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BAB III 

LANDASAN TEORI 

1.1 Perpustakaan  

Menurut Trimo (2005), Perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka, 

baik yang tercetak maupun rekaman yang lainnya, pada suatu tempat tertentu 

yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pemustaka mencari 

informasi yang diperlukannya dan yang tujuannya utamanya adalah untuk 

melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk 

diperdagangkan. 

Menurut Rohanda (2010), Perpustakaan sekolah merupakan unit kerja dan 

sebagai perangkat mutlak (complement) dari sekolah yang bersangkutan. Dengan 

tujuan menyediakan koleksi pustakan untuk menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar. Dikatakan juga bahwa perpustakaan tersebut sebagai 

“jantungnya” pelaksanaan pendidikan pada lembaga itu. 

Menurut Deputi II Perpusnas RI (2010), Perpustakaan sekolah merupakan 

salah satu sumber penting dalam upaya mendukung proses peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Melalui perpustakaan banyak informasi yang dapat digali 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Perpustakaan diharapkan dapat 

memainkan fungsinya sebagai wahana pendidikan, penelitian pelestarian, 

informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. 

1.2 Pengertian  Katalog 

Katalog atau katalogus dalam pengertian umum adalah daftar nama, 

tempat dan barang. Katalog dalam pengertian  khusus yang dikenal dalam dunia 
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perpustakaan adalah daftar  bahan pustaka /  koleksi yang dimiliki oleh satu atau 

beberapa perpustakaan yang  disusun menurut system tertentu. Bahan pustaka 

meliputi buku, terbitan berkala, slide, piringan hitam, pita kaset, microfilm, CD 

ROM dll. 

Qalyubi dkk (2007) menyebutkan fungsi katalog adalah sebagai berikut : 

mencatat karya seseorang pada tajuk yang sama, menyusun entri pengarang secara 

tepat sehingga karya seseorang berada pada tajuk yang sama,mencatat semua 

judul bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan,menunjukkan rujukan 

silang (cross reference) dari beberapa istilah atau nama-nama yang sama yang 

digunakan sebagai tajuk,memberikan petunjuk letak/lokasi bahan pustaka yang 

disusun pada perpustakaan,dan juga memberikan uraian tentang setiap karya yang 

dimiliki suatu perpustakaan sehingga pengguna perpustakaan dapat memperoleh 

informasi yang lengkap tentang karya tertentu. 

Charles Ammi Cutter menyebutkan tiga fungsi katalog yaitu : 

1. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui dari 

pengarang, judul atau subyeknya.  

2. Menunjukkan apa yang dimiliki suatu perpustakaan oleh pengarang 

tertentu, pada subyek tertentu, dalam jenis literatur tertentu.  

3. Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan 

karakternya (bentuk sastra atau berdasarkan topik). 

Menurut Tylor, katalog perpustakaan yang ada pada saat ini terdiri dari 

berbagai bentuk fisik antara lain, katalog berbentuk buku (book catalog), Katalog 

Berkas (sheaf catalog), katalog berbentuk kartu (card catalog), katalog cetak,  
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katalog berbentuk mikro (microform catalog), katalog komputer terpasang (online 

computer catalog).  

1. Katalog Buku (book catalog) 

Katalog bentuk buku merupakan katalog yang tersusun dalam 1 buku, 

disebut juga katalog tercetak dan merupakan bentuk katalog yang paling 

kuno. Katalog bentuk buku memiliki beberapa keuntungan, seperti mudah 

digunakan, dapat di bawa ke mana-mana, dan digandakan dengan mudah. 

Kerugiannya adalah, sekali dijilid, maka katalog buku menjadi usang, 

karena tambahan buku tidak dapat disisipkan ke entri yang sudah ada. 

2. Katalog Berkas (sheaf catalog), 

Katalog Berkas atau album yang dalam bahasa inggris  disebut sheaf 

catalog merupakan kumpulan kartu yang dijilid menjadi satu menjadi 

buku atau album. Keuntungannya adalah mudah digunakan, pengguna 

dapat menggunakan katalog berkas yang berbeda-beda, sedangkan 

kerugiannya adalah sekali adanya penambahan harus membongkar berkas, 

cenderung mudah hilang karena bentuknya lebih kecil dari pada katalog 

buku. 

3. Katalog Kartu (card catalog) 

Katalog kartu adalah bentuk katalog perpustakaan yang semua deskripsi 

bibliografisnya dicatat pada kartu berukuran 7.5 x 12.5 cm. Keuntungan 

katalog berbentuk kartu ialah bersifat praktis, sehingga setiap kali 

penambahan buku baru di perpustakaan tidak akan menimbulkan masalah, 

karena entri baru dapat disisipkan pada jajaran kartu yang ada. 

Kelemahannya adalah satu laci katalog hanya menyimpan satu jenis entri 
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saja, sehingga pemustaka sering harus antri menggunakannya, terutama 

bila melakukan penelusuran melalui entri yang sama. 

4. Katalog Cetak  

Katalog disusun menurut system tertentu, kemudian dicetak menjadi 

semacam bibliografi sebanyak yang diperlukan. Kelebihan bentuk ini ialah 

katalog dapat diperbanyak dan dibawa kemana-mana. Tetapi 

kelemahannya tidak dapat menerima entri-entri baru. 

5. Katalog COM (Computer Output Microform) 

Dibuat pada salah satu bentuk microfilm atau microfishe. Katalog dalam 

bentuk mikro ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan katalog 

dalam bentuk buku dan terbukti bahwa biaya pemeliharaannya lebih 

murah daripada katalog kartu.  

6. Katalog CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) 

Katalog yang dikemas dalam bentuk CD dan dioperasikan dengan 

menggunakan komputer.  

7. OPAC (Online Public Access Catalog)  

Katalog yang tersimpan di komputer, dapat diakses dari berbagai titik atau 

lokasi selama titik/lokasi tersebut tergabung dalam jaringan internet.  

Susunan katalog perpusatakaan terdiri dari katalog pengarang, katalog 

judul, katalog subjek, katalog susunan kamus, dan katalog berkelas dimana 

katalog berkelas dibagi lagi menjadi 2 yaitu alphabetico classed catalogue dan 

divided catalogue.  



18 

 

 

1. Katalog pengarang memberikan informasi mengenai karya seorang 

pengarang yang dimiliki perpustakaan. Pengertian pengarang mencangkup 

juga editor, complier, ilustrator, penerjemah dan lain-lain.  

2. Katalog judul merupakan entri judul disusun menurut abjad.  

3. Katalog subjek merupakan katalog entri subjek disusun menurut abjad, 

memungkinkan pengguna mengakses katalog menurut judul.  

4. Katalog susunan kamus yaitu katalog yang mencakup semua entri dalam 

satu jajaran. Terdiri dari dua jenis yaitu: 

a. Katalog berkelas terdiri dari alphabetico classed catalogue yaitu 

katalog dengan entri subjek disusun menurut sebuah bagan 

klasifikasi. Dalam susunan ini, mula-mula entri katalog disusun 

menurut susunan kelas, kemudian subdivisi dalam kelas tersebut 

disusun menurut abjad.  

b. Katalog terbagi (divided catalog) yaitu merupakan sempalan dari 

katalog susunan kamus. Pada katalog terbagi terdapat 2 jajaran 

utama, yaitu jajaran subjek disusun menurut abjad serta gabungan 

pengarang dan judul, disusun menurut abjad. Katalog ini 

merupakan katalog susunan kamus. 

3.3 Desimal Dewey Klasifikasi (DDC) 

Desimal Dewey Klasifikasi (DDC) sistem adalah organisasi alat 

pengetahuan umum yang terus direvisi untuk mengikuti dengan pengetahuan. 

Sistem ini disusun oleh Melvil Dewey pada tahun 1873 dan pertama kali 

diterbitkan pada tahun 1876. DDC ini diterbitkan oleh OCLC Perpustakaan 
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Pusat Komputer Online, Inc OCLC memiliki hak cipta semua dalam 

Klasifikasi Desimal Dewey, dan lisensi sistem untuk berbagai penggunaan. 

 

DDC adalah sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di dunia. 

Perpustakaan di lebih dari 135 negara menggunakan DDC untuk mengatur dan 

menyediakan akses ke koleksi mereka, dan nomor DDC yang ditampilkan dalam 

bibliografi nasional lebih dari 60 negara. Perpustakaan jenis setiap menerapkan 

nomor Dewey setiap hari dan berbagi angka melalui berbagai cara (termasuk 

WorldCat, Online OCLC Union Catalog). Dewey juga digunakan untuk keperluan 

lain, misalnya, sebagai mekanisme browsing untuk sumber daya di web. 

DDC telah diterjemahkan ke dalam lebih dari tiga puluh bahasa. Terjemahan 

dari edisi penuh dan singkat terbaru DDC selesai, direncanakan, atau berlangsung 

dalam bahasa Arab, Cina, Perancis, Jerman, Yunani, Ibrani, Islandia, Italia, 

Korea, Norwegia, Rusia, Spanyol, dan Vietnam. 

3.4 Aplikasi 

Menurut Buyens (2001),Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas. 

Menurut Anisyah (2000), aplikasi adalah penerapan, penggunaan atau 

penambahan Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan 

software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-

tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data. 

3.5 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut McLeod (2008) Siklus hidup sistem (system life cycle) disingkat 

SDLC adalah proses evolusioner dalam menetapkan sistem dan sub sistem 
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informasi berbasis komputer. SDLC sendiri adalah satu metode pengembangan 

sistem informasi yang sering digunakan Berbagai macam perusahaan sebagai 

metode pengembangan sistem informasi. SDLC ahir-ahir ini memang sangat 

identik dengan metode waterfall karena metode nya yang berurutan, yaitu dari 

atas ke bawah. 

Menurut  Pressman, Roger S.( 2001) Metode Waterfall adalah suatu 

proses pengembangan perangkat lunak berurutan, di mana kemajuan dipandang 

sebagai terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) melewati fase-fase 

perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian. System 

Development Life Cycle (SDLC) terdiri dari lima fase, diantaranya  adalah : 

1. Requirement Analysis 

Pada tahap ini pengembang sistem diperlukan suatu komunikasi yang 

bertujuan untuk memahami software yang diharapkan pengguna dan batasan 

software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey 

atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan data yang di 

butuhkan oleh pengguna. 

2. Sytem design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap pertama akan dipelajari dalam fase ini 

dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

perangkat keras dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation  

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap berikutnya. Setiap unit 



21 

 

 

dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai Unit 

Testing. 

4. Integration & Testing 

Semua unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan 

ke dalam sistem setelah pengujian masing-masing unit. Pasca integrasi 

seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap kesalahan dan kegagalan. 

5. Operation & Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software 

yang  sudah  jadi  dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan 

termasuk dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem 

sebagai kebutuhan baru. 

 

Komponen dari System Development Life Cycle (SDLC) ini seperti yang 

terlihat pada gambar 3.1 berikut ini : 

 

 

Gambar 3. 1Tahapan Metode Waterfall menurut Roger S. Pressman 
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3.6 Konsep Dasar Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, 

yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen 

atau elemennya. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur sistem adalah 

suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) 

didefinisikan oleh J.E Kendall (2003) sebagai berikut: “Prosedur adalah suatu 

urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang 

di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.” 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya dalam mendefinisikan sistem, masih menurut J.E Kendall, sistem 

adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

3.7 Konsep Dasar Aplikasi 

Menurut Harip (2010) aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, 

report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, 

misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dll. 
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3.7.1 Blok Masukan 

Masukan atau Input mewakili data yang masuk ke dalam Aplikasi. 

Masukan disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang 

akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

3.7.2 Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara 

yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3.7.3 Blok Keluaran 

Produk dari Aplikasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem. 

3.7.4 Blok Teknologi 

Teknologi merupakan “kotak alat” (toolbox) dalam Aplikasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

 

3.7.5 Blok Basis Data 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di dalam basis data 

perlu diorganisasikan sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan 
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berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas 

penyimpannya. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan 

perangkat lunak paket yang disebut dengan Database Management System  

(DBMS). 

3.8 System Flow 

Menurut J.E. Kendall (2003) System flow atau bagan alir sistem merupakan bagan 

yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. System flow 

menunjukkan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem dan 

menunjukkan apa yang dikerjakan sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam 

system flow ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Simbol-simbol pada System Flow 
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1. Simbol dokumen 

Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses 

manual atau komputer. 

2. Simbol kegiatan manual 

Menunjukkan pekerjaan manual. 

3. Simbol simpanan offline 

Menunjukkan file non-komputer yang diarsip. 

4. Simbol proses 

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. 

5. Simbol database 

Menunjukkan tempat untuk menyimpan data hasil operasi 

komputer. 

6. Simbol garis alir 

Menunjukkan arus dari proses. 

7. Simbol penghubung 

Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama atau ke 

halaman lain. 

 

3.9 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut J.E. Kendall (2003), DFD sering digunakan untuk 

menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik agar data 

tersebut mengalir. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi 
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pengembangan sistem yang terstruktur dan dapat mengembangkan arus data di 

dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. 

3.9.1 Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD 

A. External Entity atau Boundary 

 

Gambar 3. 3 Simbol external entity 

 External entity atau kesatuan luar merupakan kesatuan di 

lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem 

lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input 

atau menerima output dari sistem. External entity disimbolkan dengan 

notasi kotak. 

B. Arus Data 

 

Gambar 3. 4 Simbol arus data 

 

 Arus Data (data flow) di DFD diberi simbol panah. Arus data ini 

mengalir di antara proses, simpanan data (data store) dan kesatuan luar 

(external entity). Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat 

berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. 
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C. Proses 

 

Gambar 3. 5 Simbol proses 

 

 Suatu proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, 

atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses 

untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simbol 

proses berupa lingkaran atau persegi panjang bersudut tumpul. 

D. Simpanan Data 

 

Gambar 3. 6 Simbol simpanan data 

 Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa 

hal-hal sebagai berikut, sebagai gambaran: 

1. Suatu file atau database di sistem komputer. 

2. Suatu arsip atau catatan manual. 

3. Suatu kotak tempat data di meja seseorang. 

4. Suatu tabel acuan manual. 

Simpanan data di DFD disimbolkan dengan sepasang garis horizontal 

paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. 
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3.9.2 Context Diagram 

Context Diagram merupakan langkah pertama dalam pembuatan DFD. 

Pada context diagram dijelaskan sistem yang dibuat dan eksternal entity yang 

terlibat. Dalam context diagram harus ada arus data yang masuk dan arus data 

yang keluar. 

 

3.9.3 Data Flow Diagram Level 0 

DFD level 0 adalah langkah selanjutnya setelah context diagram. Pada 

langkah ini, digambarkan proses-proses yang terjadi dalam Aplikasi. 

 

3.9.4 Data Flow Diagram Level 1 

DFD Level 1 merupakan penjelasan dari DFD level 0. Pada proses ini 

dijelaskan proses apa saja yang dilakukan pada setiap proses yang terdapat di 

DFD level 0. 

 

3.10 Entity Relational Diagram 

Menurut J.E. Kendall (2003), Entity Relational Diagram (ERD) 

merupakan penggambaran hubungan antara beberapa entity yang digunakan untuk 

merancang database yang akan diperlukan. 

 

3.11 My Structured Query Language 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) 

yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi General Public License (GPL). 



29 

 

 

Di mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. 

MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database 

sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian data yang dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh 

user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL 

dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query 

data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan 

query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dibanding PostgreSQL dan lima kali 

lebih cepat dibandingkan Interbase.  

MySQL adalah satu dari sekian banyak sistem database, merupakan 

trobosan solusi yang tepat dalam aplikasi database. Didukung oleh ribuan bahkan 

jutaan komunitas pengguna di internet yang siap membantu. Selain itu juga 

tersedia mailing list dan homepage khusus yang memberikan tutorial serta 

dokumentasi lengkap (Didik, 2003). Tipe data pada MySQL dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Tipe Data MySQL 

No Tipe Data Deskripsi 

1 BIGINT(lenght) Integer 8 byte 

2 TEXT TEXT?BLOB dengan maksimum 64 Kb 

3 CHAR(NUM) Fixed string dengan panjang antara 1 

sampai 255 
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4 DATE YYYY-MM-DD 

5 DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

6 DECIMAL(length, dec) Decimal 

7 DOUBLE Bilangan double precision floating-point 

8 DOUBLE PRECISION Bilangan double precision floating-point 

9 FLOAT Bilangan floating-point 

10 INTEGER Integer 4 byte 

11 ENUM Enumerasi 

12 LONGTEXT/LONGBLOB Maksimum 2
23

 

13 MEDIUMTEXT/MEDIUM

BLOB 

Maksimum 16777216 

14 MEDIUMINT Integer 3 byte 

15 NUMERIC Sama dengan tipe data DECIMAL 

16 REAL Sama dengan DOUBLE 

17 SET Objek string dengan beberapa nilai 

18 SMALLINT Integer 2 byte 

19 TINYTEXT/TINYBLOB Teks/binary dengan maksimum 255 

20 TINYINT Integer 1 byte 

21 VARCHAR (NUM) Variable length string 1 <= NUM <=255 

22 TIME HH:MM:SS 

23 TIMESTAMP YYYYMMDDHHMMSS 

Data Manipulation Language (DML) merupkan perintah yang digunakan 

untuk menampilkan, mengubah, menambah, dan menghapus baris dalam tabel 
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(Sanjaya,2005). Perintah-perintah untuk menampilkan, mengubah, menambah, 

dan menghapus terdiri dari. 

1. Select 

Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi tabel yang ada pada 

database. Perintah select digunakan untuk menampilkan baik secara 

keseluruhan isi tabel maupun sebagaian isi tabel. Perintah ini juga bisa 

menapilkan data dari tabel yang dihubungkan dengan tabel-tabel yang lain. 

2. Insert 

Perintah ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. 

Pengisian yang dilakukan bisa untuk seluruh field atau hanya sebagian 

field saja. 

3. Update 

Perintah update digunakan untuk mengubah data dalam sebuah database. 

Perubahan yang dilakukan bisa untuk seluruh field atau hanya sebagian 

field saja. 

4. Delete 

Perintah ini digunakan menghapus record dengan kriteria tertentu yang 

ada pada database. 

3.12 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Mengacu pada pendapat Nixon (2009), PHP adalah server-side scripting 

language yang awalnya dirancang untuk pengembangan web untuk 

menghasilkan halaman web yang dinamis. Untuk tujuan ini, kode PHP 

tertanam ke dokumen sumber HTML dan diterjemahkan oleh sebuah web 

server dengan PHP prosesor modul, yang menghasilkan dokumen halaman 
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website. PHP dapat digunakan di sebagian besar web server dan sebagai juru 

mandiri, pada hampir setiap sistem operasi dan platform secara gratis. 

PHP adalah bahasa scripting umum yang terutama cocok untuk 

pengembangan web sisi server di mana PHP umumnya berjalan pada web 

server. Kode PHP di file yang diminta dilaksanakan oleh PHP runtime, 

biasanya untuk membuat halaman konten website yang dinamis atau membuat 

gambar dinamis yang digunakan di situs website atau di tempat lain. PHP 

Dapat pula digunakan untuk baris perintah scripting dan digunakan di Aplikasi 

GUI pada sisi klien. PHP dapat digunakan hampir di semua web server, di 

hampir semua sistem operasi dan platform, dan dapat digunakan dengan 

banyak sistem manajemen database relasional (RDBMS). PHP dapat diunduh 

secara gratis dan PHP Group menyediakan kode sumber lengkap bagi 

pengguna untuk membangun, menyesuaikan dan mengembangkannya untuk 

mereka gunakan sendiri. 

3.13 Adobe Dreamweaver 

Menurut Sibero, (2011), Dreamweaver merupakan sebuah produk web 

developer yang dikembangkan oleh Adobe Sistems Inc., sebelumnya produk 

Dreamweaver dikembangkan oleh Macromedia Inc, yang kemudian sampai 

saat ini perkembangannya diteruskan oleh Adobe Sistems Inc, Dreamweaver 

dikembangkan dan dirilis dengan kode nama Creative Suit (CS). 

Menurut Sigit (2010), “Dreamweaver adalah sebuah HTML editor 

profesional untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs atau 

halaman web”. 
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Menurut Wahana Komputer (2010), ”Adobe Dreamweaver merupakan 

salah satu program aplikasi yang digunakan untuk membangun sebuah 

website, baik secara grafis maupun dengan menuliskan kode sumber secara 

langsung”. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan dreamweaver adalah 

suatu aplikasi yang digunakan dalam membangun atau membuat sebuah web. 

3.14 XAMPP 

Menurut Yogi Wicaksono (2008) XAMPP adalah sebuah software yang 

berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan 

pengolah data MySQL dikomputer local. 

XAMPP berperan sebagai server web pada komputer anda. XAMPP 

juga dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang dapat membantu anda 

melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online 

atau terakses dengan internet. 

3.15 Interaksi Manusia dan Komputer 

Suatu Aplikasi yang baik tentunya harus mempertimbangkan interaksi 

antara pengguna dan program yang dibuat. Di sinilah pentingnya penerapan 

ilmu Interaksi Manusia dan Komputer. 

Menurut Santoso (2004), Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 

adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi 

dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi 

tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. 

Deskripsi lain dari IMK adalah suatu ilmu yang mempelajari 

perencanaan dan desain tentang cara manusia dan komputer saling bekerja 
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sama, sehingga manusia dapat merasa puas dengan cara yang paling efektif. 

Dikatakan juga bahwa sebuah desain antar muka yang ideal adalah yang 

mampu memberikan kepuasan terhadap manusia sebagai pengguna dengan 

faktor kapabilitas serta keterbatasan yang terdapat dalam sistem.  

Pada implementasinya, IMK dipengaruhi berbagai macam faktor antara 

lain organisasi, lingkungan, kesehatan, pengguna, kenyamanan.  

 


