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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Company Profile 

Company profile (Rachmat Kriyantono, 2008) adalah produk tulisan praktisi PR 

yang berisi gambaran umum perusahaan. Gambaran ini tidak sepenuhnya lengkap, 

detail dan mendalam. Perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang ingin 

disampaikan secara terbuka kepada publiknya. Bahkan ada perusahaan yang 

memilih membuat company profile berdasarkan kepentingan publik sasaran. Ada 

company profile yang dibuat khusus untuk konsumen (pelanggan), untuk bank, 

untuk pemerintah, pemasok dan sebagainya. Biasanya hal ini dilakukan oleh 

perusahaan besar yang mempunyai bidang usaha luas dan publik yang berbeda-

beda. 

3.2  Aplikasi 

 Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja 

to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Aplikasi yang 

didefinisikan oleh  (Davis, 1999)  adalah sebagai berikut: “Aplikasi adalah suatu 

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan.”
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3.3 PHP 

Menurut (Arief, 2011) PHP adalah bahasa server-side scripting yang 

menyatu   dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud 

dariserver-side scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan 

sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada halaman HTML. Pembuatan 

web ini merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai bahasa pemrograman 

dengan HTML sebagai pembangun halaman web. 

 

3.4   XAMPP 

Menurut (Wicaksono, 2008) XAMPP adalah sebuah perangkat lunak yang 

di bagikan secara bebas dan mendukung banyak sistem operasi seperti Windows, 

Linux, Solaris, Dan Mac OS X. Fungsi dari aplikasi xampp sendiri adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri atau biasa di sebut (localhost), yang terdiri atas program 

Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis 

dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP juga memudahkan user 

menjalankan program PHP, didalamnya terdapat PHP, PHPMyAdmin dan web 

server Apache. 

3.5   PHPMyAdmin 

Menurut (Sibero, 2011) phpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh 

phpmyadmin.net phpMyAdmin digunakan untuk administrasi database MySQL. 

 Menurut (Nugroho, 2009) phpMyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang 

dibuat dari pemrograman PHP dan diramu dengan JavaScript. phpMyAdmin juga 

dapat disebut sebagau tools yang berguna untuk mengkases ang ada database 

MySQL Server dalam bentuk tampilan web. Dengan adanya phpMyAdmin semua 
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pekerjaan menjadi lebih muda, karena tanpa harus mengerti perintah-perintah dasar 

SQL, kita sudah dapat memanajemen database dan data di dalamnya. 

3.6    Cascading Style Sheets (CSS) 

Menurut (Astamal, 2006) CSS (Cascading Style Sheet) adalah suatu 

teknologi yang digunakan untuk mempermudah pembuatan suatu tampilan sebuah 

website. CSS adalah suatu bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur 

tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Pengunaan yang 

paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis 

dengan HTML dan XHTML. Walaupun demikian, bahasanya sendiri dapat 

dipergunakan untuk semua jenis dokumen XML termasuk SVG dan XUL. 

Spesifikasi CSS diatur oleh World Wide Web Consurtium (W3C). 

CSS digunakan untuk menentukan warna, jenis huruf, tata letak, dan aspek 

tampilan dokumen. CSS digunakan terutama untuk memisahkan antara isi dokumen 

(yang ditulis dengan HTML atau bahasa markup lainnya) dengan presentasi 

dokumen (yang ditulis dengan CSS). Pemisahan ini dapat meningkatkan 

aksesibilitas isi, memberikan lebih banyak keleluasaan dan kontrol  

terhadap tampilan, dan mengurangi kompleksitas serta pengulangan struktur isi.  

Pada perkembangannya CSS sudah masuk lelvel 3 untuk sekarang, dimana 

dimulai CSS level 1 atau yang sering di sebut CSS aja, kemudian level 2 yang 

merupakan penyempurnaan dari CSS level sebelumnya, yaitu CSS level 1. CSS 

merupakan alternatif bahasa pemrograman web masa yang akan datang, dimana 

mempunyai banyak keuntungan, diantaranya :  

1.  Ukuran file lebih kecil 

2. Load file lebih cepat 
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3. Dapat berkolaborasi dengan JavaScript  

4. Pasangan setia XHTML  

5. Menghemat pekerjaan tentunya, dimana hanya membuat 1 halaman CSS.  

6. Mudah mengganti-ganti tampilan dengan hanya merubah file CSS  nya saja.  

7. Dan banyak lagi yang lainnya. 

CSS3 merpukan generasi ke-3 dari perkembangan CSS sebelumnya. Jadi 

pada dasarnya, pengertian CSS3 sama saja dengan pengertian CSS generasi paling 

awal. Hanya saja, beberapa standar baru untuk CSS3 menggantikan CSS2 dan 

mungkin akan membuat kiat dapat bereksplorasi lebih dalam lagi untuk membuat 

tampilan situs lebih menarik dan mulai meninggalkan situs yang membuat 

menunggu dengan loading yang lama.  

Beberapa kelebihan yang ada pada CSS3 : 

1. CSS3 bisa lebih detail untuk mendeklarasikan objek yang akan diberikan style.     

Contohnya di dalam  objek ëblockquoteí bisa membuat (quote) di awal dan 

akhirnya menggunakan font lebih besar dari konten blockquote itu sendiri. 

2. CSS3 kaya akan fitur untuk animasi dan efek untuk text atau objek, yang 

sebelumnya tidak bisa   dilakukan oleh CSS2/CSS2.1, dan bisa menggantikan 

peran gambar. Standar web 2.0 atau situs interaktif dan efisien berdasar dari 

penggunaan CSS.  

3. Dengan CSS3 situs akan bisa lebih berkembang dan bisa lebih interaktif lagi 

dengan pengunjung.  

4. Bisa  mengurangi ukuran  file yang di-load dan lebih ringan, secara otomatis 

mengurangi bandwidth inbound/outbound situs. 
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CSS3 memiliki fasilitas untuk shadow dari suatu div layout, fitur 

transparansi, gradien warna pada border, warna pada teks yang diseleksi, fitur skala 

memperkecil atau memperbesar layout, kolom pada teks, dan fitur gradien pada 

background.  


