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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Web Server 

Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 

web (www) yang pertama kali tercipta sekitar tahun 1980an. Web server menunggu 

permintaan dari client yang menggunakan browser seperti Netscape Navigator, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox dan aplikasi browser lainnya. Jika ada 

permintaan dari browser, maka web server akan memproses permintaan itu 

kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke 

browser. 

Data ini mempunyai format standar, disebut dengan format SGML (Standart 

General Markup Language). Data yang berupa format ini kemudian akan 

ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan browser tersebut. Contohnya, 

bila data yang dikirim berupa gambar, browser yang hanya mampu menampilkan 

teks (misalnya lynx) tidak akan mampu menampilkan gambar tersebut, dan jika ada 

akan menampilkan anternatifnya saja. 

Web server, untuk berkomunikasi dengan client-nya (web browser) 

mempunyai protocol sendiri, yaitu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Dengan 

protokol ini, komunikasi antar web server dengan client-nya dapat saling 

dimengerti dan lebih mudah. Seperti telah dijelaskan di atas, format data pada world 

wide web adalah SGML. Tetapi para pengguna internet saat ini lebih banyak 

menggunakan format HTML (Hypertext Markup Language) karena 

penggunaannya lebih sederhana dan mudah dipelajari. 

Standarisasi web server dalam penerapan penggunaannya antara lain 

dikeluarkan oleh W3C (World Wide Web Consortium), IETF (Internet Engineering 

Task Force) dan beberapa organisasi lainnya. Sampai saat ini sudah lebih dari 110 

spesifikasi yang dirilis oleh W3C (W3C Recommendations). Contoh standarisasi 

web server antara lain: 



6 
 

1. Spesifikasi HTML, CSS, DOM dan XHTML (W3C) 

2. Spesifikasi Javascript (ECMA) 

3. URL, HTTP (IETF) dalam bentuk dokumen RFC 

 

2.2 XAMPP 

XAMPP ialah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan campuran dari beberapa program. Yang mempunyai fungsi 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdari dari program MySQL 

database, Apache HTTP Server dan penerjemah ditulis dalam bahasa pemrograman 

PHP dan Perl. 

XAMPP adalah singkatan yang setiap huruf adalah: 

  X : Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi seperti Windows, 

Linux, Mac OS dan Solaris. 

 A  :  Apache, server aplikasi web. Tugas utama Apache adalah untuk 

menghasilkan halaman web yang benar kepada pengguna terhadap kode PHP 

yang sudah dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika perlu kode PHP juga 

berdasarkan yang tertulis, database dapat diakses dulu (misalnya MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 

 M  :  MySQL, server aplikasi database. Pertumbuhannya disebut SQL singkatan 

dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang 

difungsikan untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat 

dan mengelola database serta isinya. Bisa juga memanfaatkan MySQL guna 

untuk menambahkan, mengubah dan menghapus data dalam database. 

 P  :  PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa 

pemrograman untuk membuat web yang server-side scripting. PHP digunakan 

untuk membuat halaman web dinamis. Sistem manajemen database yang sering 

digunakan dengan PHP adalah MySQL. Namun PHP juga mendukung 

pengelolaan sistem database Oracle, Microsoft Access, Interbase, D-base, 

PostgreSQL dan sebagainya. 

 P : Perl, bahasa pemrograman untuk semua tujuan, pertama kali dikembangkan 

oleh Larry Wall, mesin Unix. Perl dirilis pertama kali tanggal 18 Desember 1987 
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yang ditandai dengan keluarnya Perl 1. Pada versi-versi selanjutnya, Perl juga 

tersedia untuk berbagai sistem operasi Unix (SunOS, Linux, BSD, HP-UX), juga 

tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, PowerPC, BeOS, VMS, 

EBCDIC dan PocketPC. 

 

2.3 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis linux bagi telepon seluler seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. Android juga menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan 

digunakan untuk berbagai macam piranti gerak. Awalnya, Google Inc. membeli 

Android Inc., pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel, kemudian 

dalam pengembangan android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium 

dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak dan telekomunikasi, termasuk 

Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia. 

Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai berbagai macam hal mengenai 

android, serta tools apa saja yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

yang dirancang. 

1. Versi Android 

Penjelasan berbagai macam versi android seperti di bawah ini: 

a) Android Cupcake 

Cupcake dirilis pada 30 April 2009. Cupcake menjadi versi android pertama 

yang menggunakan nama makanan. Sebagai versi yang sudah lawas, perlu 

diketahui bahwa versi ini adalah pengembangan dari versi 1.1, perubahan 

dalam versi ini dinilai cukup banyak, diantaranya adalah pengungga video ke 

youtube, aplikasi headset nirkabel, tampilan keyboard di layar serta tampilan 

gambar-gambar bergerak yang atraktif, dalam versi ini mulai diperkenalkan 

widget yang dapat dibesar dan kecilkan ukurannya. 

b) Android Eclair 

Versi ini diluncurkan 3 bulan setelah cupcake. Pengembangan versi éclair 

ini merupakan penanda dobrakan plarform android di pasar iptek dan membuat 

banyak perusahaan smartphone yang tertarik menggunakan produk besutan 

dari Google ini. Dalam versi ini terdapat perkembangan yang tak kalah baiknya 
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dengan versi sebelumnya, diantaranya pengoptimalan google maps, perubahan 

browser dengan bantuan HTML, daftar kontak, flash untuk kamera 3,2 MP, 

digital zoom dan Bluetooth 2.1. Versi ini juga menyediakan update diantaranya 

versi 2.0, 2.0.2 dan 2.1. 

c) Android Froyo 

Versi ini dirilis 5 bulan setelah versi eclair merajai pasar tepatnya 20 Mei 

2010. OS ini pertama kali diaplikasikan pada google nexud one. OS versi ini 

memiliki beberapa update yang tak kalah menarik dibandingkan versi 

sebelumnya, diantaranya adalah pembenahan aplikasi serta tampilannya, 

penambahan kapasitas micro SD juga sudah dapat dinikmati dalam versi ini. 

Dalam versi ini juga ditambahkan adobe flash player. Dalam 

perkembangannya versi ini sering disejajarkan dengan iOS dan diperkirakan 

akan bersaing ketat hingga beberapa tahun ke depan. 

d) Android Gingerbread 

Versi ini dirilis 7 bulan setelah versi sebelumnya melejit, dalam versi ini 

sudah dapat dinikmati layanan video call, secara tampilan OS ini lebih menarik 

karena sudah menggunakan dual kamera, ditambah lagi dalam versi sudah 

dapat dinikmati layanan game berbasis mobile android. Terjadi banyak 

peningkatan dibandingkan versi sebelumnya, versi ini dirancang untuk 

meningkatkan kualitas game dan aplikasi yang lebih mumpuni. Terdapat 

beberapa versi update diantaranya adalah versi 2.3.3 dan versi 2.3.7. Versi ini 

memiliki pengguna yang sangat banyak dibanding versi OS lainnya. 

e) Android Honeycomb 

Pada bulan Mei 2011 versi ini dilepas ke pasaran, smartphone pertama kali 

yang menggunakan adalah Motorola Xoom. Versi ini didesain untuk 

penggunaan tablet yang mulai naik daun. Halaman pengguna yang digunakan 

dalam versi ini sangat berbeda dari smartphone lainnya. Keunggulan dari versi 

ini adalah hardware semakin besar, sehingga tablet semakin nyaman ditangan 

pengguna. 

f) Android Ice Cream Sandwich 

Versi ini dirilis pada tahun yang sama, yaitu bulan Oktober 2011. Dalam 

versi android ini disematkan berbagai fitur yang lebih banyak dari versi 
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sebelumnya, antara lain adalah fitur yang memaksimalkan fotografi, grafis, 

resolusi gambar, kualitas video, sistem pengenal wajah dan masih banyak fitur-

fitur menarik lainnya yang dapat menarik konsumen. 

g) Android Jelly Bean 

Versi ini adalah salah satu versi OS yang sangat digandrungi oleh 

masyarakat dewasa ini. Raksasa smartphone yang menggunakan OS ini adalah 

vendor asal Taiwan (ASUS). Keunggulan dari OS ini diantaranya adalah 

peningkatan kemampuan on-screen keyboard yang lebih cepat dan responsif 

dan beberapa fitur-fitur menarik lainnya yang disinyalir lebih menarik dari 

pada versi sebelumnya. 

h) Android Kit Kat 

Versi ini dirilis pada 4 September 2014, keunggulan dari versi ini 

diantaranya adalah resolusi yang dinilai dapat meningkatkan fitur-fitur game 

berbasis 3D. 

i) Android Lollipop 

Versi ini memfokuskan pada desain dan performa, sehingga lebih nyaman 

digunakan, ditambah pula kapasitas baterai yang lebih tinggi daripada versi 

sebelumnya. OS ini dinilai lebih baik apabila digunakan untuk gaming dan 

aplikasi-aplikasi yang memerlukan resolusi tinggi. 

j) Android Marshmallow 

Yang menjadi sorotan utama dari OS paling baru ini adalah native finger 

scanner support serta individual app permission. Native finger scanner support 

akan memberikan dukungan kepada vendor smartphone untuk menampilkan 

fitur finger scanner pada produk gadget milik mereka dengan bantuan OS 

teranyar ini. Individual app permission pada OS ini akan memberikan akses 

khusu pada user untuk menentukan apakah aplikasi tersebut mendapat izin dari 

pengguna gadget. Dari fitur-fitur yang disediakan dari OS seri M ini dinilai 

memiliki tingkat privasi yang sangat tinggi. 

2. Fitur Android 

Adapun beberapa fitur-fitur yang tersedia di android adalah sebagai berikut: 

1. Kerangka aplikasi: memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen 

yang tersedia. 



10 
 

2. Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon 

seluler. 

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

4. SQLite: untuk penyimpanan data. 

5. Mendukung media: audio, video dan berbagai format gambar (MPEG4, 

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

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

7. Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, NFC dan Accelerometer 

(tergantung piranti keras). 

3. Android SDK 

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform Android yang 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat 

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci 

yang di release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK (Software 

Development Kit) sebagai alat bantu dan API untuk mengembangkan aplikasi pada 

platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebagai platform 

Android aplikasi netral Android memberi kesempatan untuk membuat aplikasi yang 

kita butuhkan yang bukan merupakan aplikasi bawaan handphone. (Herman, 2015). 

4. ADT (Android Development Tools) 

Android Development Tools (ADT) adalah plug-in yang didesain untuk IDE 

Eclipse yang memberi kita kemudahan dalam mengembangkan aplikasi Android. 

Dengan menggunakan ADT untuk Eclipse, ini akan memudahkah kita dalam 

membuat aplikasi project Android, membuat GUI aplikasi dan menambahkan 

komponen-komponen yang lainnya. Selain itu kita juga dapat melakukan running 

aplikasi menggunakan Android SDK memalui Eclipse. Dengan ADT kita juga 

dapat melakukan pembuatan package Android (.apk) yang digunakan untuk 

distribusi aplikasi Android yang kita rancang. 

Mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan ADT di Eclipse sangat 

mudah dan baik untuk  memulai pengembangan aplikasi Android. Semakin tinggi 

platform Android yang kita gunakan, maka penggunaan ADT dianjurkan untuk 

memakai versi yang lebih baru, karena munculnya platform baru diikuti oleh 



11 
 

munculnya versi ADT yang terbaru. Versi ADT yang digunakan untuk Eclipse 

dalam pembuatan aplikasi ini adalah versi terbaru ADT yang telah dirilis, yaitu 

ADT 20.0.3. (Agustus 2012) (Herman, 2015) 

5. AVD (Android Virtual Device) 

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. Dalam perancangan aplikasi ini, 

digunakan konfigurasi Android versi 4.0 (Ice Cream Sandwich). (Herman, 2015) 

 

2.4 PHP 

PHP merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang ditempatkan 

dalam server dan diproses di server yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf 

pada tahun 1995. PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat 

ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk 

memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah 

CMS. 

Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain: 

 Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa skrip yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

 Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai apache, 

IIS, Lighttpd, Nginx hingga Xitami dengan konfigurasi yang relative mudah. 

 Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

 Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena 

memiliki referensi yang banyak. 

 PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin (Linux, 

Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui 

console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

Berikut adalah contoh progtam dengan bahasa pemrograman PHP: 

 

 

 

<?php 

echo "Hello World"; 

?> 
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dari contoh di atas dapat dilihat bahwa setiap akan menuliskan kode program 

PHP diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?> 

 

2.5 MySQL 

MySQL adalah sebuah implementasi dari sitem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah 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 basis data yang telah ada sebelumnya yaitu SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. (Nugroho, 2011) 

MySQL adalah sebuah implementasi dari sitem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah 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 basis data yang telah ada sebelumnya yaitu SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. (Nugroho, 2011) 

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. 
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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. 

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 

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

(NT). 

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

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

menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam 

PostgreSQL ataupun Oracle. 

2.6   FT UMM 

 Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas yang sudah sejak lama 

berada di Universitas Muhammadiyah Malang. Didirikan sejak tahun 1978 dan 

hingga saat ini telah menghasilkan lulusan lebih dari 10.000 Sarjana Teknik dan 

Ahli Madya yang telah berkarir di seluru penjuru tanah air dan berkiprah dalam 

membangun negeri. 

Dalam penyelenggaraannya pendidikan Fakultas Teknik UMM diperkuat 

sebanyak lebih dari 129 dosen dengan gelas Magister dan Doktor yang merupakan 

lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Program Studi yang terdapat di 

dalam Fakultas Teknik diantaranya adalah Program Studi Teknik Mesin, Program 

Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Industri, 

Program Studi Teknik Informatika serta Program Studi D3 Elektro. Dengan 

didukung fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana yang baik, serta tenaga 

pengajar yang berkompeten pada bidang masing-masing, Fakultas Teknik ikut 

mewarnai perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sehingga mampu bersaing 

secara global di tingkat dunia. 

 

 

 


