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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini membahas dasar teori yang digunakan dalam perancangan 

skripsi ini. Teori yang digunakan pada skripsi ini adalah Cubieboard 2, Raspberry 

Pi, web server, Apache web server, HyperText Markup Language (HTML), PHP: 

HyperText Prepocessor (PHP), dan Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP). 

 

2.1. Cubieboard2 

Cubieboard2 merupakan generasi kedua dari Cubieboard yang merupakan 

komputer dengan dimensi dan konsumsi daya yang lebih kecil dari sebuah 

Personal Computer (PC). Cubieboard2 memiliki dimensi 10 x 7 x 3 cm dan 

membutuhkan catu daya sebesar 5 V. Sama halnya dengan generasi sebelumnya, 

Cubieboard2 menggunakan teknologi System on Chip (SoC) dimana Central 

Processing Unit (CPU), Grapichs Processing Unit (GPU), dan Random Access 

Memmory (RAM), terdapat dalam satu kesatuan Integrated Circuit (IC). 

Dalam segi kecepatan Processor, Cubieboard2 memiliki keunggulan dari 

Cubieboard, dimana pada Cubieboard2 menggunakan ARM Cortex-A20-Dual 

Core @ 1 GHz, sedangkan Cubieboard menggunakan ARM Cortex-A10-Single 

Core @ 1 GHz. Gambar 2.1 menunjukkan Cubieboard2 yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Cubieboard2 

 

 



5 
 

Penjelasan dari gambar 2.1. adalah sebagai berikut : 

1. Prosesor ARM Cortex A7 Dual Core. 

2. Pin GPIO. 

3. Slot Micro SD Card. 

4. Port SATA. 

5. Port HDMI video output. 

6. Port USB. 

7. Port ethernet dengan antarmuka RJ45 [5]. 

Sama halnya seperti pada PC, Cubieboard2 juga membutuhkan Operating 

System (OS). OS ini disimpan pada Micro Secure Digital (SD) Card yang juga 

digunakan untuk media penyimpanan data seperti halnya hard disk. OS yang biasa 

digunakan pada Cubieboard2 adalah varian dari OS Linux. Walaupun dapat 

digunakan juga OS berbasis Android, kebanyakan developer Cubieboard2, 

menggunakan OS varian Linux seperti Debian. 

 

2.2. Raspberry Pi 

Raspberry pi merupakan sebuah komputer yang berukuran kecil yang dapat 

digunakan seperti sebuah Personal Computer (PC). Dikatakan kecil karena 

kurang lebih ukurannya sebesar kartu nama dan untuk dapat menghidupkannya 

dapat menggunakan charger/adaptor yang biasa digunakan pada telepon selular 

sebesar 5 V. Raspberry Pi menggunakan teknologi System on a chip (SoC) dimana 

Central Processing Unit (CPU), Graphics Processing Unit (GPU), dan memori 

ada dalam satu kesatuan Integrated Circuit (IC) yang sampai saat ini telah tersedia 

dalam dua versi yaitu model A dan model B. Perbedaannya ada pada port 

Universal Serial Bus (USB) dan port ethernet. Pada model A tidak tersedianya 

port ethernet dan hanya tersedia satu port USB sedangkan pada model B tersedia 

port ethernet dan dua port USB. Gambar 2.2 menunjukan Raspberry Pi model B 

yang digunakan. 
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Gambar 2.2. Raspberry Pi 

 

Penjelasan pada Gambar 2.2. adalah sebagai berikut : 

1. Prosesor Broadcom BCM2835 700MHz. 

2. Pin GPIO. 

3. Slot SD Card. 

4. Port USB. 

5. Port Ethernet dengan antarmuka RJ45. 

6. Port HDMI video output. 

7. Port power. 

8. Port RCA video output. 

9. Port 3,5 mm audio output [6]. 

Sama halnya seperti pada PC dan Cubieboard2, Raspberry Pi juga 

membutuhkan Operating System (OS) yang umumnya menggunakan varian dari 

Linux. OS ini juga disimpan pada Secure Digital (SD) Card yang digunakan juga 

sebagai media penyimpanan data. Raspberry Pi juga dapat menggunakan Debian 

sebagai OS, dan dengan mudah didapatkan dari situs resmi Raspberry Pi. 

 

2.3. Web Server 

Web server merupakan perangkat lunak yang diletakan di dalam komputer 

server yang bersifat pasif, yang tugasnya adalah untuk melayani permintaan 

(request) dari komputer klien yang bersifat aktif di dalam jaringan komputer 
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dengan menggunakan protokol HyperText Transfer Protocol (HTTP) atau 

HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS). Gambar 2.3 menunjukan proses 

request dari pengguna dan response dari server. 

 

 

Gambar 2.3. Proses request dari pengguna dan response dari server 

 

Gambar 2.3 menunjukan proses request dari pengguna dimana pengguna 

dengan menggunakan web browser untuk mengakses web server melalui HTTP 

request yang diarahkan ke web server yang akan dituju. Pada web server, request 

tersebut diproses menggunakan PHP untuk mengakses file sistem yang berada 

pada server dan dikirimkan kembali ke pengguna melalui HTTP response yang 

ditampilkan pada web browser. 

 

2.4. Apache Web Server 

Apache Web Server merupakan sebuah aplikasi web server yang banyak 

digunakan dalam development Cubieboard2 dan Raspberry. Aplikasi ini sangat 

mudah dikonfigurasikan dan didapat secara gratis. Pada penggunaannya, Apache 

Web Server akan ditanamkan pada Cubieboard2 sehingga Cubieboard2 yang 

berperan sebagai server akan menerima request dari pengguna, dan akan 

mengolah request yang diterima. Data yang diterima oleh server akan diolah,dan 

kemudian data tersebut akan dikirim ke client (Raspberry Pi) untuk dieksekusi. 

Dalam Hal ini, Apache Web Server berfungsi sebagai aplikasi penyedia jasa 

request dan response antara Cubieboard2 dan pengguna, serta menjadi triger 

pengiriman data antara Cubieboard2 dan Raspberry Pi. 

Apache fleksibel terhadap berbagai platform OS seperti Linux, Unix, 

maupun Windows. Hal ini yang menjadikan Apache Web Server banyak 
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digunakan oleh sebagian besar web developer, disamping freeware. Adapun 

beberapa kelebihan dari Apache Web Server antara lain :  

1. Freeware (software gratis). 

2. Mudah diinstall dan dikonfigurasikan. 

3. Mampu beroperasi pada berbagai platform sistem operasi. 

4. Mudah dalam menambahkan peripheral lainnya ke dalam platform web 

servernya, misalnya untuk menambahkan modul, cukup hanya 

mengatur file konfigurasinya agar mengikutsertakan modul tersebut     

ke dalam kumpulan modul yang sudah beroperasi. 

5. Keamanannya lebih terjamin karena memiliki beberapa level 

pengamanan. 

6. Menggunakan SSL (secure socket layer). 

Sejak April 1996, Apache Web Server menjadi web server terpopuler di 

dunia, dan pada Mei 1999, 57 % server web di dunia menggunakan Apache 

sebagai servernya, dan pada November 2005, persentase ini naik menjadi            

71 % [3]. 

 

2.5. HyperText Markup Language (HTML) 

HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web 

yang diakses melalui web browser. HTML merupakan sebuah bahasa markup 

karena dalam pembuatannya,  setiap informasi yang ingin ditampilkan pada 

halaman website, penulisannya harus diawali dan diakhiri dengan sebuah tanda. 

Semisal kita ingin menulis hurus dengan setak tebal, maka dalam file HTML, 

penulisannya harus diberikan tanda “<b>” di awal sintax dan diakhiri dengan 

tanda “</b>”. 
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Dalam pembuatan HTML, struktur dasar yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 HTML 

Setiap penulisan script HTML, harus diawali dan ditutup dengan tanda 

“<html> . . . </html>”. Penulisan ini tidak case sensitive, sehingga 

dapat menggunakan huruf besar mauoun hurus kecil. 

 HEAD 

Bagian header merupakan kepala konstruksi dari tampilan website 

HTML. Penulisannya dengan mengunakan tanda                        

“<head> . . . </head>”. Pada bagian header, biasanya disisipkan Title. 

Title merupakan deklarasi untuk menuliskan judul atau nama dari 

halaman web. Tandanya adalah “<title> . . . “</title>”. Title ini juga 

digunakan pada fasilitas bookmark pada web browser, dan digunakan 

sebagai ketword dalam melakukan pencarian website. 

 BODY 

Body merupakan bagian badan dari konstruksi tampilan website 

HTML. Pada bagian ini semua informasi yang ingin ditampilkan 

berada. Dalam penulisan tandanya, bagian body menggunakan tanda 

“</body> . . . </body>”. 

Tiga struktur utama HTML di atas harus ada dalam setiap pembuatan script 

HTML yang dapat dibuat dengan menggunakan notepad pada sistem operasi 

Windows dan gedit pada sistem operasi Linux.  

 

2.6. PHP: HyperText Prepocessor (PHP) 

Salah satu contoh bahasa pemrograman web adalah PHP: Hyper Text 

Prepocessor (PHP). Bahasa pemrograman ini akan diterjemahkan oleh web sama 

halnya dengna HTML. Perbedaanya adalah PHP mengolah semua informasi yang 

diterima oleh HTML, dan hasil pengolahan tersebut dapat ditampilkan oleh 

HTML, dan juga dapan disimpan ke dalam sebuah database. 

Bahasa pemrograman PHP dapat disertakan di dalam script HTML atau 

dapat juga dibuat di dalam sebuah file, dimana file tersebut akan dihubungkan 
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dengan file HMTL. Penulisannya diawali oleh tanda “<?php” dan ditutup dengan 

tanda “?>”. Tanda ini yang membedakan bahasa HTML dengan PHP.  

Di dalam konstruksi sebuah bahasa PHP, dapat disisipkan berbagai jenis 

bahasa pemrograman seperti C, Java, dan query SQL, sehingga sebagian besar 

website menggunakan PHP sebagai pengolahan datanya. 

Gambar 2.4 menunjukkan salah satu contoh program PHP yang disisipkan 

di dalam script HTML. 

               Gambar 2.4. Contoh Program PHP di dalam script HTML 

 

2.7. Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) 

TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan dalam proses 

pertukaran data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. 

TCP/IP terdiri dari empat lapisan atau layer protokol yang memiliki fungsi dan 

kegunaan masing - masing. Berikut penejelasan dari setaip lapisan protokolnya: 

1. Network Access Layer 

Network Access Layer adalah lapisan paling bawah pada TCP/IP yang 

menyediakan sarana untuk dapat menerima dan mengirim data melalui 
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perangkat antarmuka jaringan sehingga dapat berkomunikasi dengan 

perangkat lain. 

 

2. Internet Layer 

Pada lapisan ini menangani alamat untuk setiap perangkat, 

mendapatkan data dari Transport Layer untuk diubah menjadi paket 

data sebelum diteruskan ke Network Access Layer untuk dikirim ke 

perangkat lain, dan menangani pengiriman paket data sesuai dengan 

tujuannya. 

3. Transport Layer 

Transport Layer adalah lapisan yang bertanggung jawab membuat 

hubungan antara perangkat pengirim dan penerima sehingga dapat 

digunakan untuk pengiriman data. 

4. Aplication Layer 

Aplication Layer merupakan lapisan teratas pada TCP/IP yang 

menyediakan layanan untuk aplikasi komputer yang menggunakan 

jaringan [7]. 

 




