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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Teori Penunjang 

 Software Engineering (Rekayasa Piranti Lunak) 

Rekayasa Piranti Lunak merupakan teori dasar dalam pengembangan sistem. 

Pengembangan yang berlangsung dengan baik memerlukan tahapan-tahapan 

pengerjaan yang dinamakan Waterfall Model dimana setiap 

prosespengembangan memiliki tahap yang harus dilewati terlebih dahulu 

untuk mempermudah pengembangan sistem 

 

Gambar 3.1 Waterfall Model 

Adapun perancangan desain suatu web juga mengacu kepada Web 

Engineering Design Pyramid yang membagi tiap-tiap proses perancangan 

desain agar menjadi lebih sederhana. Dalam menghubungkan penggunanya 

dengan teknologi. 

 

Gambar 3.2 Web Engineering Design Pyramid 

Perancangan dan pembangunan..., Dimaz Mahendra Budi, FTI UMN, 2010



9 

 

 Interaksi Manusia dan Komputer 

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) adalah dasar teori dalam 

pengembangan tampilan yang mengharuskan sebuah sistem menjadi mudah 

digunakan. Dengan mengacu kepada teori IMK ini niscaya seorang awam 

hingga ahli sekalipun dapat mempergunakan sistem yang ada. Disiplin ilmu 

ini memperngaruhi perancangan, pembangunan dan juga penggunaan sistem 

yang sedang dibuat. Dalam IMK terdapat 8 Golden Rules yang merupakan 

patokan-patokan dalam pengembangan sistem yang mudah untuk digunakan 

(user friendly) antara lain: 

1. Strive of Consistency : keharusan untuk mempertahankan konsistensi 

dalam suatu sistem agar pembelajaran penggunaan menjadi lebih 

mudah. 

2. Cater to Universal Usability : Sistem harus dapat dipergunakan oleh 

setiap golongan. 

3. Offer Information Feedback : Memberikan tanggapan atau disebut 

juga timbal balik dari hasil pekerjaan user. 

4. Design Dialog to Yield Closure : Pemberitahuan mengenai aksi yang 

dilakukan oleh penggunanya akan membuat user yakin bahwa yang 

dilakukan olehnya sudah benar. 

5. Prevent Error : Membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh user 

sehingga tidak mungkin menimbulkan suatu error yang serius. 

6. Permit Easy Revesal of Action : Setiap aksi penting yang dilakukan 

sebaiknya memiliki kemampuan pembatalan sehingga user berani 

untuk mencoba mempergunakan setiap kelebihan sistem. 
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7. Support Internal Locus of Control : Sistem sebaiknya membuat user 

yakin dan percaya diri dalam mempergunakannya sehingga 

mendukung semangat untuk mempergunakan sistem. 

8. Reduce Short-Term Memory Load : Memberikan tampilan yang 

mudah dipahami dan informasi yang tidak harus diingat-ingat 

terlebih dahulu sehingga ingatan jangka pendek yang mudah hilang 

tidak mempengaruhi kesulitan pemahaman penggunaan sistem. 

 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa yang dominan 

digunakan dalam suatu halaman web. Bahasa pemrograman ini disebut juga 

markup language (bahasa penandaan) karena menggunakan struktur 

penandaan mengenai text yang ada agar dikenali oleh browser yang 

digunakan untuk mengakses suatu halaman web. 

 Javascript 

Javascript merupakan sebuah implementasi dari ECMAScipt, sebuah bahasa 

pemrograman standar untuk mengakses suatu objek komputer. Implementasi 

dari Javascript dalam sebuah web browser umumnya untuk menyediakan 

user interface yang lebih baik dalam suatu website yang dinamis. Javascript 

mempergunaan syntax yang dipengaruhi oleh bahasa pemrograman C dan 

penamaan yang sama dengan bahasa pemrograman Java namun tidak 

memiliki hubungan apapun dengan kedua bahasa pemrograman tersebut. 

 XML 

XML (Extensible Markup Language) adalah suatu markup language yang 

digunakan untuk menyesuaikan suatu dokumen menjadi suatu bentuk yang 
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dapat dibaca oleh mesin atau komputer. Desain dari XML bertujuan agar 

sebuah dokumen dapat dimengerti secara sederhana secara luas agar dapat 

digunakan oleh internet. Meskipun XML memusatkan perhatian kepada 

dokumen namun XML juga digunakan secara luas dalam merepresentasikan 

suatu struktur data. 

 PHP 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan 

web untuk menghasilkan suatu situs yang dinamis. Kode PHP biasanya 

tergabung dalam suatu kode HTML yang kemudian diterjemahkan oleh 

server dengan sebuah modul proses PHP. PHP dapat dipergunakan dalam 

memproses perhitungan maupun konten suatu situs hingga pemrosesan 

gambar. PHP dapat dipergunakan pada hampir setiap platform komputer. 

 MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database yang memperbolehkan banyak 

pengguna untuk mengaksesnya sebagai server dan menyediakan jenis data 

yang beragam juga. MySQL sangat populer dipergunakan dalam 

pengembangan web. Dengan mempergunakan database MySQL, pengisian 

data dapat dilakukan dan diintegrasikan melalui bahasa pemrograman PHP. 

Adapaun proses integrasi yang dilakukan adalah dengan menjalankan query 

dengan menggunakan pemrosesan pada pihak server.  

 Konsep RDBMS 

Konsep RDBMS (Relational Database Management System) adalah konsep 

penyimpanan data terpadu yang membagi database menjadi kumpulan dari 

tabel yang saling terhubung satu dengan lainnya. Hubungan antara tiap tabel 
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dalam penyimpanan data menjadi faktor penting dalam konsep RDBMS, 

dengan hubungan yang direncanakan dengan baik, setiap penambahan, 

perubahan maupun pencarian data akan dapat dilaksanakan dengan lebih 

mudah. 
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