexapoda (serangga). 

 

2.4 Website dan HTML 

Website merupakan sebuah halaman web yang terkoneksi atau terhubung dan file-filenya 

saling berkaitan, pada web sendiri memiliki page atau halaman, dan beberapa kumpulan 

halaman web dengan nama homepage[8]. HTML (Hyper Text Markup Language) adalah 

bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen pada 

web. Web dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Website Statis  

Pada web statis di dalam halaman webnya tidak ada perubahan, dan untuk merubah 

dilakukan secara manual dengan cara mengubah kode, dalam web statis memiliki informasi 

dalam satu arah, hanya dapat dirubah oleh pemilik software tersebut, dan dapat diprbarui oleh 

pemilik web tersebut. Contohnya pada suatu profil suatu perusahaan. 

b. Website Dinamis  

Pada web dinamis halaman web yang dimiliki akan selalu update atau diperbarui, 

didalam halaman terdapat halaman administrator yang berfungsi menambahkan fitur atau 

mengubah konten tersebut. Pada web dinamis dibutuhkan suatu penyimpanan data yang akan 
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tersimpan didalam database dan memiliki informasi dalam dua arah, dapat berasal dari 

pengguna web dan pemilik web, sehingga pembaharuan dapat dilakukan oleh pengguna web 

atau pemilik web. 

2.5 MySQL 

MySQL merupakan salah satu penyimpanan data yang sangat sering digunakan. Karena 

MySQL memiliki SQL sebagai bahan utama dalam mengakses databasenya dan bersifat free 

untuk semuaplatform [9].Pada MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database 

Management System), dan di dalam MySQL memiliki satu atau beberapa tabel. Tabel terdiri 

beberapa baris dan setiap baris memiliki satu atau beberapa kolom. 

2.6 PHP 

 PHP adalah singkatan dari PHP (Hypertext Preprocesor). PHP memiliki bahasa yang 

berupascript yang ditempatkan dalam server dan diproses di dalam server. Dan hasilnya akan 

di taransfer atau kirimkan kepada klien, tempat memakai pengguna menggunakan browser. 

Pada PHP khusus dirancang untuk membentuk suatu web dinamis. Yang dapat membentuk 

suatu tampilkan baru. Contohnya dapat menampilkan data dari database ke halaman web[10]. 

Pada dasarnya sebuah PHP memiliki fungsi yang sama dengan script-script ASP (Active Server 

Page), (Cold Fusion, atau perl). 

2.7 Database 

Databaseadalah tempatdata yang berisi informasi yang telah tersimpan di dalam sebuah 

komputer dan data tersebut dapat diakses dan dioleh menggunakan suatu aplikasi yang terdapat 

didalam komputer [11]. Tipe data dalam database terdiri dari 3 tipe struktur data, yaitu file, 

tabel, dan objek.Kelebihan yang dimiliki dari database adalah : 

a. Pada database dapat merubah data dengan baik. Database dapat mengurangi redundansi

data.

b. Dapat menjaga independensi data, meningkatkan keamanan data, menjaga konsistensi data

dan meningkatkan integritas data.

c. Dapat meningkatkan kinerja pada data.

d. Dapat meningkatkan pelayanan backup dan recovery dan memiliki standar.

e. Dapat memudahkan dalam pembagian data (sharing).
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