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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Electronic Learning 

 Istilah Electronic Learning (E-Learning) mengandung pengertian sangat 

luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi Electronic 

Learning (E-learning) dari berbagai sudut pandang. Salah satu definisi yang dapat 

diterima banyak pihak misalnya dari Darin E. Hartley yang menyatakan bahwa 

Electronic Learning (E-Learning) merupakan suatu jenis belajar mengajar yang 

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa/mahasiswa dengan 

menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. 

Adapun manfaat Electronic Learning (E-Learning) menurut Bates dan 

Wulf terdiri dari empat hal, yaitu : 

1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik 

dengan pengajar. 

2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dimana dan kapan 

saja. 

3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. 

4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, penyelenggaraan pembelajaran melalui Electronic 

Learning (E-Learning) banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh baik oleh 

pengajar maupun peserta didik terutama pada zaman yang menuntun serba instan 

ini. 

2.2  Mobile Learning 

Mobile Learning (M-Learning) adalah model pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada konsep pembelajaran 

tersebut Mobile Learning (M-Learning) memberikan manfaat tersediannya materi 

pembelajaran yang dapat diakses setiap saat dengan menggunakan perangkat 
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komunikasi bergerak. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa tidak setiap 

materi pengajaran cocok memanfaatkan Mobile Learning (M-Learning). 

(Nazaruddin Safaat,2015) 

2.3 Aplikasi Mobile 

 Pengertian aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk 

melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan sebagai 

perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon 

mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari 

satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi.  

 Sistem aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan 

walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ketempat lain lain 

tanpa terjadipemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses 

melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA. Adapun 

karakteristik perangkat mobile yaitu: 

1. Ukuran yang kecil : Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. 

Konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan 

mobilitas mereka. 

2. Memory yang terbatas : Perangkat mobile juga memiliki memory yang 

kecil, yaitu primary (RAM) dan secondary (disk). 

3. Daya proses yang terbatas : Sistem mobile tidaklah setangguh rekan 

mereka yaitu desktop. 

4. Mengkonsumsi daya yang rendah : Perangkat mobile menghabiskan 

sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop. 

5. Kuat dan dapat diandalkan : Karena perangkat mobile selalu dibawa 

kemana saja, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan-

benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air. 

6. Konektivitas yang terbatas : Perangkat mobile memiliki bandwith 

rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung. 
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7. Masa hidup yang pendek : Perangkat-perangkat konsumen ini menyala 

dalam hitungan detik kebanyakan dari mereka selalu menyala. 

2.4 Android 

 Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat 

terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android bisa digunakan oleh 

setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat mereka. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti bergerak. Awalnya, 

Google Inc. membeli android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 

dan Nvidia. Pada saat perilisan perdana android, 5 November 2007 

 Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung 

pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google 

merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat 

lunak dan standar terbuka perangkat seluler. (Nazruddin Safaat:2007) 

2.4.1 Kelebihan Android 

 Multitasking 

 Kemudahan dalam notifikasi 

 Akses mudah terhadap ribuan aplikasi android lewat Google 

Android App Store 

 Pilihan ponsel yang beranekaragam 

 Bisa menginstal ROM yang dimodifikasi 

 Widget 

 Google Maniak 

 

2.4.2 Kelemahan Android 

 Koneksi Internet yang terus menerus 

 Iklan 
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2.5 IOS 

 IOS (sebelumnya iPhone OS) adalah sistem operasi perangkat bergerak 

yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini 

pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah 

dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple 

TV. Tidak seperti Windows Phone (Windows CE) Microsoft dan AndroidGoogle, 

Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di perangkat keras non-Apple. Pada 

12 September2012, App Store Apple berisi lebih dari 700.000 aplikasi iOS, yang 

secara kolektif telah diunduh lebih dari 30 miliar kali. SO ini memiliki pangsa 

pasar 14,9% untuk unit sistem operasi perangkat bergerak telepon cerdas yang 

dijual pada kuartal ketiga 2012, terbanyak setelah Android Google. Pada bulan 

Juni 2012, iOS mencakup 65% konsumsi data web perangkat bergerak (termasuk 

di iPod Touch dan iPad). Pada pertengahan 2012, terdapat 410 juta perangkat 

bergerak yang diaktifkan. 

 Menurut Apple pada tanggal 12 September 2012, 400 juta perangkat 

bergerak iOS telah dijual sepanjang bulan Juni 2012. Antarmuka pengguna iOS 

didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multisentuh. 

Elemen kontrol antarmukanya meliputi slider, switch, dan tombol.  

 Interaksi dengan SO ini mencakup gerakan seperti geser, sentuh, jepit, dan 

jepit buka, masing-masing memiliki arti tersendiri dalam konteks sistem operasi 

iOS dan antarmuka multisentuhnya. Akselerometer internal-nya dipakai oleh 

sejumlah aplikasi agar bisa merespon terhadap pengguncangan alat (misalnya 

membatalkan tindakan) atau memutarnya dalam tiga dimensi (misalnya beralih 

dari mode portrait ke landscape). 

 IOS diturunkan dari OS X, yang memiliki pondasi Darwin dan karena itu 

iOS merupakan sistem operasi Unix. iOS adalah versi bergerak dari sistem operasi 

OS X yang dipakai di komputer-komputer Apple. 

 Di iOS, ada empat lapisan abstraksi, yaitu Core OS, Core Services, Media, 

dan Cocoa Touch. Versi terbaru sistem operasi ini (iOS 7) menyisihkan 1,5 s.d. 2 
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GB memori perangkat bergerak untuk partisi sistem dengan memakai 800 MB 

partisi (tergantung model) untuk iOS-nya saja. 

2.6 PHONEGAP 

 Phonegap adalah sebuah kerangka kerja/Frameworkopen source untuk 

membuat aplikasi yang dapat dijalankan pada banyak perangkat mobile. Phonegap 

menggunakan bahasa pemrograman web, yaitu HTML,CSS, dan JAVASCRIPT 

sebagai bahasa utama. Phonegap merupakan solusi ideal bagi para pengembang 

web yang tertarik dengan pembuatan aplikasi di perangkat mobile. 

 Dengan phonegap, anda cukup membuat kode program sekali saja. Kode 

program tersebut nantinya akan diproses phonegap sehingga dapat berjalan pada 

perangkat iphone, Android, maupun Windows Phone. Ini akan meringankan 

pekerjaan sekaligus menghemat waktu dalam membuat aplikasi untuk perangkat 

mobile. 

  Phonegap menggunakan bahasa pemrograman web sebagai bahasa utama. 

Jadi, para programer web akan dapat membuat aplikasi untuk perangkat mobile. 

Dengan begitu, dunia pemrograman perangkat mobile tidak akan didominasi oleh 

para programer Java dan Visual studio saja. (Wahana Komputer, Mobile App 

Development With PhoneGap :2014). 

2.7 MYSQL 

 Database Management System(DBMS) adalah aplikasi yang dipakai untuk 

mengelola basis data. Database Management System (DBMS) biasanya 

menawarkan beberapa kemampuan yang terintegrasi seperti : 

1. Membuat, menghapus, menambah, dan memodifikasi basis data 

2. Pada beberapa Database Management System(DBMS) pengelolaannya 

berbasis windows (berbentuk jendela) sehingga lebih mudah digunakan. 

3. Tidak semua orang bisa mengakses basis data yang ada sehingga 

memberika keamanan bagi data. 
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4. Kemampuan berkomunikasi dengan program aplikasi yang lain, Misalnya 

dimungkinkan untuk mengakses basis data MySQL menggunakan aplikasi 

yang dibuat menggunakan PHP. 

5. Kemampuan pengaksesan melalui komunikasi antar komputer (client-

server). 

 MySQL adalah salah satu aplikasi Database Management System (DBMS) 

yang sudah sangat banyak digunakan oleh para pemrogram aplikasi web. Contoh 

lainnya adalah : PostgreSQL (freeware), SQL Server, Microsoft Access, DB2 dari 

IBM, Oracle dan Oracle Corp, Dbase, Foxpro. (Priyanto Hidayatullah & Jauhari 

Khairul Kawistara, Pemrograman WEB 2014:7) 

2.7.1 Arsitektur Sistem 

 Arsitektur Sistem maksudnya adalah konfigurasi sistem secara 

keseluruhan yang menjadi tempat hidup dari Database Management System 

(DBMS), basis data dan aplikasi yang memanfaatkannya. 

Beberapa jenis arsitektur sistem yang dapat digunakan adalah : 

1. Sistem tunggal/mandiri (stand alone) 

Pada sistem ini Database Management System (DBMS), basis data serta 

aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama. Aritektur ini 

paling sederhana dan murah. Arsitektur ini dapat kita pilih jika basis data 

yang dikelola tidak terlalu besar dan lebih bersifat untuk membantu 

pekerjaan administratif. 

2. Sistem tersentralisasi 

Jika yang disentralisasi adalah Database Management System (DBMS)nya 

maka server-nya disebut application server. Jika yang disentralisasi adalah 

basis data-nya, maka server-nya disebut file server. Sistem tersentralisasi 

menggunakan application server kurang baik untuk spesifikasi server 

yang rendah. Karena pekerjaan/proses pada server sangat berat. Sistem 

tersentralisasi menggunakan file server kurang baik untuk jaringan yang 

terlalu luas karena transaksi datanya bisa sangat berat dan keamanan 

kurang terjaga. 
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3. Sistem Client-Server 

Arsiktektur ini dibuat untuk menutupi kelemahan pada sistem 

tersentralisasi Beban server jadi tidak terlalu berat karena client juga 

memiliki Database Management System (DBMS) seingga proses yang 

bisa dilakukan di client akan dilakukan di client. Lalu lintas data antara 

server dan workstation pun lebih efesien. 

 

2.7.2 Tipe data dalam MySQL 

1. Tipe data Numerik 

 MySQL menggunakan seluruh tipe data numerik standar ANSI berikut ini 

adalah tipe data numerik yang biasanya digunakan beserta penjelasannya. 

Tabel 2.1 Tipe Data Numerik 

TIPE DATA DESKRIPSI 

INT Nilai interger yang bisa bertanda atau 
tidak, jika bertanda, maka rentang yang 
diperbolehkan adalah -2147483648 
sampai 2147483647, sedangkan jika 
tidak bertanda maka rentangnya dari 0 
sampai 4294967295 

TINYINT Nilai interger yang sangat kecil. 
Rentangnya -128 sampai 127 untuk yang 
bertanda dan 0 sampai 255 untuk yang 
tidak bertanda. 

SMALLINT Nilai interger yang sangat kecil dengan 
rentang -31768 sampai 32767 untuk 
yang bertanda sedangkan untuk yang 
tidak bertanda dari 0 sampai 65535 

MEDIUMINT Interger dengan ukuran sedang dengan 
rentang -8388608 sampai 8388607 atau 
0 sampai 16777215 

BIGINT Interger dengan ukuran besar dengan 
rentang -9223372036854775808 sampai 
922337203685477807 atau 0 sampai 
18446744073709551615 

FLOAT (M,D) 

 

Bilangan pecahan dengan panjang 
(termasuk jumlah desimal) M dan 
jumlah desimal D. Presisi desimalnya 
bisa sampai 24 digit. Defaultnya float ( 
10,2). Bilangan float selalu bisa 
bertanda. 

DOUBLE (M,D) Adalah bilangan pecahan dengan 
perissisi kali lipat. Panjang (termasuk 
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jumlah desimal) M dan jumlah desimal 
D. Presisi desimalnya bisa sampai 53 
digit. Default-nya Double (16,4). 
Bilangan float selalu bisa bertanda. 
Sinonim dari Double adalah Real 

DECIMAL (M,D) Adalah bilangan pecahan dan harus 
didefinisikan M dan D-nya. Setiap 
desimal membutuhkan tempat 1 byte. 
Sinonim dari DECIMAL dan 
NUMERIC 

 

2. Tipe data tanggal dan waktu 

Berikut ini adalah tipe data tanggal dan waktu di dalam MySQL : 

Tabel 2.2 Tipe Data Tanggal Dan Waktu 

TIPE DATA DESKRIPSI 

DATE Adalah tipe data tanggal dengan format 
YYYY-MM-DD, antara 1000-01-01 
dan 9999-12-31. Contoh : 17 Agustus 
1945 disimpan sebagai 1945-08-17 

DATETIME Adalah kombinasi tanggal dan waktu 
dengan format YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS dan rentang data antara 
1000-01-01 00:00:00 sampai dengan 
9999-12-31 23:59:59 contoh : pukul 
10:00 pagi pada tanggal 17 Agustus 
1945 akan disimpan sebagai 1945-08-
17 10:00:00 

TIMESTAMP Sebah penanda waktu antara 1 Januari 
1970 tengah malam sampai dengan 
tahun 2037. Formatnya mirip 
DATETIME tetapi tanpa pembatas 
diantara angkanya. Contoh : pukul 
10:00 pagi pada tanggal 17 Agustus 
1945 akan disimpan sebagai 
19450817100000 

TIME Menyimpan waktu dalam format 
HH:MM:SS. Contoh pukul 10:00 akan 
disimpan menjadi 10:00:00 

YEAR(M) Menyimpan data tahun dalam format 2 
atau 4 digit. Jika  diisi dengan nilai 2, 
maka rentang tahunnya dari 1970-2069 
sedangkan jika M diisi dengan nilai 4 
maka YEAR bisa bernilai 1901 sampai 
dengan 2155. Default nilai M adalah 4 
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3. Tipe data string  

Berikut ini adalah tipe data String yang paling umum digunakan di dalam 

MySQL : 

Tabel 2.3 Tipe Data String 

TIPE DATA DESKRIPSI 

CHAR (M) String dengan ukuran tetap. Ukurannya 
antara 1 sampai 255 karakter. Ukuran 
ditentukan dengan nilai M. Contoh : 
CHAR(6) 

VARCHAR (M) String dengan ukuran bervariasi antara 
1 sampai dengan 255 karakter. Contoh : 
VARCHAR(25) 

TEXT String dengan ukuran maksimum 65535 
karakter. String yang tersimpan di 
dalam TEXT dianggap tidak case 
sensitive. Untuk kapasitas yang lebih 
kecil bisa menggunakan TINYTEXT 
dengan kapasitas maksimal 255 
karakter. Sedangkan untuk kapasitas 
yang lebih besar bisa menggunakan 
MEDIUMTEXT (maksimal 16777215 
karakter) dan LONGTEXT ( maksimal 
4294967295 karakter). 

BLOB Binary Large Objects (BLOB) adalah 
tipe data untuk menyimpan data binary 
dalam jumlah besar. Biasanya 
digunakan untuk menyimpan citra. 
Untuk penyimpanan data yang lebih 
kecil bisa menggunakan TINYBLOB 
(maksimal 255 karakter) sedangkan 
untuk kapasitas yang lebih besar bisa 
menggunakan MEDIUMBLOB 
(maksimal 16777215 karakter) dan 
LONGBLOB (maksimal 4294967295 
karakter)  

ENUM Enumerasi atau sebuah list (daftar), jadi 
misalnya anda ingin bahwa sebuah nilai 
terbatas hanya boleh dengan nilai 
tertentu saja maka anda bisa membuat 
sebuah daftar. Misalnya saja nilai itu 
hanya bisa terdiri dari A-E, maka bisa 
dibuat menjadi ENUM (A,B,C,D,E) 

2.8 PHP  

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa 
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pemrograman umum. PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat 

di http://www.php.net. 

PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada 

komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman 

client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client).pada 

awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Sesuai dengan 

namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun 

perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang 

powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, 

tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, 

wordpress, joomla, dll. 

 Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah 

kepanjangan rekursif, yakni permainan kata dimana kepanjangannya terdiri dari 

singkatan itu sendiri: PHP: Hypertext Preprocessor.PHP dapat digunakan dengan 

gratis (free) dan bersifat Open Source. PHP dirilis dalam lisensi PHP 

License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU General Public License (GPL) yang 

biasa digunakan untuk proyek Open Source.(Priyanto Hidayatullah & Jauhari 

Khairul Kawistara, Pemrograman WEB 2014:7) 

2.9 NODE.JS 

Sekitar awal tahun 2009, seorang pengembang dari Joyent yang merupakan 

sebuah perusahaan perangkat lunak dan infrasturktur Cloud yaitu Ryan Dahl 

menginsiasi pembuatan sebuah peranti pengembang yang berjalan pada sisi server 

dan bekerja untuk melayani aplikasi berbasis Cloud. Peranti pengembang tersebut 

didesain supaya mempunyai kemampuan dalam melayani aplikasi berbasis Cloud 

dengan handal, efisien dan terukur. Peranti pengembang tersebut kemudian diberi 

nama node atau nodejs. 

 Nodejs ditulis dengan bahasa pemrograman C++ dan JavaScript dengan 

menggunakan model event-driven dannon-blocking I/O (asynchronous). 

http://www.php.net/
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Sebenarnya model tersebut sebelumnya sudah ada yang mengimplementasikan, 

yaitu event machine yang dibuat dengan Ruby dan Twisted dengan pyhton. 

  Dengan kedua model tersebut nodejs dinilai sangat cocok untuk aplikasi 

web yang membutuhkan pola interaksi terhadap data yang sangat intensif dan 

secara real-time. Peranti pengembang ini diadopsi berdasarkan dari mesin 

JavaScript yang telah dibuat oleh Google untuk peramban web-nya (Google 

Chorme) yaitu V8 tetapi dengan menambahkan beberapa pustaka seperti libUV 

dan pustaka internal lainnya.  

 Pada beberapa bulan terakhir nodejs sangat populer dikalangan pengembang 

dan menjadi salah satu proyek yang paling banyak diikuti disalah satu situs 

penyedia layanan untuk penyimpanan kode program yaitu github.com.JavaScript 

menjadi bahasa pemrograman yang utama apabila akan mengembangkan aplikasi 

berbasis Cloud dengan nodejs, baik itu di sisi server maupun di sisi client. 

 JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sangat familiar bagi 

kebanyakan pengembang aplikasi web. Oleh karena itu, tingkat pengadopsian dari 

nodejs sebagai alternatif dalam membangun aplikasi berbasis Cloud ini sangatlah 

tinggi. Dalam mengembangkan aplikasi dengan memanfaatkan nodejs, 

pengembang bisa menggunakan utilitas yang bernama npm.  

Npm ini merupakan utilitas untuk mengelola paket modul/komponen yang 

disertakan saat instalasi nodejs, dengan npm pengembang bisa mengunduh modul 

atau komponen yang biasanya bersifat reusable code yang diperlukan untuk 

aplikasinya. Siapa saja bisa dengan mudah menambahkan modul pada repositori 

npm tanpa terkecuali. Utilitas ini menjadi salah satu faktor bagi para pengembang 

untuk membangun aplikasi diatas nodejs karena sangat memudahkan dalam 

pengembangan aplikasi dan mempercepat penyelesaian aplikasi. 

Sekarang proyek nodejs ini sepenuhnya didukung dan dikelola oleh Joyent, 

Inc. Semua orang bisa berkontribusi untuk pengembangannya karena kode sumber 

dari peranti pengembang ini bersifat terbuka. Versi terakhir dari nodejs ini sudah 

mencapai versi 0.10.7 dan sudah banyak sekali digunakan oleh perusahaan-

perusahaan besar penyedia layanan di Cloud seperti Microsoft, Yahoo, LinkedIn, 
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Ebay dll. (Bambang Purnomosidi D. P, Pengembangan aplikasi cloud Computing 

menggunakan Node.Js 2013:5). 

2.10 XAMPP 

XAMPP adalah salah satu bagian yang cukup penting untuk para pembuat 

website.  XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan gabungan dari beberapa program yaitu Apache (Web 

server), MySQL dan phpMyadmin.  

XAMPP adalah singkatan dari : 

 X  ( Empat system operasi), 

 A  (Apache), 

 M (MySQL), 

 P  (phpMyadmin) dan 

 P  (Perl). 

Berikut ini Penjelasan dari bagian-bagian XAMPP: 

1. X , Kenapa disebut dengan system operasi? karena XAMPP bisa dijalankan 

di 4 OS besar yang sering digunakan oleh pengguna komputer saat ini. Dan 

4 OS tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Windows, Linux, Mac OS 

dan Solaris. 

2. A(Apacahe)  merupakan aplikasi web server. Apache ini bersifat 

opensource yang berarti gratis dan bisa diedit oleh penggunanya. Tugas 

utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user 

berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. jika 

diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan,maka dapat saja 

suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan.  

3. M ( MySQL), merupakan aplikasi database server. Perkembangannya 

disebut SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query 

Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk 
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mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan 

mengelola database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk 

menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang berada dalam 

database. 

4. P (PHP), bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan 

bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side 

scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang 

bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan 

bersama PHP adalah MySQl. namun PHP juga mendukung sistem 

manajement database Oracle, Microsoft Access, Interbase, d-base, 

PostgreSQL, dan sebagainya. 

5. P (Perl), bahasa pemrograman, pertama kali dikembangkan oleh Larry Wall 

di mesin Unix. Perl pertama kali dirilis pada tanggal 18 Desember 1987 

ditandai dengan keluarnya Perl 1. Dua diantara karakteristik utama perl 

adalah penanganan teks dan berbagai jalan pintas untuk meyelesaikan 

persoalan-persoalan umum.Perl sangat populer di gunakan dalam program-

program CGI (Common Gateway Interface) dan protokol internet lainnya. 

 Jadi Fungsi XAMPP adalah kita bisa memiliki server sendiri (localhost) 

untuk pembuatan website secara offline tanpa harus membeli domain , karena 

 sudah terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database dan 

penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. 

  XAMPP  tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, 

merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis. Sejarah dan Pengembang XAMPP dikembangkan 

dari sebuah tim proyek bernama Apache Friends, yang terdiri dari Tim Inti (Core 

Team), Tim Pengembang (Development Team) & Tim Dukungan (Support 

Team).(Priyanto Hidayatullah & Jauhari Khairul Kawistara, Pemrograman WEB 

2014:7) 

Beberapa bagian penting pada program XAMPP, yang sering digunakan pada 

umumnya adalah sebagai berikut: 
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 htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan, seperti berkas PHP, HTML, CMS  dan skrip lain. 

 phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL 

yang ada dikomputer. 

  Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) 

XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai 

(start).(Priyanto Hidayatullah & Jauhari Khairul Kawistara, Pemrograman 

WEB 2014:7). 

2.11 HTML5 

HTML adalah format dokumen yang digunakan dalam World Wide Web 

(WWW). HTML merujuk pada tampilan halaman, jenis huruf, elemen grafis, juga 

link hypertext ke dokumen lain di internet. HTML5 adalah versi terbaru dari 

HTML dengan aturan penulisan yang tegas sesuai dengan XML. Dalam versi ini 

hanya ada satu cara penulisan XHTML, sehingga lebih mudah karena aturannya 

lebih mudah dan dokumennya lebih mudah diproses dengan XML Parser. 

 HTML5 adalah gabugan antara World Wide Web Consottium (W3C) dengan 

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG).  Word Web 

Consortium adalah standar dari berbagai macam penyedia jasa untuk 

pembangunan dari teknologi yang berhubungan dengan Web, seperti HTML. Web 

Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) telah berjalan 

dengan banyak format Web dan aplikasi, sedangkan World Web Consottium 

(W3C) bekerja dengan XHTML 2.0.  

 Pada tahun 2006 mereka bergabung dan membuat versi baru HTML. 

Beberapa aturan pada HTML5 adalah fitur-fitur barunya berbasis HTML, CSS, 

DOM, dan JavaScript. Selain itu juga membutuhkan plugin eksternal seperti Flash 

dan lebih banyak markup untuk pengganti proses script. (Priyanto Hidayatullah & 

Jauhari Khairul Kawistara, Pemrograman WEB 2014:7) 
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Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh HTML5 adalah : 

1. Crossplatform, HTML5 merupakan bahasa pemograman yang dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi yang Crossplatform sebagai cntoh 

HTML5 dapat menjadi bahasa pemrograman membuat aplikasi untuk 

hampir semua platform perangkat mobile yang ada seperti, Android, 

Blackberry, Windowsphone, dan IOS. 

2. Rich content : video, audio, canvas, dengan HTML5 dapat menampilkan 

video dan audio hanya dengan tambahan tag <video> dan tag <audio> 

sehingga mempermudah dalam menampilkan video dan audio di web atau 

aplikasi, canvas adalah media yang bia dicorat-coret langsung. Tidak lagi 

perlu memuat plugin khusus, cukup tambahkan <canvas> dan Javascript. 

3. Local storage, HTML5 menggunakan fasilitas Local Storage-nya agar 

proses loading web menjadi lebih cepat. Local storage dari HTML5 

mampu menyimpan data lebih besar dari biasanya, karena dia 

menggunakan storage sebagai local cache. Sekarang ini fasilitas kapasitas 

cookies dan cache tersedia dengan sangat terbatas, karena bisa menganggu 

kinerja browser. Dengan demikian performa dan kinerja aplikasi bisa 

meningkat. 

4. Cache Manifest, merupakan fitur yang menyediakan kemampuan untuk 

mengakses aplikasi web bahkan tanpa sambungan jaringan. 

5. Websocket, Teknologi yang dirancang untuk diimplementasikan di 

webbrowser serta web server, dan tidak terlepas kemungkinan untuk 

dimanfaatkan oleh aplikasi native client-server. HTML5 Websocket dapat 

mengurangi secara signifikan gangguan pada lalu lintas jaringan. 

6. Location, HTML5 mempunyai API yang terintegrasi terhadap 

geolocation, fasilitas lain seperti Google Latitude pada phone. 

7. Webworkers, HTML5 menghadirkan Webworkers dengan threading-nya 

agar proses akses atau loading menjadi lebih cepat dan memungkinkan 

halaman web untuk memproses Javascript yang mereka miliki dengan 

respon yang lebih cepat dan multitasking.(Priyanto Hidayatullah & Jauhari 

Khairul Kawistara, Pemrograman WEB 2014:7). 
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2.12 JAVASCRIPT 

 Javascript merupakan bahasa scripting pada browser. Hampir semua 

halaman HTML menggunakan Javascript. Javascript dapat di letakan di <body> 

atau di bagian <head> dari dokumen HTML. 

 Kode Javascript pada HTML, dimasukan diantara tag <script> dan 

</script>. Sebuah statement/perintah Javascript biasanya diakhiri dengan 

semicolon/titik koma. Dengan adanya semicolon, bisa ditulis beberapa statement 

Javascript dalam satu baris. Mungkin juga menemukan statement tanpa diakhiri 

dengan semicolon dan tetap berjalan dengan baik, itu karena penggunaan 

semicolon di dalam Javascript bersifat opsional. 

2.12.1 Variabel Javascript 

 Variabel adlaah tempat menyimpan data. Variabel diperlukan karena data 

bisa berubah-ubah dan sering kali perlu dikirimkan ke fungsi yang berbeda. Untuk 

mendeklarasikan variabel, digunakan kata kunci “Var”. Pengisian nilai pada 

sebuah variabel menggunakan tanda “=”, adalah hal yang bijak untuk menyimpan 

deklarasi variabel pada satu tempat yaitu dibagian awal kode.  

2.12.2 Penamaan Variabel  

 Beberapa aturan dalam penamaan variable di dalam Javascript adalah : 

1. Variabel harus dimulai dengan huruf. 

2. Variabel juga bisa dimulai dengan $ dan _ 

3. Seperti javascript itu sendiri, nama variabel bersifat case sensitive. 

2.12.3 Tipe Data Variabel 

 Beberapa tipe data Variabel di dalam javascript adalah string, Number, 

Boolean, Array, dan Object. Penggunaannya pada intinya adalah sebagai berikut : 

1. String untuk menyimpan teks. 

2. Number untuk menyimpan angka. Angka tersebut bisa bilangan 

bulat, desimal, maupun bilangan yang sangat besar/kecil. 

3. Boolean untuk menyimpan nilai benar/salah/ (true/false). 

4. Array untuk menyimpan data dengan tipe data yang sama. 

5. Object untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang berbeda. 

 




