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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Intrusion Detection System

Intrusion Detection System (IDS) adalah suatu tindakan untuk mendeteksi

adanya trafik paket yang tidak diinginkan dalam sebuah jaringan atau device.

Sebuah IDS dapat diimplementasikan melalui software atau aplikasi yang

terinstall dalam sebuah device, dan aplikasi tersebut dapat memantau paket

jaringan untuk mendeteksi adanya paket-paket ilegal seperti paket yang merusak

kebijakan rules keamanan, dan paket yang ditujukan untuk mengambil hak akses

suatu pengguna (Wu, 2009).

2.1.1 Teknologi IDS

Beberapa jenis dari teknologi IDS adalah Network-Based, Wireless IDS,

Network Behavior Anomali Detection dan Host-Based. Pengembangan dan

implementasi teknologi IDS ke dalam sebuah sistem jaringan tergantung dari

variasi konfigurasi jaringan itu sendiri. Pada dasarnya setiap jenis teknologi IDS

mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam hal pendeteksian, konfigurasi dan

biaya, tetapi secara umum teknologi IDS yang paling sering digunakan adalah

Network-Based dan Host-Based. Secara spesifik berikut penjelasan dari masing-

masing tipe teknologi IDS (Wu, 2009).

A. Network-Based

Network Intrusion Detection System (NIDS) adalah salah satu tipe IDS

yang populer atau paling banyak diimplementasikan kedalam sebuah sistem



6

jaringan. Tipe ini menganalisa paket-paket jaringan pada semua lapisan Open

System Interconnection (OSI) dan membuat sebuah tindakan kepada paket

tersebut. Kebanyakan NIDS lebih mudah diterapkan kedalam suatu jaringan dan

dapat memantau paket dari banyak sistem sekaligus (Wu, 2009).

B. WLAN IDS

Wireless Local Area Network (WLAN) IDS menyerupai NIDS yang dapat

menganalisa paket-paket jaringan. WLAN ini dapat menganalisa paket wireless

secara spesifik, termasuk pemindaian pengguna eksternal yang mencoba untuk

terhubung ke Access Point (AP). Karena WLAN IDS sendiri sebenarnya adalah

NIDS dengan menggunakan wireless maka aturan-aturan keamanan yang

diterapkan lebih luas (Wu, 2009).

C. Network Behavior Anomaly Detection

Network Behavior Anomaly Detection (NBAD) memantau paket pada

segmen-segmen jaringan untuk menentukan anomali-anomali dalam jumlah paket

atau tipe paket. Segment yang biasanya melihat paket yang sangat kecil atau

segmen yang hanya melihat paket tertentu yang dapat mengubah jumlah atau jenis

paket jika suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi (Wu, 2009).

D. Host-Based

Host-based Intrusion Detection System (HIDS) menganalisa paket

jaringan dan pengaturan sistem secara spesifik seperti software calls, local

security policy, local log audits, dll. HIDS harus diinstal di setiap mesin dan

membutuhkan konfigurasi secara spesifik pada sistem operasi dan software (Wu,

2009).
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2.1.2 Jenis-jenis Pendeteksian

Menurut Wu dalam bukunya Information Assurance Tools Report yang

diterbitkan pada tahun 2009 terdapat beberapa jenis-jenis pendeteksian dalam

implementasi IDS. Jenis-jenis tersebut adalah Signature-Based Detection,

Anomaly-Based Detection, dan Stateful Protocol Inspection. Berikut penjelasan

mengenai macam-macam jenis pendeteksian.

A. Signature-Based Detection

Sebuah IDS dapat menggunakan pendeteksian Signature-Based

Detetection dari sebuah paket, bergantung data paket yang diketahui untuk

menganalisa potensi terjadinya paket ilegal. Tipe pendeteksi ini sangat cepat dan

mudah dikonfigurasi. Bagaimanapun juga seorang penyerang dapat dengan mudah

memodifikasi sebuah serangan untuk menyiasati agar tidak terkenali oleh

Signature-Based IDS. Meskipun kemampuan tipe ini terbatas dalam mendeteksi

banyaknya serangan, tipe ini mempunyai kelebihan dalam hal keakuratan (Wu,

2009).

B. Anomaly-Based Detection

IDS yang dapat memantau paket jaringan dan mendeteksi data yang tidak

valid, atau umumnya tidak normal menggunakan jenis deteksi Anomaly-Based.

Metode ini berguna untuk mendeteksi paket-paket yang tidak diinginkan

(Wu,2009).

C. Stateful Protocol Inspection

Stateful Protocol Inspection menyerupai pendeteksi berbasis anomali,

tetapi jenis ini dapat menganalisa paket lapisan 3 OSI yaitu lapisan Network dan

lapisan 4 yaitu lapisan protokol.
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2.2 Open System Interconection Model

Model Open System Interconnection (OSI) diciptakan oleh International

Organization for Standarization (ISO) yang menyediakan kerangka logika

terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan.

Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat

berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien (Lammle, 2000).

Gambar 2.1. Tujuh Lapisan OSI Model (Lammle, 2000)

Seperti Gambar 2.1 terdapat 7 lapisan pada model OSI. Setiap lapisan

bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu

lapisan bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara

lapisan lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya “error” selama

proses transfer data berlangsung.

Model OSI dibagi dalam dua grup yaitu upper layer dan lower layer.

Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana data

direpresentasikan di komputer. Sedangkan lower layer bertanggung jawab dalam

komunikasi data melalui jaringan aktual.



9

Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer

jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap lapisan yang berhubungan dengan aliran

komunikasi data. Termasuk jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model

OSI dibagi menjadi 7 lapisan, dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing.

Tiap lapisan harus dapat berkomunikasi dengan lapisan diatasnya maupun

dibawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standard.

2.3 TCP/IP

Transmisson Control Protocol (TCP) addalah suatu protocol atau

perantara yang dapat mentransmisikan data per segmen, artinya paket data

dipecah dalam jumlah yang sesuai dengan besaran paket, kemudian dikirim satu

persatu hingga selesai. Selain daripada itu, TCP bertugas menangani pengiriman

message ukuran sembarang yang andal dan juga mendefinisikan  suatu

mekanisme pengiriman dari semua jenis data pada suatu jarringan (Yugianto dan

Rachman, 2012).

Sedangkan Internet Protocol (IP) adalah protocol yang mengatur routing

dari pentransmisian melewati jaringan antara pengirim dan penerima, termasuk

juga isu yang terkait dengan pengalamatan jaringan dan komputer, sehingga dapat

dikatakan bahwa IP merupakan perantara komunikasi antar komputer dengan

menggunakan IP-Address sebagai suatu identitas dari jaringan maupun komputer

(Yugianto dan Rachman, 2012).

Pengiriman data akan dikemas dalam paket dengan label serupa IP-

Address pengirim dan  penerima paket data. Apabila  penerima melihat
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pengiriman paket tersebut dengan identitas (IP-Address), maka paket data tersebut

akan diambil dan disalurkan ke TCP melalui port, dimana aplikasi menunggu.

Jika pada model OSI pengembangann modelnya lebih berdasarkan teori

maka pengembangan TCP/IP ini lebih kepada aplikasinya. Oleh karena itu

perkembangan TCP/IP lebih cepat dari perkembangan OSI.

2.3.1 Model TCP/IP

Model TCP/IP dapat diterapkan dalam beberapa lapisan, yaitu seperti

yang terlihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Model TCP/IP (Lammle,2000)

Gambar 2.2 merupakan 4 lapisan model TCP/IP, yaitu lapisan Applciation, Host-

to-Host, Internet dan Network Access. Setiap lapisan tersebut mempunyai peranan

masing-masing dalam proses komunikasi data, dibawah ini dijelaskan fungsi

masing-masing dari 4 lapisan TCP/IP.

A. Aplication Layer

Model TCP/IP dalam Application  Layer yaitu aplikasi yang berinteraksi

langsung dengan user (Yugianto dan Rachman, 2012). Layer ini bertanggung

jawab untuk menyediakan servis-servis bagi aplikasi yang berjalan pada

komputer. Layer aplikasi tidak menyediakan software itu sendiri tapi hanya
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menyediakan servis yang bisa dimanfaatkan oleh software yang berjalan pada

komputer kita, misalnya Mozilla Firefox memanfaatkan protokol HTTP untuk

mengakses suatu halaman web. Beberapa protokol yang beroperasi pada lapisan

ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System

(DNS), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), dll.

B. Transport  Layer

Definisi Transport Layer yaitu dijmana data akan dikirimkan dengan

format tertentu ke Application Layer, contoh: telnet, ftp, smtp (Yugianto dan

Rachman, 2012).  Artinya lapisan ini menyediakan servis yang akan digunakan

oleh Application Layer, misalnya: HTTP software meminta TCP untuk menjamin

sampainya data pada tujuan, jika terjaddi gangguan pada saat transmisi maka

HTTP tidak akan melakukan apa-apa, tapi TCP mengirim ulang data yang hilang

dan memastikan sampainya data pada tujuan.

C. Internet Layer

Layer ini akan menangani routing datagram ke tujuan serta melakukan

fragmentasi dan defragmentasi. Internet Layer merupakan protokol terpenting,

yaitu Internet Protocol (IP) dan Internet Control Message Protocol (ICMP)

(Yugianto dan Rachman, 2012).

D. Network Access Layer

Layer ini akan bertugas menangani hubungan  ke NIC serta menentukan

besarnya paket data dan sekaligus mengonversi alamat IP ke alamat mesin

(Yugianto dan Rachman, 2012). Contohnya  mendefiniskan protokol-protokol dan

juga hardware yang digunakan untuk pengiriman data misalnya cabling,
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pemberian header dan trailer sehingga data bisa melewati tipe-tipe jaringan yang

berbeda topologi, mentransmisi data yang berupa bits ke jaringan, dsb.

2.4 Denial Of Service Attack

Menurut Yugianto dan Rachman  dalam bukunya “Router Teknologi,

Konsep, Konfigurasi, dan Trobleshooting” serangan DoS didesain untuk

mencegah layanan ke host yang mencoba untuk membentuk koneksi. Pada

umumnya, DoS digunakan oleh hacker untuk mematikan sistem. DoS dikenal

dengan nama SYN flooding artinya membanjiri dan merusak 3-way handshake.

Gambar 2.3. Serangan DoS (Yugianto dan Rachman, 2012)

Pada Gambar 2.3 komputer penyerang memberikan permintaan SYN

dengan informasi yang salah, sehingga mengakibatkan komputer server

memberikan jawaban paket SYN ACK secara terus menerus, akibatnya  koneksi

jaringan akan gagal.
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2.5 Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing.

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun

1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy

peranan derajat keanggotaan sebagai penentu elemen dalam suatu himpunan

sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership

function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut

(Kusumadewi dan Purnomo, 2010).

Logika fuzzy mempunyai konsep yang sederhana dan dapat diterapkan

dalam berbagai aplikasi soft computing, karena acuan dalam  menyelesaikan suatu

pokok permasalahan  menggunakan pendekatan-pendekatan yang biasa terjadi

dalam khalayak umum. Dari acuan tersebut kemudian diadaptasi menjadi sebuah

komposisi aturan.

Menurut Cox (1994), ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan

logika fuzzy, antara lain :

1). konsep logika fuzzy mudah dimengerti, karena logika fuzzy menggunakan

dasar teori himpunan, maka konsep matematis yang mendasari penalaran

fuzzy tersebut cukup mudah untuk dimengerti,

2). logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-

perubahan dan ketidakpastian yang menyertai permasalahan,

3). logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Jika diberikan

sekelompok data yang cukup homogen, dan kemudian beberapa data

eksklusif, maka logika fuzzy memiliki kemampuan untuk menangani data

eksklusif tersebut,
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4). logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Logika fuzzy menggunakan

bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti.

2.5.1 Himpunan Fuzzy

Definisi himpunan fuzzy adalah sekumpulan obyek x dengan masing-

masing obyek memiliki nilai keanggotaa “μ” atau disebut juga dengan nilai

kebenaran. Jika Zi,t adalah sekumpulan obyek, Zi,t=(Z1,t , Z2,t, …, Zm,t) dan

anggotanya dinyatakan dengan Z maka himpunan fuzzy dari A didalam Z F={(Z,

“μ”_F(z))| Z∈Z_(i,t) }. Dengan F adalah notasi himpunan fuzzy, μ_F (x) adalah

derajat keanggotaan dari Z (nilai antara 0 sampai 1) (Kusumadewi, 2006).

Himpunan fuzzy memiliki 2 attribut, yaitu.

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA,

PAROBAYA, TUA

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu

variabel seperti: 40,25.50, dsb.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy,

antara lain :

1). variabel fuzzy, merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem

fuzzy. Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb,

2). himpunan fuzzy, merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy,
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Contoh:

Gambar 2.4. Himpunan Fuzzy Pada Variabel Temperatur (Kusumadewi dan
Purnomo, 2010)

Pada Gambar 2.4 variabel temperatur dibagi menjadi 5 himpunan fuzzy

yaitu: DINGIN, SEJUK, NORMAL, HANGAT, dan PANAS. Dengan beberapa

contoh µ(x) adalah.

1. µDINGIN(15)=1 artinya sebuah temperatur dikatakan DINGIN karena

mencapai suhu 15ºC

2. µSEJUK(20)=1 artinya sebuah temperatur dikatakan SEJUK karena telah

mencapai suhu 20ºC

3. µNORMAL(25)=1 artinya sebuah temperatur dikatakan NORMAL karena

telah mencapai suhu 25ºC

4. µHANGAT(25)=0 artinya sebuah temperatur dikatakan TIDAK HANGAT

karena mencapai suhu 25ºC

5. µPANAS(30)=0 artinya sebuah temperatur dikatakan TIDAK PANAS karena

mencapai suhu 30ºC

3). semesta pembicaraan, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan

himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton

dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif

Temperatur (0C)

15 20 25 30 400

Dingin Sejuk Normal Hangat Panas

µ[X]

1



16

maupun negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi

batas atasnya. Contoh semesta pembicaraan untuk variabel temperatur [0 40],

4). domain, adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan

dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta

pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa

naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat

berupa bilangan positif maupun negatif. Contoh domain himpunan fuzzy

pada gambar 2.4 yaitu.

1. DINGIN = [0 20]

2. SEJUK =[15 25]

3. NORMAL =[20 30]

4. HANGAT =[25 35]

5. PANAS =[30 40]

2.5.2 Fungsi Keanggotaan

Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2010) fungsi keanggotaan

(membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik

input data kedalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang

dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui

pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan.

A. Representasi Linear

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi
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pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 jenis

representasi linear yaitu representasi linear naik dan turun.

Gambar 2.5. Representasi Linear Naik (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)

Gambar 2.5 merupakan bentuk grafis representasi linear naik dengan

karakteristik kenaikan himpunan dimulai  pada nilai domain yang memiliki nilai

keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan atas menuju ke nilai domain yang

memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi.

Fungsi Keanggotaan:

0; x≤a

µ(x)= (x-a)/b-a); a≤x≤b

1; x≥b

Gambar 2.6. Representasi Linear Turun (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)

Gambar 2.6 merupakan grafis representasi linear turun dengan

karakteristik garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan

0 a b

Derajat
Keanggotaan µ[x]

a b0

1

1

Derajat
Keanggotaan µ[x]



18

tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang

memiliki derajat keanggotaan lebih rendah.

Fungsi keanggotaan:

µ(x)= (b-x)/b-a); a≤x≤b

0; x ≥b

B. Representasi Kurva Segitiga

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear)

seperti terlihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7. Representasi Kurva Segitiga (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)

Fungsi keanggotaan:

0; x≤a atau x≥c

µ(x)= (x-a)/b-a); a≤x≤b

1; b≤x≤c

C. Representasi Kurva Trapesium

Kurva segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada

beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1.

Gambar 2.8. Representasi Kurva Trapesium (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)

Derajat
Keanggotaan µ[x]

0

1

a b d
domain

c

Derajat
Keanggotaan µ[x]

0

1

a b c
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Fungsi Keanggotaan:

0; x≤a atau x≥d

µ(x)= (x-a)/b-a); a≤x≤b

1; b≤x≤c

(d-x)/(d-c) x≥d

2.5.3 Fungsi Implikasi

Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2010) tiap-tiap aturan (proposisi)

pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy.

Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah:

IF x is A THEN y is B

dengan x dan y adalah skalar, dan A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi

yang mengikuti IF disebut sebagai anteseden, sedangkan proposisi yang

mengikuti THEN disebut sebagai konseskuen. Proposisi ini dapat diperluas

dengan menggunakan operator fuzzy, seperti (Cox, 1994):

IF ( x1 is A1) o (x2 is A2) o (x3 is A3) o …… o(xN is AN) THEN y is B

Dengan o adalah operator (misal: OR atau AND).

2.5.4 Fuzzy Inference System

Ada 2 Fuzzy Inference System (FIS) yang populer digunakan yaitu metode

Mamdani dan metode Sugeno. Adapun penjelasan dari masing-masing metode

tersebut adalah sebagai berikut.

A. Metode Mamdani
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Metode mamdani sering dikenal sebagai metode Max-Min (Kusumadewi

dan Purnomo, 2010). Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada

tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan:

1. Pembentukan himpunan fuzzy

2. Aplikasi fungsi implikasi

3. Komposisi Aturan

4. Penegasan (defuzzy).

B. Metode Sugeno

Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran metode

Mamdani, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa konstanta atau

persamaan linear (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). Metode ini diperkenalkan

oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985, sehingga metode ini sering

dinamakan dengan metode TSK.

Sistem fuzzy Sugeno memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh sistem

fuzzy murni untuk menambah suatu perhitungan matematika sederhana sebagai

bagian THEN. Pada perubahan ini, sistem fuzzy memiliki suatu nilai rata-rata

tertimbang (Weighted Average Values) didalam bagian aturan fuzzy IF-THEN.

Sistem fuzzy Sugeno memiliki kelemahan terutama pada bian THEN, yaitu

dengan adanya perhitungan matematika sehingga tidak menyediakan kerangka

alami untuk merepresentasikan penggetahuan manusia sebenarnya. Permasalahan

kedua adalah tidak adanya kebebasan untuk menggunakan prinsip yang berbeda

dalam logika fuzzy, sehingga ketidakpastian dari sistem fuzzy tidak dapat

direpresentasikan secara baik.

Menurut Cox (1994), metode TSK terdiri dari 2 jenis, yaitu:
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1. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol

Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno Orde-Nol adalah:

IF ( x1 is A1) o (x2 is A2) o (x3 is A3) o …… o(xN is AN) THEN z=k

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan k adalah suatu

konstanta (tegas) sebagai konsekuen

2. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu

Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno Orde-Satu adalah:

IF ( x1 is A1) o (x2 is A2) o …… o(xN is AN) THEN z=p1*x1+…+pN*xN+q

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan pi adalah suatu

konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen.

Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka

deffuzifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya.

2.6 Database

Menurut Sutami dan Sutrisno (2005) database merupakan kumpulan data

yang pada umumnya menggambarkan aktivitas-aktivitas dan pelakunya dalam

suatu organisasi, misalkan database universitas yang berisi mahasiswa, dosen,

kuliah, dan lain-lain. Sistem database adalah sistem komputer yang digunakan

untuk menyimpan dan mengelola data tersebut. Sistem database memiliki empat

komponen penting, yaitu.

1. Data, merupakan informasi yang disimpan dalam suatu struktur tertentu yang

terintegrasi
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2. Hardware, merupakan perangkat keras berupa komputer dengan media

penyimpan sekunder yang digunakan untuk menyimpan data karena pada

umumnya database memiliki ukuran yang besar

3. Software, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan

pengelolaan data

4. User, merupakan orang yang menggunakan data yang tersimpan dan terkelola.

User dapat berupa seorang yang mengelola database tersebut, yang disebut

dengan database administrator (dba), bisa juga end user yang mengambil

hasil dari pengelolaan database melalui bahasa query. User juga dapat seorang

programmer yang membangun aplikasi yang terhubung ke database dengan

menggunakan pemrograman seperti C, VB, dll.

2.7 MySQL

Menurut Nugroho (2004) MySQL adalah sebuah program database server

yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user

serta menggunakan perintah standar SQL (Structured Query Language). MySQL

memiliki dua bentuk lisensi, yaitu FreeSoftware dan Shareware. MySQL yang

umum digunakan adalah MySQL FreeSoftware yang berada dibawah lisensi

GNU/GPL (General Public License).

MySQL termasuk database yang memiliki beberapa distro yang mampu

dijalankan pada beberapa platform, meski secara resmi tentu saja memilliki

sebuah platform sendiri. Pada mulanya MySQL memang hanya berjalan dibawah

platform Unix dan Linux, akan tetapi dalam perkembangannya sekarang
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bermunculan beberapa distro yang mampu berjalan pada beberapa platform yang

sifatnya shareware dan corporate, seperti Windows.

2.8 PHP

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai

bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada

dokumen HTML. Menurut Peranginangin (2006) PHP merupakan software open

source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis dan ditulis menggunakan

bahasa C. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga

maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien.

Menurut Peranginangin (2006) PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak

dimiliki oleh bahasa script sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-

side, yang bisa melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti

mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web dinamis, dan

kemampuan mengirim serta menerima cookies, bahkan lebih daripada

kemampuan CGI. PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi antara lain

Linux, UNIX, Microsoft Windows, Mac OS X dan RISC OS. PHP juga

mendukung banyak web serve3r seperti Apache, Microsoft Internet Information

Server (MIIS), Personal Web Server (PWS) dan masih banyak lagi lainnya.

Syntax program ditulis dalam apitan tanda khusus PHP. Ada empat macam

pasangan tag PHP yang dapat digunakan untuk menandai blok script php. Berikut

contoh penulisan syntax PHP:

1. <?php …?>

2. <script language = “PHP”>…</script>
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3. <?...?>

4. <%...%>


