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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Teori Bahasa dan Automata 

Bahasa  merupakan  suatu  sistem  yang  meliputi  pengekspresian  gagasan, 

konsep,  fakta,  termasuk  simbol-simbol  serta  aturan  agar  mempunyai  makna. 

Automata  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  sejumlah state  berhingga, 

dimana state menyatakan informasi mengenai input. Bahasa dan  automata 

mempunyai hubungan yakni bahasa dijadikan masukan oleh mesin automata lalu 

mesin tersebut membuat keputusan untuk mengindikasikan bahwa masukan  

tersebut dapat diterima atau tidak (Keprof dan Ulman,1979). 

Teori Automata dan bahasa formal berkaitan  dalam  hal  pembangkitan 

kalimat atau generation yaitu, menghasilkan semua kalimat dalam bahasa L 

berdasarkan aturan yang dimilikinya, Pengenalan bahasa / language recognition 

adalah menentukan suatu kalimat termasuk sebagai salah satu anggota himpunan 

L atau tidak. Teori bahasa membicarakan bahasa formal (formal language), 

terutama untuk kepentingan perancangan kompilator (compiler) dan pemroses 

naskah (text processor). Bahasa formal adalah suatu kalimat yang dibentuk 

dengan menerapkan  serangkaian  aturan  produksi  pada  sebuah  simbol.  Semua  

kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh  suatu  tata bahasa (grammar) 

yang sama. Suatu bahasa formal dapat  dibangkitkan  oleh  dua  atau  lebih  tata  
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bahasa berbeda. Suatu bahasa disebut bahasa formal disebut karena grammar 

dibuat untuk  pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat 

sebaliknya yaitu  grammar dibentuk untuk meresmikan kata-kata yang hidup di 

masyarakat (Utdirartatmo ,2005). 

Tata bahasa (grammar) merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan 

variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal, yang dibatasi oleh aturan-aturan 

produksi. Grammar (G) didefinisikan sebagai 4 pasangan tuple, yaitu VN, VT, S 

dan P dan dituliskan sebagai G (VN,VT,S,P), dimana : (Linz, 2001), 

VN  = Himpunan simbol-simbol non terminal 

VT = Himpunan simbol–simbol terminal 

S = Simbol awal 

P = Himpunan aturan produksi 

2.2   Hirarki Bahasa  

Bahasa memiliki 4 penggolongan tingkat bahasa yang ditampilkan dalam 

suatu hirarki yang disebut Hirarki Chomsky, penggolongan tersebut adalah 

sebagai berikut (Chomsky, 1959): 

a. Tipe 0 : Phrase-Structure Grammar/PSG atau Unrestricted grammar 

(natural language).  

Tipe ini tidak mempunyai batasan dalam aturan produksinya, sebagai 

contoh : 

Abc → aa 

Be →aBaB 
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b. Tipe 1  : Context Sensitive Grammar/CSG 

Batasan pada tipe ini yaitu, panjang string pada ruas kiri (α) lebih kecil 

atau sama dengan ruas kanan (β), seperti terlihat pada contoh berikut : 

AC → Ed   

AB → aDF 

c. Tipe 2  : Context-Free Grammar/ CFG 

Batasan  pada  bahasa  bebas  konteks  yaitu  ruas  kiri  tepat  mempunyai  

satu simbol variabel, sebagai contoh : 

A → Bcde 

B → CFcgh 

d. Tipe 3  : Regular Grammar/ RG 

Batasan  untuk  tipe  regular  adalah  ruas  kiri  tepat  mempunyai  satu  

simbol variabel dan ruas kanan terdiri dari satu terminal atau kombinasi 

dari satu terminal atau variabel atau sebaliknya, sebagai contoh : 

A → a 

B → aB 

A → Ba 

2.3  Context Free Grammar (CFG) 

Tata Bahasa Bebas Konteks (CFG) adalah kumpulan berhingga dari 

variabel-variabel biasa yang disebut non terminal. Variabel tersebut 

merepresentasikan suatu bahasa. Bahasa yang direpresentasikan oleh non terminal 

dideskripsikan secara rekursif, dimana tiap simbol primitive disebut terminal. 

Aturan-aturan yang berhubungan dengan non terminal disebut produksi 

(Utdirartatmo ,2005). 
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Penulisan notasi CFG dapat ditulis dengan 4-tupel :  G : (N, Σ, S, P),  

dimana N  adalah  himpunan  berhingga  dari  nonterminal,  Σ  adalah  himpunan  

berhingga dari  terminal,  S adalah  terminal  spesifik  yang  dinamakan  simbol  

awal,  dan  P adalah himpunan dari produksi-produksi. 

Penulisan CFG didasarkan pada ketentuan berikut ini : 

1. Simbol non terminal ditulis dengan huruf A sampai Z, kecuali S, S 

digunakan sebagai simbol awal. 

2.  Huruf a sampai z, huruf Yunani α  sampai  ζ  dan  bilangan  (digit)  

adalah simbol terminal. 

Kumpulan non terminal, kumpulan terminal dan simbol awal dari grammar 

dapat diketahui dengan menguji produksinya. Suatu grammar dapat disajikan 

dengan mendaftarkan produksi dari grammar tersebut. 

Aturan produksi pada CFG: 

1. Ruas kiri dari aturan produksi terdiri dari satu simbol non terminal. 

2. Ruas kanan dapat berupa string yang dibentuk dari simbol terminal dan  

non terminal. 

Proses penurunan kalimat dari simbol awal suatu tata bahasa dapat 

digambarkan  sebagai  rangkaian  penerapan  aturan  produksi  yang  dimiliki  tata 

bahasa  tersebut. Proses penerapan aturan produksi  ini dimulai  terhadap  simbol 

awal  dari  tata  bahasa  tersebut.  CFG  dapat  dimisalkan  dengan  simbol  awal  

S, himpunan simbol non terminal S. himpunan simbol  terminal a,b dan kumpulan 

aturan produksi sebagai berikut : 

S → aAS | a 

A → SbA | ba 
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2.4 Metode Pengembangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi memerlukan suatu metode atau langkah untuk 

membangun atau mengembangkan aplikasi. Pembuatan aplikasi ini menggunakan 

metode Extreme Programming (XP). XP merupakan sebuah metode dalam 

pengembangan aplikasi yang menitik beratkan 4 nilai yaitu, kesederhanaan, 

komunikasi, umpan balik, dan keberanian. XP dikembangkan oleh Kent Beck 

pada tahun  1996 yang menulis buku aslinya dengan judul Extreme Programming 

Explained. XP sangat cocok digunakan untuk pengembangan sistem yang 

memerlukan waktu sedikit dan memiliki banyak kebutuhan yang berubah-ubah 

(Jeffries, 2001). 

XP memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap proses 

pengembangan perangkat lunak. Nilai-nilai tersebut adalah: (Jeffries, 1999). 

1. Communication 

XP memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antar anggota tim. 

Anggota tim harus membangun rasa saling mengerti, mereka juga wajib 

saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan 

perangkat lunak. Ego dari para programer yang biasanya cukup tinggi harus 

ditekan dan mereka harus membuka diri untuk bekerjasama dengan 

programer lain dalam menuliskan kode program. 

2. Courage 

Anggota tim dan penanggungjawab pengembangan perangkat lunak harus 

selalu memiliki keyakinan dan integritas dalam melakukan tugasnya. 

Integritas ini harus selalu dijaga bahkan dalam kondisi adanya tekanan dari 

situasi sekitar (misalnya oleh klien atau pemilik perusahaan) harus terlebih 
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dahulu memiliki rasa saling percaya. Rasa saling percaya dibutuhkan agar 

anggota tim melakukan sesuatu dengan penuh integritas. Rasa percaya ini 

yang coba dibangun dan ditanamkan oleh XP pada berbagai aspeknya.   

3. Simplicity 

Method yang pendek dan simpel adalah salah satu nilai dasar dari XP. Desain 

yang sederhana, menghilangkan fitur yang tidak ada gunanya, dan berbagai 

proses penyederhanaan lain akan selalu menjadi nilai utama dari setiap aspek 

XP. 

4. Feedback 

Feedback dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi. Feedback dari 

anggota lain membantu menemukan kesalah atau menjadi ide baru untuk 

mengembangkan aplikasi lebih jauh lagi.   

Aspek dasar XP terdiri dari berbagai teknik atau metode yang diterapkan 

Beck dan Jeffries pada C3 Project. Teknik-teknik tersebut dapat diamati pada 

gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Extreme Programming 
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1. The Planning Game 

Pendekatan XP dalam perencanaan sangat mirip dengan metode yang 

diterapkan pada RAD (Rapid Application Development). Proses pendek dan cepat, 

mengutamakan aspek teknik, memisahkan unsur bisnis dengan unsur teknis dan 

pertemuan intensif antara client dengan developer. Proses XP ini menggunakan 

terminologi “game” karena Beck menyarankan untuk menggunakan teknik score 

card dalam menentukan requirements. Aspek teknis yang semakin sulit 

membutuhkan skor yang semakin tinggi pada kartu rencana tersebut. (Beck, 1999) 

2. Small Releases 

Release dilakukan dalam lingkup sekecil mungkin pada XP. Setiap 

developer menyelesaikan sebuah unit atau bagian dari perangkat lunak maka hasil 

tersebut harus segera dipresentasikan dan didiskusikan dengan client. Unit 

tersebut jika memungkinkan dapat diterapkan pada perusahaan, hal itu juga dapat 

dilakukan sekaligus sebagai tes awal dari penerapan keseluruhan sistem. Small 

release tidak selalu harus dilakukan karena harus dihitung terlebih dahulu 

sumberdaya yang dibutuhkan. (Beck, 1999) 

3. Metaphor 

Metaphor pada dasarnya sama dengan arsitektur perangkat lunak. Keduanya 

menggambarkan visi yang luas terhadap tujuan dari pengembangan perangkat 

lunak. Beck sendiri seperti para penandatangan Agile Manifesto lainnya bercita-

cita menyederhanakan proses pengembangan perangkat lunak yang saat ini sudah 

dianggap terlalu rumit. Arsitektur yang saat ini banyak berisi diagram dan kode 

semacam UML dianggap terlalu rumit untuk dimengerti, terutama oleh client. 

Metaphor, walaupun mirip dengan arsitektur lebih bersifat naratif dan deskriptif. 



11 
 

Komunikasi antara client dengan developer akan berlangsung lebih baik dan 

lancar dengan penggunaan metaphor. (Beck, 1999) 

4. Simple Design 

Beck sebagai salah seorang penandatangan Agile Manifesto adalah seorang 

yang tidak menyukai desain yang rumit dalam sebuah pengembangan perangkat 

lunak. XP desain dibuat dalam lingkup kecil dan sederhana. Desain yang simpel 

memungkinkan apabila terjadi perubahan maka pembuatan desain baru untuk 

mengatasi perubahan tersebut dapat dengan mudah dilakukan dan resiko 

kegagalan desain dapat diperkecil. (Beck, 1999) 

5. Refactoring 

Refactoring adalah salah satu aspek paling khas dari XP. Refactoring seperti 

didefinisikan oleh Martin Fowler adalah ”Melakukan perubahan pada kode 

program dari perangkat lunak dengan tujuan meningkatkan kualitas dari struktur 

program tersebut tanpa mengubah cara program tersebut bekerja”. Refactoring 

sendiri sangat sesuai untuk menjadi bagian XP karena Refactoring mengusung 

konsep penyederhanaan dari proses desain maupun struktur baris kode program. 

Refactoring memungkinkan tim pengembang dapat melakukan berbagai usaha 

untuk meningkatkan kualitas program tanpa kembali mengulang-ulang proses 

desain. (Beck, 1999) 

6. Testing 

XP menganut paradigma berbeda dalam hal pengujian dibandingkan model 

pengembangan perangkat lunak lainnya. Proses pengujian pada pengembangan 

perangkat lunak lainnya baru dikembangkan setelah perangkat lunak selesai 

menjalani proses coding maka pada XP tim pengembang harus membuat terlebih 
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dahulu tes yang hendak dijalani oleh perangkat lunak. Model tes yang 

mengantisipasi penerapan perangkat lunak pada sistem dikembangkan terlebih 

dahulu. Perangkat lunak diuji dengan model tes yang telah dibuat tersebut setelah 

proses coding selesai dilakukan. Pengetesan akan jauh lebih baik apabila 

dilakukan pada setiap unit perangkat lunak dalam lingkup sekecil mungkin 

daripada menunggu sampai seluruh perangkat lunak selesai dibuat. Siklus pada 

XP adalah requirement analysis  test  code  design. (Beck, 1999) 

7. Pair Programming 

Pair programming adalah melakukan proses menulis program dengan 

berpasangan. Dua orang programmer saling bekerjasama di komputer yang sama 

untuk menyelesaikan sebuah unit. Keduanya dapat berdiskusi dan saling 

melakukan koreksi apabila ada kesalahan dalam penulisan program. Aspek ini 

mungkin akan sulit dijalankan oleh para programmer yang memiliki ego tinggi 

dan sering tidak nyaman untuk berbagi komputer bersama rekannya. (Beck, 1999) 

8. Collective Ownership 

XP menuntut para programmer untuk berbagi pengetahuan untuk tiap baris 

program bahkan beserta hak untuk mengubahnya. Semua programmer harus 

memiliki pemahaman yang sama sehingga ketergantungan pada programmer 

tertentu ataupun berbagai hambatan akibat perbedaan gaya menulis program dapat 

diperkecil. Pertukaran unit pun dapat dilakukan bila level programmer sudah 

sangat tinggi. (Beck, 1999) 
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9. Coding Standards 

Pair programming dan collective ownership hanya akan dapat berjalan 

dengan baik apabila para programmer memiliki pemahaman yang sama terhadap 

penulisan kode program. Coding standards harus disepakati oleh sesama 

programmer dalam tim sehingga pemahaman terhadap program akan menjadi 

mudah untuk semua programmer dalam tim. Coding standards dapat diterapkan 

sebagai contoh pada penamaan variabel dan penggunaan tipe data yang sama 

untuk tiap elemen semua record atau array pada program. (Beck, 1999) 

10. Continous Integration 

Build setiap hari kerja menjadi sebuah model yang disukai oleh berbagai tim 

pengembang perangkat lunak. Melakukan build sesering mungkin membuat 

berbagai kesalahan pada program dapat dideteksi dan diperbaiki secepat mungkin. 

Developer perangkat lunak meyakini bahwa build sekali sehari adalah minimum 

maka pada XP hal tersebut adalah maksimum. Tim pada XP disarankan untuk 

melakukan build sesering mungkin misalnya setiap 4 jam atau bahkan lebih cepat 

lagi. (Beck, 1999) 

11. 40-hours Week 

Beck berpendapat bekerja 8 jam sehari dan 5 hari seminggu adalah 

maksimal untuk tiap programmer. Proses ini untuk menghindari programmer 

membuat berbagai error pada baris-baris kode programnya karena kelelahan. 

(Beck, 1999) 

12. On-Site Customer 

On-Site Customer adalah sebuah pendekatan klasik, di mana XP 

menganjurkan bahwa ada anggota dari client yang terlibat pada proses 
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pengembangan perangkat lunak. Client harus ada di tempat pemrogaman dan turut 

serta dalam proses build dan test yang dilakukan. Client diharapkan dapat segera 

memberikan masukan untuk koreksinya apabila ada kesalahan dalam 

pengembangan aplikasi. (Beck, 1999) 

2.5 PHP 

PHP merupakan salah satu software pendukung dalam pengembangan 

aplikasi ini. PHP  merupakan  singkatan  dari  Hypertext  Preprocessor  yakni  

bahasa berbentuk skrip  yang ditempatkan dalam server dan diproses di server  

yang hasilnya dikirim ke client dengan menggunakan  browser.  PHP  secara 

khusus dirancang  untuk  membentuk  aplikasi  web  dinamis.  PHP  dapat  

membentuk suatu  tampilan  berdasarkan  permintaan  terkini.  Prinsip  PHP  

mempunyai fungsi  sama  dengan  skrip-skrip  seperti  ASP (Active  Server  

Page),  Cold Fusion,  ataupun  Perl.  PHP  sebenarnya  dapat  dipakai  secara  

command  line, maksudnya adalah bahwa skrip PHP dapat dijalankan tanpa 

melibatkan  web server maupun browser (Kadir, 2008).   

2.6  XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak gratis, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program untuk menjalankan 

fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache 

HTTP Serve, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP adalah nama yang merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU (General Public License) dan bebas, merupakan 

Web server yang mudah digunakan yang mampu melayani halaman dinamis. Saat 
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ini, XAMPP tersedia untuk sistem operasi Microsoft Windows, Linux, Sun Solaris, 

dan Mac OS X. (Sutarman, 2007 dalam Cahyanto dkk, 2013) 

2.7 Pengujian Black Box 

Pengujian black box merupakan suatu teknik pengujian perangkat lunak 

dengan berfokus pada persyaratan fungsional. Pengujian black box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapat kanserangkaian kondisi 

input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program.  Pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut : 

1.  Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2.  Kesalahan interface. 

3.  Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4.  Kesalahan kinerja. 

5.  Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

Pengujian black box diaplikasikan selama tahap akhir pengujian, karena 

black box  memperhatikan stuktur kontrol, maka perhatian berfokus pada domain 

informasi (Pressman, 2002). 

 


