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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TELEPON  

Telepon berasal dari kata dasar Tele dan Phone. Tele Artinya jauh dan 

Phone artinya pembicaraan/bicara. Maka kata telepon dapat diartikan suatu 

pembicaraan jarak jauh. Pada masa sekarang ini jaringan telepon yang sudah 

menyebar sedemikian luasnya di seluruh dunia menjadikan telepon sebagai 

sarana komunikasi jarak jauh yang paling utama.  

2.1.1 Prinsip-prinsip Dasar Telepon  

Pesawat telepon dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar  yang 

tentunya saling mendukung, bagian tersebut antara lain:  

a. Dialer  

Dialer merupakan bagian telepon yang menghubungkan telepon 

dengan sentral telepon, sehingga sentral telepon dapat berhubungan 

dengan nomor telepon yang dituju.  

b. Tone ringing  

Tone ringing merupakan bagian telepon yang berfungsi untuk 

mendeteksi sinyal dering dari sentral, sehingga sentral dapat 

menghubungkan telepon dengan pemanggilnya. Dimana tegangannya 

adalah 80 - 120 Vac. Dering telepon dideteksi oleh rangkaian ring 

detector yang kemudian dihitung oleh sistem prosesor.  

c. Speech Network  

Speech Network merupakan bagian telepon yang berfungsi untuk 

mengubah sinyal suara menjadi listrik pada microphone dan mengubah 

sinyal listrik menjadi sinyal suara pada speaker.  

2.1.2 Cara Kerja Pesawat Telepon  

Cara kerja pesawat telepon erat kaitannya dengan status saluran 

telepon. Dimana keadaan telepon dibedakan menjadi 2 keadaan, telepon  

dalam  keadaan tertutup, dan keadaan terbuka.  
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a. Keadaan Tertutup (On Hook)  

Dalam keadaan tertutup pesawat telepon, kondisi ini dinamakan 

on-hook. Tegangan pada keadaan on hook adalah 48 VDC.  

b. Keadaan terbuka (Off Hook)  

Pesawat telepon dalam kondisi terbuka disebut dengan kondisi 

offhook dan pada kondisi ini terjadi perubahan tegangan dari 48 VDC 

menjadi 10 VDC, dikarenakan pada kondisi ini terjadi komunikasi antar 

komponen. Kemudian pada saat gagang telepon ditutup kembali secara 

tidak langsung terjadinya penekanan pada push button/tombol reset. 

2.1.3 Sinyal Dering Telepon  

Pada Gambar 2.1. menggambarkan beberapa tegangan yang  melintasi 

pada saluran telepon yang sedang digunakan yang antara lain tegangan pada 

on hook dan off hook, sinyal bicara, sinyal dengar maupun sinyal dering. 

 

 

Gambar 2.1. Karakteristik Tegangan pada Saluran Telepon 

Sumber: Susanto “Penyimpan dan Pengalihan Pesan Panggilan Telepon 

Tak Terjawab” 

 

Sinyal dering yang bersumber dari sentral telepon berupa tegangan  

sinusoidal dengan level sekitar 90Vrms dengan frekuensi 20Hz. Durasi 

ketika berdering sekitar 2 detik dan berhenti dering selama 3 detik. 
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2.2 DTMF (Dual Tone Multi Frequency) 

Pada tahun 1940-an Bell Laboratories berhasil mengembangkan sistem 

persinyalan touch tone dialing dengna membangkitkan nada sebagai 

pengganti sistem pendialan pulsa pada pesawat telepon. Sistem pensinyalan 

ini kemudian disebut dengan sistem pensinyalan Dual Tone Multi Frequency 

(DTMF) yang dikenal dan digunakan meluas pada semua telepon yang ada 

sekarang. 

Dual Tone Multi Frequency (DTMF) adalah teknik mengirimkan angka 

– angka pembentuk nomor telepon yang dikodekan dengan 2 nada yang 

dipilih dari 8 buah frekuensi nada yang sudah ditentukan. 

International Telecommunication Unit (ITU) telah mengeluarkan 

rekomendasi No. Q23 untuk alokasi frekuensi pada pesawat telepon sistem 

push button tone dialing dengan membagi 8 buah frekuensi yang sudah 

ditentukan kedalam 2 kelompok sinyal yaitu kelompok nada rendah Low 

Band Frequency (LBF) dan kelompok nada tinggi High Band Frequency 

(HBF). Frekuensi untuk LBF adalah 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, 941 Hz, dan 

untuk HBF adalah 1209 Hz, 1336 Hz, 1447 Hz, 1633 Hz. Hubungan antara 

tombol dan frekuensi sinyal DTMF seperti pada gambar 2.2. berikut ini: 

 

 

Gambar 2.2. Matriks Keypad Pesawat Telepon DTMF 
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Tabel 2.1. Tombol dan sinyal DTMF yang dihasilkan 

Tombol 
Frekuensi 

Rendah Tinggi 

1 697 1209 

2 697 1336 

3 697 1477 

4 770 1209 

5 770 1336 

6 770 1477 

7 852 1209 

8 852 1336 

9 852 1477 

0 941 1336 

* 941 1209 

# 941 1477 

A 697 1633 

B 770 1633 

C 852 1633 

D 941 1633 

 

Kombinasi dari 8 buah frekuensi tersebut dapat dipakai untuk 

mengkodekan 16 tanda seperti terlihat pada table 2.1. tapi pada pesawat 

telepon biasanya tombol A, B, C, dan D tidak dipakai. Teknik DTMF pada 

pesawat telepon adalah untuk setiap penekanan dihasilkan 2 buah frekuensi 

berbeda yaitu frekuensi nada rendah dan frekuensi nada tinggi. Seperti terlihat 

pada gambar 2.2 angka 1 dikodekan dengan 697 Hz dan 1209 Hz dan angka 9 

dikodekan dengan 852 Hz dan 1447 Hz. (Drs. Bisman Perangin-Angin, 2009: 

10, 11, 12) 

 

2.3 IC CM8870 

Rangkaian penerima DTMF yang dibangun dengan CM8870 

ditunjukkan seperti pada gambar 2.3. Pada gambar 2.3. tersebut terlihat 

bahwa rangkaian dilangkapi dengan kristal senilai 3,579545 MHz dan 

ditambah dengan beberapa kapasitor membentuk rangkaian osilator stabil. 

Kristal pada rangkaian DTMF CM8870 berfungsi untuk menentukan 

waktu minimal utuk mengenali nada yang diterima oleh DTMF. Rangkaian – 
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rangkaian penguat sinyal DTMF dibentuk dengan R1, R2 dan C1. Nilai-nilai 

komponen ini langsung diambil dari karakteristik sinyal DTMF pada 

umumnya. 

Rangkaian penerima DTMF CM 8870/70C terdiri atas band split filter 

yang memisahkan nada high dan low yang diterima, kemudian diikuti dengan 

digital decoder yang akan memeriksa high dan low yang diterima, kemudian 

diikuti dengan digital decoder yang akan memeriksa kedua frekuensi dan 

durasi dari penerimaan nada. Pemisahan dari nada low-group dan high-group 

dapat dilakukan dengan mengaplikasikan sinyal dua tones menuju kedua 

switch kapasitor band pass filter. Setiap filter keluaran diikuti dengan 

rangkaian switch kapasitor yang akan memperhalus sinyal sebelum menuju 

limiter. Limiter signal dihasilkan oleh high-gain comparator, comparator 

tersebut akan mendeteksi low-signal yang tidak diinginkan atau noise. 
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Gambar 2.3. Rangkaian Decoder DTMF CM8870 

Sumber: Ifan Ariyanto, “Perancangan Dan Pembuatan Sistem Aplikasi Perangkat 

Keras Robot Lengan X Y Z Yang Dikendalikan Dengan Pc”, Bandung:2005. 

 

Decoder CM8870/70C menggunakan teknik digital counting untuk 

menentukan frekuensi dari nada terpilih dan memeriksa apakah nada tersebut 

merupakan frekuensi standar DTMF. Sebuah complex averaging algorithm 

melindungi terhadap simulasi nada oleh signal-signal extraneous (yang tidak 
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penting) seperti voice ketika memberikan toleransi untuk deviasi dan variasi 

frekuensi yang kecil. Averaging algorithm ini telah dikembangkan untuk 

menjamin sebuah kombinasi optimum dari imunitas untuk talk-off dan 

mentoleransi untuk adanya frekuensi-frekuensi yang mengganggu (nada-nada 

ketiga) dan noise. Ketika detektor mengenali adanya dua nada valid (ini 

ditunjukkan sebagai “Kondisi Sinyal” dalam beberapa spesifikasi industri) 

keluaran “Early Steering” (Est) akan menjadi aktif. Kondisi hilangnya sinyal 

berikutnya akan menyebabkan Est mengasumsikan sebuah keadaan tidak 

aktif. Sebelum proses decode dilakukan pada pasangan nada, receiver akan 

memeriksa durasi sinyal yang sesuai, proses ini dilakukan oleh rangkaian 

external RC time konstan dengan mengatur EST (Early Steering Output). 

Rangkaian CM8870 dilengkapi dengan X-tal (3,579545 MHz), C2 dan 

R3 digunakan untuk menentukan waktu minimal untuk mengenali nada 

DTMF yang diterima, rangkaian penguat sinyal DTMF dibentuk dengan 

dengan R1, C1, dan R2. StD (Delayed Steering, kaki 15 CM8870) merupakan 

keluaran yang menandakan  CM8870 .mempunyai data DTMF baru yang bisa 

diambil. Saat tidak ada nada DTMF kaki STD = „0‟, jika sinyal yang masuk 

CM8870 mengandung nada DTMF dan nada itu lamanya melebihi konstanta 

waktu yang ditentukan oleh C2 dan R3. StD akan menjadi „1‟ memeberitahu 

bahwa ada data di D0….D3 (kaki 11 sampai 14 CM8870) yang bisa diambil. 

Sinyal STD akan tetap bertahan = „1‟ apabila nada DTMF masih ada. 

TOE (Tristate Output Enable, kaki 10 CM8870) merupakan masukan 

untuk mengatur data D0…D3, jika TOE = „0‟ rangkaian keluaran D0….D3 

akan mengambang (high impedance state) sehingga data tidak bisa diambil. 

Jika D0….D3 tidak digabung dengan jalur data peralatan lainnya, kaki TOE 

bisa saja dihubungkan ke „1‟. 

 

2.4 Raspberry Pi 

Raspberry Pi sering juga disingkat dengan nama Raspi, adalah 

komputer papan tunggal Single Board Circuit (SBC) yang memiliki ukuran 

sebesar kartu kredit. Raspberry Pi bisa digunakan untuk berbagai keperluan, 

seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai media player 
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karena kemampuannya dalam memutar video high definition. Raspberry Pi 

dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation yang digawangi 

sejumlah developer dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. 

Raspberry Pi bersifat open source (berbasis Linux), Raspberry Pi bisa 

dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sistem operasi utama Raspberry 

Pi menggunakan Debian GNU/Linux dan bahasa pemrograman Python. Salah 

satu pengembang OS untuk Raspberry Pi telah meluncurkan sistem operasi 

yang dinamai Raspbian, Raspbian diklaim mampu memaksimalkan perangkat 

Raspberry Pi. Sistem operasi tersebut dibuat berbasis Debian yang merupakan 

salah satu distribusi Linux OS. 

Berikut ini adalah spesifikasi dan tampilan secara hardware dari 

Raspberry Pi: 

 Chip  : System on a chip (SoC) Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, 

and SDRAM) 

 CPU  : 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM6 family) 

 GPU : Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 

AVC high-profile decoder 

 Memory (SDRAM)  : 512 MB (shared with GPU) 

 USB 2.0 ports  : 2 (via integrated USB hub) 

 Video outputs  : Composite RCA (PAL & NTSC), HDMI (rev 1.3 & 1.4), 

raw LCD Panels via DSI 14 HDMI resolutions from * 640×350 to 

1920×1200 plus various PAL and NTSC standards. 

 Audio outputs  : 3.5 mm jack, HDMI 

 Onboard storage  : SD / MMC / SDIO card slot 

 Onboard network  : 10/100 Ethernet (RJ45) 

 Low-level peripherals: 8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus with two chip 

selects, +3.3 V, +5 V, ground[58][63] 

 Power ratings  : 700 mA (3.5 W) 

 Power source  : 5 volt via MicroUSB or GPIO header 

 Size  : 85.60 × 53.98 mm (3.370 × 2.125 in) 

 Weight  : 45 g (1.6 oz) 



12 
 

 Operating systems  : Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux ARM, RISC 

OS 

 

Gambar 2.4. Hardware Raspberry Pi 

Sumber: Wolfram Donat, “Learn Raspberry Pi Programming with Python”, 

Technology In Action, page: 4. 

Pada Raspberry Pi disediakan pin-pin input/output (IO), diantaranya 

adalah:  

1. General Purpose Input dan Output (GPIO)  

Pin-pin tersebut dapat digunakan untuk membaca input dari tombol 

serta switches serta mengontrol actuator seperti LED, relay dan 

motorifungsikan sebagai input atau output data digital. Pada Gambar 2.5. 

diperlihatkan nomor pin GPIO dari Raspberry Pi. 
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Gambar 2.5. Penomoran pin GPIO Raspberry Pi 

Sumber: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/ 

 

2. The Display Serial Interface (DSI) connectors 

Konektor ini dapat digunakan dengan menggunakan kabel pita tipis 

15 pin sebagai penghubung antara LCD atau layar OLED. 

3. The Camera Serial Interface (CSI) connectors 

Port ini berfungsi sebagai penghubung langsung antara Raspberry Pi 

dengan sebuah modul kamera. (Richardson and Wallace, 2012) 

Dalam menjalankan Raspberry Pi secara baik diperlukan beberapa 

komponen atau media tambahan, diantaranya: 

a. SD Card / SDHC 

SD Card atau kartu memori digunakan sebagai media penyimpanan 

data pada Raspberry Pi. SD Card juga dibutuhkan untuk men-loading 

sistem operasi, dan kapasitas minimal SD Card adalah 4 GigaByte. 

b. Sistem Operasi / Operating System 

Semua perangkat pasti memerlukan sistem operasi sebagai jembatan 

antara hardware dan brainware serta menjadi interface hardware dan 

aplikasi. Sebagian besar sistem operasi Raspberry Pi adalah berbasis linux 

bukan windows. Contoh: debian, kali linux, pidora, dan lain-lain. 

c. Mouse dan Keyboard USB 

Mouse dan Keyboard USB adalah suatu komponen standar komputer 

yang harus ada karena sebagai media input. 

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/
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d. TV atau Monitor 

TV atau monitor digunakan sebagai media output Raspberry Pi. Ada 

2 port tersedia pada Raspberry Pi yaitu port RCA dan HDMI. 

e. Kabel RCA atau HDMI/DVI 

Kabel menyesuaikan dengan media output, apakah TV analog atau 

TV digital. TV analog menggunakan kabel RCA, sedangkan TV digital 

menggunakan kabel HDMI. 

f. Power Supply 

Raspberry Pi menggunakan kabel power supply mini USB. Kabel ini 

dapat dengan mudah diperoleh tanpa harus beli lagi karena kabel charger 

handphone seperti Samsung atau Blackberry bisa dipakai pada Raspberry 

Pi. Power supply ini harus memiliki arus minimal 700 mA dan tegangan 

5V. 

g. Kabel Audio (tambahan) 

Jika ingin menghubungkan Raspberry Pi ke media sound system. 

h. Kabel Ethernet (tambahan) 

Kabel Ethernet digunakan untuk menghubungkan Raspberry Pi ke 

jaringan komputer atau internet. 

(Arry Avorizona & Ahmad Fajar, 2013: 2) 

 

2.5 Bahasa Pemrograman Python 

Pada awalnya, motivasi pembuatan bahasa pemrograman ini adalah 

untuk bahasa skrip tingkat tinggi pada sistem operasi terdistribusi Amoeba. 

Bahasa pemrograman ini menjadi umum digunakan untuk kalangan engineer 

seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya, bahkan beberapa 

perusahaan menggunakan python sebagai pembuat perangkat lunak 

komersial.  

Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat 

bebas dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam penyalinannya atau 

mendistribusikannya. Lengkap dengan source codenya, debugger dan 

profiler, antarmuka yang terkandung di dalamnya untuk pelayanan 
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antarmuka, fungsi sistem, GUI (antarmuka pengguna grafis), dan basis 

datanya.  

2.5.1 Sejarah Python 

Pembuatan prototipe secara cepat/pembuatan sistem aplikasi. 

Prototipe yang dapat dibuang atau sesuai dengan permintaan. Modul 

berdasarkan bahasa pemrograman. Pengganti dari penulisan parser khusus. 

Antarmuka pengguna grafis. Penggunaan GUI API sederhana dan canggih. 

Pengaksesan basisdata. Penyimpanan objek tetap, antarmuka sistem SQL. 

Pemrograman terdistribusi. Penggunaan API mekanisme client/server 

terintegrasi. Skrip internet. Skrip CGI, antarmuka HTTP, Aplet WWW, dan 

lainnya.  

2.5.2 Mengapa Menggunakan Python  

Sisi utama yang membedakan Python dengan bahasa lain adalah 

dalam hal aturan penulisan kode program. Bagi para programmer di luar 

python siap-siap dibingungkan dengan aturan indentasi, tipe data tuple, dan 

dictionary. Python memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan 

bahasa lain terutama dalam hal penanganan modul, ini yang membuat 

beberapa programmer menyukai python. Selain itu python merupakan salah 

satu produk yang opensource, free, dan multiplatform. Beberapa fitur yang 

dimiliki Python adalah:  

 Memiliki kepustakaan yang luas dalam distribusi Python telah disediakan 

modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan.  

 Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari. 

 Memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, 

pembacaan kembali dan penulisan ulang kode sumber. 

 Berorientasi obyek. 

 Memiliki sistem pengelolaan memori otomatis (garbage collection, 

seperti java). 

 Modular, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru 

modul-modul tersebut dapat dibangun dengan bahasa Python maupun 

C/C++. 
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 Memiliki fasilitas pengumpulan sampah otomatis, seperti halnya pada 

bahasa pemrograman Java, python memiliki fasilitas pengaturan 

penggunaan ingatan komputer sehingga para pemrogram tidak perlu 

melakukan pengaturan ingatan komputer secara langsung. 

2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan 

a. Kelebihan : 

 Tidak ada tahapan kompilasi dan penyambungan (link) sehingga 

kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi 

meningkat. 

 Tidak ada deklarasi tipe sehingga program menjadi lebih sederhana, 

singkat, dan fleksibel. 

 Manajemen memori otomatis yaitu kumpulan sampah memori 

sehingga dapat menghindari pencatatan kode. 

 Tipe data dan operasi tingkat tinggi yaitu kecepatan pembuatan sistem 

aplikasi menggunakan tipe objek yang telah ada. 

 Pemrograman berorientasi objek. 

 Pelekatan dan perluasan dalam C. 

 Terdapat kelas, modul, eksepsi sehingga terdapat dukungan 

pemrograman skala besar secara modular. 

 Pemuatan dinamis modul C sehingga ekstensi menjadi sederhana dan 

berkas biner yang kecil. 

 Pemuatan kembali secara dinamis modul phyton seperti memodifikasi 

aplikasi  tanpa menghentikannya. 

 Model objek universal kelas satu. 

 Konstruksi pada saat aplikasi berjalan. 

 Interaktif, dinamis dan alamiah. 

 Akses hingga informasi interpreter. 

 Portabilitas secara luas seperti pemrograman antar platform tanpa 

ports. 

 Kompilasi untuk portable kode byte sehingga kecepatan eksekusi 

bertambah dan melindungi kode sumber. 
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 Antarmuka terpasang untuk pelayanan keluar seperti perangkat bantu 

sistem, GUI, persistence, database, dan lain-lain. 

b. Kekurangan: 

 Beberapa penugasan terdapat diluar dari jangkauan python, seperti 

bahasa pemrograman dinamis lainnya, python tidak secepat atau 

efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi 

seperti bahasa C. 

 Disebabkan python merupakan interpreter, python bukan merupakan 

perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. 

 Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman 

implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan 

baik sebagai bagian depan skrip antarmuka untuk mereka. 

 Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas tradeoff by dengan tidak 

memberikannya secara menyeluruh. 

 Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan, 

bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk 

diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. (AP2B-Dini 

Triasanti, hal: 1-4) 

2.5.4 Struktur Pemrograman Python 

a. Aturan Penulisan  

Program-program yang ditulis dalam Pythonsecara khas jauh 

lebih pendek dibandingkan dengan program-program C atau C++, karena 

beberapa pertimbangan:  

 Tipe data tingkat tinggi digunakan untuk menyatakan operasi 

kompleks dalam suatu statemen tunggal. 

 Pengelompokan statemen telah selesai dengan indentasi sebagai 

pengganti dari pengurungan mulai dan akhiran. 

 Tidak ada deklarasi-deklarasi argumentasi atau variabel yang 

diperlukan. 

b. Indentasi  

Bahasa pemograman Python adalah bahasa pemograman yang 

mudah dibaca dan terstruktur, hal ini karena digunakannya sistem 



18 
 

indentasi. Yaitu memisahkan blok – blok program dengan susunan 

indentasi. Jadi untuk memasukan sub – sub program dalam suatu blok, 

sub – sub program tersebut diletakkan satu atau lebih spasi dari kolom 

suatu blok program. Python memiliki sedikit perbedaan pada cara 

penulisan program dengan bahasapemrograman yang lain seperti C/Java. 

Kalau pada C/Java menggunakan tanda kurung sebagai pemisah blok 

program, di Python kita hanya menggunakan spasi sebagai pemisah blok 

program yang biasa disebut sebagai Indentasi. Karena Python 

menjalankan perintah secara berurutan, maka kita harus pintar menyusun 

perintah agar mendapatkanhasil seperti yang diinginkan.  

if a = b :  

|print a, 'sama dengan', b  

else :  

|print a, 'tidak sama dengan', b  

Pada contoh diatas kita dapat melihat jika suatu kondisi a = b 

dipenuhi maka program akan menjalankan baris perintah  yang ada di 

dalam suatu blok kondisi tersebut, yang ditandai dengan penggunaan satu 

spasi atau lebih dari blok kondisi sebelumnya, dalam contoh diatas 

perintahyang akan dilaksanakan jika suatu kondisi diatasnya terpenuhi 

menggunakan dua (2) spasi, sedangkan pada pernyataan else, 

menggunakan satu spasi. Perbedaan penggunaanspasi ini tidak 

dianjurkan meskipun dalam  program Python dibenarkan, karena struktur 

program akan lebih sulit dibaca. Seharusnya blok-blok program diatas 

adalah sebagai berikut:  

if a = b :  

|print a, 'sama dengan', b #Menggunakan 2 spasi  

else :  

|print a, 'tidak sama dengan', b #Menggunakan 2 spasi 

c. Baris Perintah  

Dalam Python, program tersebut dapat langsung dijalankan 

sebagai berikut:  

print "Hello Python!"  
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Hasilnya akan menampilkan string "Hello Python!" sebagai berikut: 

Hello Python!  

Bandingkan dengan Kedua bahasa pemograman di bawah ini :  

Java :  

class hello Python {  

  public static void main(String argsp[]) {  

System.out.println(“Hello Python”); }  

}  

C/C++ :  

# Untuk C  

#include <stdio.h>  

  int main() {  

    printf(“Hello Python!”); return 0;  

}  

#Untuk C++  

#include <iostream.h>  

  int main() {  

    cout << “Hello Python!”);  

} 

Tanda kutip dua ("), yang berarti tempat nilai string diletakkan 

pada program ini tidak akan ditampilkan pada layar.  

Sebuah kalimat perintah adalah sebuah instruksi yang dapat dieksekusi 

oleh interpreter Python. Kita telah melihat dua jenis kalimat perintah, 

yakni print dan pendeklarasian nilai.  

Pada saat Anda mengetikkan kalimat perintah pada prompt  

perintah, maka python mengeksekusinya dan langsung menampilkan 

hasilnya. Jika ada, hasil dari perintah print adalah sebuah nilai. 

Pendeklarasian nilai tidak menampilkan hasil.  

Pada sebuah script biasanya berisikan beberapa kalimat perintah. 

Jika lebih dari satu kalimat perintah, hasilnya akan tampil sesuai dengan 

kalimat perintah yang dieksekusi.  

Contohnya:  
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>>> print 1  

>>> x = 2  

>>> print x  

Menghasilkan hasil: 

1  

2  

Sekali lagi, sebuah pendeklarasian nilai tidak menghasilkan 

output. 

d. Keterangan Program  

Dalam proses debugging, suatu keterangan/komentar instruksi 

program sangat berguna sekali dalam pembacaan suatu kode. Pada 

umumnya komentar berisi keterangan tentang kegunaan suatu fungsi itu. 

Sintaksnya adalah tanda kres atau tanda pagar "#". Setelah meletakkan 

tanda tersebut, kita dapat mengetikkan kalimat apa saja yang 

berhubungan dengan suatu instruksi perintah, sebab apapun kalimat 

tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya program dan tidak akan di 

proses oleh interpreter. Jika interpreter menemukan tanda ini maka mulai 

tanda ini sampai akhir baris akan dianggap sebagai keterangan.  

print Hello! #Mencetak string "Hello!" ke layar.  

# belajar python 

(AP2B-Dini Triasanti, Bab 2 hal: 1-3) 

 

2.6 Database 

Chou (1987) mendefinisikan database sebagai kumpulan informasi 

yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tatacara yang khusus (Abdul, 

2003, hal: 8). Dalam praktek, penggunaan istilah database menurut Elmasri 

R. (1994) lebih dibatasi pada arti implisit yang khusus, yaitu: 

a. Basis data merupakan penyajian suatu aspek dari dunia nyata. 

b. Basis data merupakan kumpulan data dari berbagai sumber yang secara 

logika mempunyai arti implisit, sehingga data yang terkumpul secara acak 

dan tanpa mempunyai arti, tidak dapat disebut sebagai database. 
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c. Database perlu diarncang, dibangun, dan data dikumpulkan untuk suatu 

tujuan. Database dapat digunakan oleh beberapa pemakai dan beberapa 

aplikasi yang sesuai dengan kepentingan pemakai. (Wijayanto, 2003, hal: 

2) 

Dari batasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa database 

mempunyai  berbagai sumber data dalam pengumpulan data, bervariasi 

derajat interaksi kejadian dari dunia nyata. Dirancang dan dibangun agar 

dapat digunakan oleh beberapa pemakai untuk berbagai kepentingan. 

(Wijayanto, 2003, hal: 2) 

Penyusunan database bisa dilakukan secara sederhana dengan 

menuliskan data-datanya, atau bisa juga dengan cara modern dengan 

menggunakan teknologi komputer. Cara apapun yang digunakan, untuk 

memudahkan penyusunan dan penampilan data, maka digunakan bentuk 

tabel. Sebuah table terdiri dari baris dan kolom. Dalam dunia database, baris 

diistilahkan sebagai Record atau Tupple dan kolom diistilahkan sebagai Field 

atau Attribute. 

Penggunaan tabel bertujuan untuk menyederhanakan logika pandangan 

terhadap data. Oleh karena itu, dibuat beberapa ketentuan dalam penyusunan 

tabel sebagai berikut: 

a. Urutan baris tidak diperhatikan, sehingga pertukaran baris tidak akan 

berpengaruh terhadap isi informasi pada tabel. 

b. Urutan kolom tidak diperhatikan, identifikasi kolom dibedakan dengan 

jenis atribut. 

c. Tiap potongan baris dan kolom hanya berisi nilai atribut tunggal, sehingga 

nilai atribut ganda tidak diperbolehkan. 

d. Tiap baris dalam tabel harus dibedakan, sehingga tidak mungkin ada dua 

baris dalam tabel mempunyai nilai atribut yang sama secara keseluruhan. 

Salah satu keuntungan menggunakan pendekatan database adalah 

konsisten data selalu terjaga. Hal ini dapat tercapai jika data yang disimpan 

dalam database terhindar dari adanya rangkap data (Redundant data). Data 

dikatakan rangkap jika dalam satu atribut mempunyai dua atau lebih nilai 



22 
 

yang sama, tetapi bila salah satu nilai dihapus, maka tidak ada informasi yang 

hilang. (Wijayanto, 2003, hal: 34-35) 

 

2.7 MySQL 

MySQL merupakan software sistem manajemen database (Database 

Management System) yang sangat popular dikalangan pemrograman web, 

terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan script PHP dan Perl. 

Fungsi MySQL dapat dikatakan sebagai interpreter query, karena setiap 

kita menggunaka query SQL (perintah SQL) kita harus meletakannya 

didalam fungsi ini. Dengan kata lain, SQL tidak dapat dijadikan tanpa adanya 

fungsi MySQL. MySQL termasuk jenis relational database management 

system (RDBMS). Sehingga istilah seperti tabel, baris, dan kolom tetap 

digunakan dalam MySQL. Pada MySQL sebuah database mengandung 

beberapa tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom. 

SQL (dibaca “ess-que-el”) yang merupakan kependekan dari Structured 

Query Language. SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan sebuah 

database. SQL adalah bahasa yang meliputi perintah-perintah untuk 

menyimpan, menerima, memelihara, dan mangatur akses-akses ke basis data 

serta digunakan untuk memanipulasi data dan menampilkan dari database. 

Perintah-perintah SQL yang sering digunakan untuk kebutuhan membuat 

database diantaranya: 

a. Insert 

Digunakan untuk mengisi data atau menambah data pada suatu tabel. 

Contoh: insert into nama-tabel (kolom1, kolom2,…) values (nilai1, 

nilai2,…); 

b. Select 

Digunakan untuk melihat data dari satu atau beberapa tabel. Untuk melihat 

seluruh isi kolom dari suatu tabel digunakan query Select*. Contoh: 

Select*from nama-tabel; 

c. Where 

Digunakan untuk menyaring hasil query sehingga record yang dikeluarkan 

hanyalah record yang sesuai dengan yang diinginkan. Contoh: 
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Select kolom1, kolom2 

From kolom1 

Where kolom2<kriteria; 

d. Distinct 

Dapat digunakan untuk menghilangkan record-record yang sama. Contoh: 

Select Distinct kolom2 From kolom1; 

e. Between 

Digunakan untuk membatasi suatu kolom yang berada pada suatu batas 

nilai tertentu. Contoh: 

Select kolom1,kolom2,kolom3 

From kolom1 

Where kolom2 Between .. AND ..; 

f. Like  

Digunakan untuk pencarian data yang memiliki pola tertentu. Contoh: 

Select kolom1,kolom2 

From kolom1 

Where kolom1 Like „A%‟; 

g. Order By 

Digunakan untuk mensortir data hasil query sesuai dengan kebutuhan. 

Contoh: 

Select kolom1,kolom2 

From kolom1 

Order By kolom1; 

Untuk mensortir dengan urutan terbaik, digunakan keyword tambahan 

Desc. Sedangkan untuk urutan yang teratur digunakan keyword Asc. 

Contoh: 

Select kolom1,kolom2 

From kolom1 

Order By kolom1 Desc; 

h. Delete 

Digunakan untuk menghapus suatu record dengan criteria tertentu. 

Contoh: Delete From nama-tabel Where kriteria; 
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Untuk menghapus record pada suatu tabel, digunakan perintah Delete 

tanpa menetukan kriterianya. Contoh: Delete From nama-tabel; 

i. Update 

Digunakan untuk memodifikasi nilai kolom dari suatu record. Contoh: 

Update nama-tabel 

Set nama-tabel=nilai-baru,nama-kolom2=nilai-baru2,… 

Where kriteria; 

(Kasiman Peranginangin, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


