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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 Pada bagian ini dijelaskan teori yang akan digunakan dalam pembuatan sistem 

yang akan diaplikasikan pada skripsi. 

 

2. 1. Database relasi 

   Database relasi adalah kumpulan data yang tersusun dalam bentuk tabel sehingga 

dapat mudah diakses, dikelola dan diperbaharui. Untuk mengolah database relasi 

digunakan bahasa Structured Query Language (SQL) yang berisi perintah-perintah untuk 

menambah, mengubah, menghapus data, dan membuat database. Agar terhubung dengan 

database diperlukan konektor sesuai dengan bahasa pemograman dan database masing-

masing. 

2. 2. Pemrograman Web 

Web programming merujuk pada penulisan markup dan kode pada pengembangan 

web, termasuk Web content, Web client, server scripting dan network security. Bahasa 

yang biasa digunakan dalam web programming adalah XML, HTML, JavaScript, Perl 5 

dan PHP [5]. 

Web adalah suatu sistem informasi yang dapat diakses melalui alamat Uniform 

Resource Locators (URL), yang dibangun menggunakan hypertext, dan dapat diakses 

melalui browser. Web menggunakan protokol Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). 

Web Page (Halaman web) merupakan halaman dari situs tertentu yang tersimpan 

dalam bentuk file. Dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link yang 

menghubungkan suatu informasi ke informasi lain baik itu dalam page yang sama 

ataupun web lain pada website yang berbeda. 

Home page merupakan halaman pertama atau sampul dari suatu website yang 

biasanya berisi tentang apa dan siapa dari perusahaan atau instansi atau organisasi pemilik 

website tersebut. Jadi pada dasarnya home page merupakan sarana dasar untuk 

memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website 

dari suatu organisasi pribadi. 

Web dapat dibagi menjadi dua macam yaitu web statis dan dinamis. Web statis 

dibangun dengan menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) dan Cascading 
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Style Sheet (CSS) saja tanpa menggunakan database, sehingga web statis tidak 

memungkinkan untuk terjadinya interaksi antara pengguna dan pemilik web. Sedangkan 

web dinamis dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP: Hypertext 

Prepocessor (PHP), Javascript dan menggunakan database sehingga dimungkinkan untuk 

terjadinya interaksi antara pengguna dan pemilik web [1]. 

PHP adalah bahasa pemrograman di sisi server yang digunakan secara luas untuk 

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan 

bersamaan dengan HTML. Ketika mengakses sebuah URL, maka web browser akan 

melakukan request ke sebuah web server [2]. 

 

2. 3. HTTP  

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah suatu protokol yang digunakan untuk 

akses antara client dan server pada jaringan komputer. Dalam mengakses dan menerima 

data dari server umumnya client menggunakan web browser. Dengan menggunakan 

HTTP maka dapat didefinisikan bagaimana halaman atau pesan diformat lalu dikirimkan 

dari client ke server dan sebaliknya[3]. Komunikasi antara web server dan client 

dilakukan dengan cara mengirim HTTP Request dan menerima HTTP Responses dengan 

alur seperti berikut: 

1. Client mengirim HTTP request  

2. Web server menerima request 

3. Server menjalankan perintah untuk memproses request 

4. Server mengembalikan / mengirimkan HTTP responses ke client 

5. Client menerima HTTP responses [4] 
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