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II. LANDASAN TEORI

A. Pemrograman Web

1. Hyper Text Markup Language (HTML)

HTML adalah singkatan dari (Hypertext Markup Language), salah satu format

yang digunakan untuk pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman

web. HTML terdiri atas sepasang tag yang disisipkan dalam suatu dokumen untuk

mengontrol tampilan di layar monitor oleh web browser. Struktur dasar HTML

adalah sebagai berikut:

Demikianlah script HTML yang paling sederhana. Dimulai dengan tag <HTML>,

kemudian dilanjutkan dengan tag <BODY>, setelah itu diisi dengan kalimat yang

ingin kita tampilkan. Terakhir ditutup dengan dua tag berikut,

</BODY></HTML>.

<html>

<body>

Hello World !!!!

</body>

</html>
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2. PHP

PHP adalah bahasa server side scripting yang menyatu dengan HTML untuk

membuat halaman  web yang dinamis. Maksud dari istilah server side scripting

adalah sintaks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server

tetapi disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web sendiri merupakan

kombinasi antara PHP sebagai bahasa pemrograman dan HTML sebagai

pembangun halaman web. Ketika seorang pengguna internet akan membuka suatu

situs yang menggunakan fasilitas server side scripting PHP, terlebih dahulu server

yang bersangkutan akan memproses semua perintah PHP di server lalu

mengirimkan hasilnya dalam format HTML ke web browser pengguna internet

tadi. Seorang pengguna internet tidak dapat melihat kode program yang ditulis

dalam PHP sehingga keamanan dari halaman web menjadi lebih terjamin.

PHP bersifat open source, sehingga untuk mendapatkannya kita tidak perlu

membayar lisensi. Dasar pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan

pemrograman berorientasi objek pada PHP adalah dengan melihat perkembangan

aplikasi web sebagai sebuah platform yang terus meluas dengan cepat  sehinggga

aplikasi web yang dibangun juga menjadi semakin besar, rumit, dan kompleks.

Aplikasi web telah diimplementasikan mulai dari tingkatan yang paling sederhana

seperti berita online hingga ke tingkatan enterprise seperti aplikasi online

banking.

PHP dapat mengirim HTTP header, dapat men-set cookies, mengatur

authentication. PHP menawarkan koneksitas yang baik dengan beberapa basis
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data, antara lain Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, PostgreSQL, Adabas,

Velocis, dBase dan semua database berinterface ODBC. PHP juga berintegrasi

dengan beberapa external library sehingga pengguna dapat membuat dokumen

PDF. Keunggulan utama PHP adalah konektivitas basis data dengan web. Dengan

kemampuan ini pemakai akan mempunyai suatu sistem database yang dapat

diakses dari web. Struktur dasar PHP adalah sebagai berikut:

3. Cascading Style Sheet (CSS)

Style Sheets merupakan feature yang sangat penting dalam membuat Dynamic

HTML. Meskipun bukan merupakan suatu keharusan dalam membuat web, akan

tetapi penggunaan style sheets merupakan kelebihan tersendiri.

Suatu style sheet merupakan tempat di mana kita mengontrol dan mengatur style-

style yang ada. Style sheet mendeskripsikan bagaimana  tampilan dokumen

HTML di layar. Kita juga bisa menyebutnya sebagai template dari dokumen

HTML yang menggunakannya. Kita juga bisa membuat efek-efek spesial di web

kita dengan menggunakan style sheet. Sebagai contoh kita bisa membuat style

<?
$a = 1;
$b = "Hello World";
$c = 21.1183;

//ini komentar

echo $b;
?>
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sheet yang mendefinisikan style untuk heading <H1> dengan style bold dan italic

dan berwarna biru atau pada tag <P> yang akan ditampilkan dengan warna kuning

dan menggunakan font verdana dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan

dengan style sheet.

Secara teoritis kita bisa menggunakan style sheet technology dengan HTML.

Akan tetapi pada prakteknya hanya Cascading Style Sheet (CSS) technology yang

support pada hampir semua web Browser. Karena CSS telah distandarkan oleh

World Wide Web Consortium (W3C) untuk digunakan di web browser.

B. Pengenalan Database

1. Database

Database digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar, misalnya data

penduduk dalam suatu negara. Database mengandung obyek-obyek yang

digunakan untuk mewakili, menyimpan, dan mengakses data dengan mudah.

Tanpa database, programmer akan membuat procedure-procedure yang rumit

untuk memanipulasi data.

Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan dengan yang

lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak

untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang penting

dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi

bagi para pemakai. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan

database system.
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Sistem database adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan

dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya

tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu

organisasi. Dengan sistem database ini tiap-tiap orang atau bagian dapat

memandang database dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Bagian kredit

dapat memandangnya sebagai data piutang, bagian penjualan dapat

memandangnya sebagai data penjualan. Semua terintegrasi dalam sebuah data

yang  umum.  Berbeda dengan  sistem  pengolahan dala tradisional, sumber data

ditangani sendiri-sendiri untuk tiap aplikasinya.

2. Sistem Manajemen Database

Sistem ini merupakan perangkat lunak yang mengatur proses pengelolaan

database. Pengelolaan ini meliputi pembuatan database, akses terhadap database

serta penyimpanan dala dalam database.

Sedangkan pengertian dari database adalah sekumpulan file-file yang saling

berhubungan salu sama lain atau beberapa kunci penghubung, tersimpan dalam

media penyimpanan di luar memori komputer. Media simpan ini dapat berupa

hard disk. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki

karakteristik, antara lain :

a. Merupakan suatu kumpulan “interrelated data” yang disimpan

bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk

kerangkapan data.
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b. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah

program aplikasi dengan lebih optimal.

c. Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari

data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.

Data merupakan suatu sumber yang sangat berguna bagi hampir semua organisasi.

Dengan tersedianya data yang melimpah, masalah pengaturan data secara efektif

menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi

manajemen.

Oleh karena itu tujuan dari diadakannya pengolahan data adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh

organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang.

b. Cara pemasukan data sehingga memudahkan tugas operator dan

menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai dalam

mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang

ditangani.

c. Pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu “up to date”

dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap

sistem.

d. Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, modifikasi,

pencurian dan gangguan-gangguan lain.
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3. Teknik Perancangan Database

a. Teknik Normalisasi

Normalisasi terdiri atas 7 tingkat, yaitu bentuk normal pertama (1NF), bentuk

normal kedua (2NF), bentuk normal ketiga (3NF), bentuk normal Boyce-Codd

(BCNF), bentuk normal keempat (4NF), bentuk normal kelima (5NF), dan bentuk

normal kunci utama (DKNF). Tetapi biasanya yang dipakai hanya sampai bentuk

ketiga. Definisi bentuk normal pertama (INF) adalah sebagai suatu relasi

dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai

tunggal untuk setiap baris. Bentuk normal kedua (2NF) didefinisikan berdasarkan

dependensi fungsional. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan

hanya jika berada pada bentuk normal pertama, dan semua atribut bukan kunci

memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Suatu relasi dikatakan

dalam bentuk normal ketiga (3NF) jika berada dalam bentuk normal kedua, dan

setiap atribut bukan kunci memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer.

Cara ini dimulai dari dokumen dasar yang sudah ada pada sistem atau sudah

dipakai sistem tersebut, data-data pada dokumen dasar tersebut dipisah-pisah

menjadi file-file yang tiap field pada file tersebut berganlung penuh pada kunci

utama (field kunci) yang biasanya dikenal dengan bentuk normal ketiga.

Kemudian setiap file dalam database lersebut ditentukan hubungannya dengan

file-file yang lainnya dengan cara memasang field tamu pada data anak atau data

konektor.
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b. Teknik Entity Relationship

Langkah ini sering digunakan pada perancangan sistem, dimulai dengan

pembuatan diagram arus data yang menghasilkan kamus data yang merupakan

daftar semua elemen atau field yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Dari field-

field tersebut dipilih field kunci yang bersifat unik, artinya keseluruhan record

dapat dicari dari record tersebut, kemudian baru dibuat file-file berdasarkan kunci

record tersebut yang mana elemen atau field dalam field tersebut bergantung

penuh dengan field kunci tersebut. Setelah membuat tabel baru ditentukan relasi

dari tiap tabel seperti halnya teknik normalisasi. Software penjualan ini dibuat

dengan menggunakan teknik entity relationship ini.

4. Tabel dalam Database

Tabel merupakan jantung dari database. Tabel berfungsi menyimpan setiap data

yang di-input-kan sehingga data-data itu bisa ditampilkan bila kita

memerlukannya. Data-data tersebut dapat diolah sesuai dengan kebutuhan user.

Dalam sebuah database, biasanya masing-masing tabel dibedakan berdasarkan

karakteristik yang diinginkan user, dan berhubungan satu sama lainnya.

a. Nilai null

Dalam sebuah tabel, bisa terdapat suatu field mempunyai nilai null

menunjukkan bahwa kolom tersebul belum berisi apapun.

b. Primary key

Primary key merupakan sebuah indeks dalam sebuah tabel di mana

data yang ada pada field tersebut bersifat unik, biasanya berupa kode

atau ID.
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c. Foreign key

Foreign key adalah campuran kolom yang digunakan untuk

menentukan hubungan antara dua tabel. Hubungan ini dilakukan

dengan membuat field-field yang sama-sama dimiliki oleh kedua

tabel. Tujuannya untuk memelihara integritas hubungan antar tabel-

tabel.

C. Structured Query Language (SQL)

1. Pengertian dan Fungsi

Structured Query Language (SQL) ialah bahasa yang digunakan untuk

berinteraksi dengan database. Database ialah kumpulan data yang disimpan

dengan berbagai cara pengorganisasian. Cara termudah untuk memahaminya

ialah dengan membayangkan database sebagai sebuah filling cabinet almari.

Almari ialah bentuk lokasi fisik yang sederhana untuk penyimpanan data, tanpa

memperhatikan apa jenis datanya dan bagaimana data itu diatur.

SQL khusus diciptakan untuk berkomunikasi dengan database. Ia dirancang

dengan sedikit kata kunci agar efisien dalam membaca dan menulis data ke dalam

sebuah database. Hampir semua database besar mendukung SQL sehingga,

dengan mempelajari SQL kita dapat berinteraksi dengan hampir semua software

database yang beredar.
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2. Structured Query Language (SQL) dengan MySQL

MySQL adalah Software Relational Database Management Sistem (RDBMS)

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

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

dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial.

Sebagai server basis data yang memiliki konsep basis data modern, MySQL

memiliki banyak sekali keistimewaan. Berikut ini beberapa keistimewaan yang

dimiliki oleh MySQL.

a. Portability

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi di antaranya

adalah seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris,

Amiga, HP-UX dan masih banyak lagi.

b. Open Source

MySQL didistribusikan secara open source (gratis), di bawah lisensi

GPL sehingga kita dapat menggunakannya secara cuma-cuma tanpa

dipungut biaya sepeser pun.

c. Multy User

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Hal ini

memungkinkan sebuah database server MySQL dapat diakses client

secara bersamaan.
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d. Performance Tuning

MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani

query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL

per satuan waktu.

e. Column Types

MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti

signed/unsigned integer, float, double, char, varchar, text, blob, date,

time, datetime, timestamp, year, set serta enum.

f. Command dan Function

MySQL memiliki operator sebagai fungsi secara penuh yang

mendukung perintah SELECT dan WHERE dalam query.

g. Security

MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask,

nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail

serta password yang terenkripsi.

h. Scalability dan Limits

MySQL mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah

records lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 miliar baris. Selain

itu,  batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap

tabelnya.

i. Connectivity

MySQL dapat melakukan koneksi dengan client menggunakan protolol

TCP/IP, Unix soket (Unix), atau Named Pipes (NT).
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j. Localization

MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan

bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application

Programming Interface) .

k. Clients and Tools

MySQL dilengkapi dengan berbagai tools yang dapat digunakan untuk

administrasi basis data, dan pada setiap tool yang ada disertakan

petunjuk online.

3. Perintah SQL

a. SELECT

Untuk menampilkan dan memilih data.

Sintaks perintah:

SELECT

nama_field

FROM

nama_tabel

WHERE

kondis

GROUP BY

kriteria_field

HAVING

kriteria_group

ORDER BY

nama_field
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b. INSERT

Untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel.

Sintaks perintah:

INSERT INTO

nama_tabel (nama_field1, nama_field2, ...)

VALUES

(nilai1, nilai2, ...)

c. Fungsi DELETE

Untuk menghapus data pada tabel.

Sintaks perintah:

DELETE FROM

nama_tabel

WHERE

kondisi

d. UPDATE

Untuk mengubah data pada tabel.

Sintaks perintah:

UPDATE

nama_tabel

SET

nama_field

WHERE

kondisi
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D. Pengembangan Perangkat Lunak dengan Model Modified Waterfall

Modified waterfall adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat

sekuensial dan terdiri atas 5 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi seperti

terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Model Modified Waterfal. (Sommerville, 2010)

Model modified waterfall dalam rekayasa perangkat lunak muncul karena

ketidaksempurnaan pada motode waterfall model tradisional. Fase pada model

modified waterfall ini mirip dengan model tradisional, perubahan utama yang

terlihat dalam model modified waterfall adalah bahwa fase dalam siklus model

modified waterfall diizinkan kembali ke tahap yang diinginkan jika terdapat

kesalahan pada tahap operasional dan perwatan dan tidak harus kembali ke tahap

investigasi dan analisis sehingga tidak membutuhkan waktu yang lebih lama.



20

Keuntungan lain dari model modified waterfall adalah bahwa pendekatan yang

lebih santai untuk prosedur resmi, dokumen dan ulasan yang dapat menghemat

laporan yang akan dibuat, selain itu juga model modified waterfall sangat cocok

untuk pengembang yang bekerja perorangan.

Terdapat keterkaitan dan pengaruh antar tahap ini karena output sebuah tahap

dalam model modified waterfall merupakan input bagi tahap berikutnya, dengan

demikian ketidaksempurnaan hasil pelaksanaan tahap sebelumnya adalah awal

ketidaksempurnaan tahap berikutnya (Sommerville, 2001). Memperhatikan

karakteristik ini, sangat penting bagi pengembang dan perusahaan untuk secara

bersama-sama melakukan analisa kebutuhan dan desain sistem sesempurna

mungkin sebelum masuk ke dalam tahap penulisan kode program. Berikut adalah

penjelasan detail dari masing-masing tahap dalam model modified waterfall.

1. Investigasi

Investigasi awal akan menentukan kebutuhan dan informasi apa saja yang

diperlukan bagi sistem informasi yang baru, mendefinisikan masalah, dan

memberikan sistem baru yang lebih baik. Investigasi dilakukan dengan cara

mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan menggunakan teknik

observasi, interview, questionnaire atau melihat pada dokumen-dokumen yang

telah lalu. Hasil dari investigasi akan menjadi input dari fase analisis, karena data

yang telah didapat pada fase investigasi akan menjadi bahan dasar untuk fase

analisis.
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2. Analisis

Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan

sebuah sistem menjadi komponen-komponennya dengan tujuan mempelajari

seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk

meraih tujuan.

Analisis mungkin adalah bagian terpenting dari proses rekayasa perangkat lunak.

Karena semua proses lanjutan akan sangat bergantung pada baik tidaknya hasil

analisis. Ada satu bagian penting yang biasanya dilakukan dalam tahapan analisis

yaitu pemodelan proses bisnis. Model proses adalah model yang memfokuskan

pada seluruh proses di dalam sistem yang mentransformasikan data menjadi

informasi. Model proses juga menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar

pada suatu proses. Biasanya model ini digambarkan dalam bentuk Diagram Arus

Data (Data Flow Diagram / DFD). DFD meyajikan gambaran apa yang manusia,

proses dan prosedur lakukan untuk mentransformasi data menjadi informasi. Hasil

dari fase analisi ini akan menjadi input pada fase perancangan. DFD yang telah

dihasilkan dari fase analisi akan menjadi acuan pada fase perancangan dalam

merancang database.

a. Data Flow Diagram (DFD)

DFD adalah suatu gambaran drafts dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah

bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui

suatu proses yang saling berkaitan. DFD digunakan untuk menyatakan aliran data
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mulai dari external entity sampai dengan penyimpanan data dalam suatu bentuk

database.

Ada empat simbol utama yang dikenal dalam DFD yaitu:

1. Simbol Entity, menunjukkan asal/tujuan dari data di sistem. Bisa juga

dikatakan input/output.

Gambar 2. Simbol Entity

2. Simbol   Proses, menunjukkan   pemrosesan   data   yang   masuk

kearahnya dan mengeluarkan data lainnya.

Gambar 3. Simbol Proses

3. Simbol arus data, menunjukkan aliran data, dari mana data itu dan

kemana tujuannya.

Gambar 4. Simbol Arus Data

4.   Simbol penyimpanan data, menunjukkan suatu termpat penyimpanan
data.

Database

Gambar 5. Simbol Penyimpanan Data
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Ada enam panduan yang harus dilakukan dalam merancang DFD :

1.   Setiap proses dan entity dalam DFD harus  memiliki input dan output.

2.   Beri label pada tiap arus data dengan nama yang unik.

3.   Jaga agar nama arus data tetap dari satu level ke level berikutnya.

4.   Tidak dibedakan antara data dan informasi, semua dianggap data.

5. Hindari garis arus data yang berpotongan, hal ini akan

membingungkan seseorang yang membacanya.

6. Setiap database hanya boleh menerima input dari proses dan juga

memberikan output ke proses.

3. Perancangan

Perancangan perangkat lunak adalah tugas, tahapan atau aktivitas yang difokuskan

pada spesifikasi rinci dari solusi berbasis komputer. Perancangan perangkat lunak

juga bisa diartikan proses di mana analisa diterjemahkan menjadi cetak biru untuk

membangun perangkat lunak. Awalnya, cetak biru menggambarkan pandangan

menyeluruh perangkat lunak. Hasil dari fase perancangan akan manjadi input pada

fase implementasi.

Pada tahap perancangan menghasilkan suatu perancangan database, Entity

Relationship Diagram (ERD), dan perancangan user interface. Database, ERD,

dan user interface yang telah dirancang pada fase perancangan ini akan

diaplikasikan pengkodeannya pada fase implementasi.
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a. Perancangan Database

Merancang database merupakan hal yang sangat penting, karena disini akan

menentukan entity, attribute, relasinya dan konsep lainnya dalam suatu sistem

database, sehingga hasil rancangan tersebut memenuhi kebutuhan anda akan

informasi untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ada tiga langkah dalam merancang database, yaitu :

1. Perancangan Database Konseptual (Conceptual Database Design)

2. Perancangan Database Logic (Logical Database Design)

3. Perancangan Database Fisik (Physical Database Design)

i. Perancangan Database Konseptual (Conceptual Database Design)

Perancangan secara konsep merupakan langkah pertama dalam merancang

database. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini anda hanya menentukan

konsep-konsep yang berlaku dalam sistem database yang akan dibangun.

Pemahaman seorang perancang database terhadap sistem yang akan dibangun

sangat menentukan baik atau tidaknya hasil rancangan database-nya. Dalam tahap

ini, setidaknya yang harus diketahui :

1. Prosedur kerja secara keseluruhan yang berlaku pada sistem yang sedang

berjalan.

2. Informasi (output) apa yang diinginkan dari database ?

3. Apa saja kelemahan-kelemahan dari sistem yang sedang berjalan ?

4. Pengembangan sistem di masa yang akan datang.

5. Bagaimana tingkat keamanan data saat ini ?

6. Siapa saja yang terlibat dalam sistem yang sedang berjalan.
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7. Apa saja input yang di perlukan ?

ii. Perancangan Database Logic (Logical Database Design)

Perancangan database logic merupakan tahapan untuk memetakan proses

perancangan konseptual ke dalam model database yang akan digunakan.

Perancangan database secara logic ini tidak tergantung pada DBMS yang

digunakan, sehingga tahap perancangan ini disebut juga pemetaan model data.

Berikut langkah-langkah dalam merancang database logic :

1. Mendefinisikan Entity Yang Dibutuhkan

Entitas adalah sesuatu yang mudah diidentifikasi dengan mudah dari suatu

sistem database, bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian atau konsep

yang informasinya akan disimpan. Hal-hal yang terlibat dalam suatu

sistem database dapat dijadikan entity. Dari sekian banyak kemungkinan

entity yang ada, anda harus memilah-milah entity mana saja yang sesuai

dan mampu mengakomodasi kebutuhan sistem yang akan dirancang.

2. Menentukan Attribute Setiap Entity Beserta Kuncinya

Setelah menentukan entity-entity yang terlibat pada sistem database yang

dirancang, langkah berikutnya adalah menentukan attribute yang melekat

pada entity tersebut. Attribut adalah ciri khas yang melekat pada suatu

entity dan menunjukkan item sejenis. Sama halnya dalam menentukan

entity, dalam menentukan attribute ini juga banyak kemungkinan, maka

anda harus memilah-memilah attribute apa saja yang diperlukan oleh

sistem database yang dirancangan.
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3. Menentukan Relasi Antar Entity Beserta Kunci Tamunya (foreign key)

Setelah menentukan entity dan attribute beserta kuncinya, langkah

selanjutnya adalah menentukan relasi antar entity. Bisa saja antara satu

entity dengan entity yang lainnya tidak saling berhubungan, tetapi entity

tersebut berhubungan dengan entity yang satu lagi. Jika antara satu entity

dengan entity yang lain saling berhubungan, maka hubungan tersebut

dinyatakan sebagai entity baru, dan harus ditentukan pula attribute dan

field kuncinya. Entity hasil relasi pasti mempunyai kunci tamu (foreign

key). Kunci tamu adalah attribute yang berfungsi sebagai kunci pada entity

yang lain, tetapi digunakan juga sebagai kunci pada entity hasil relasi, oleh

karna itu keberadaan attribute tersebut pada entity hasil relasi disebut

kunci tamu.

iii. Perancangan Database Fisik (Physical Database Design)

Perancangan database secara fisik merupakan tahapan untuk

mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis menjadi tersimpan

secara fisik pada media penyimpanan eksternal sesuai dengan DBMS yang

digunakan. Dapat disimpulkan bahwa proses perancangan fisik merupakan

transformasi dari perancangan logis terhadap jenis DBMS yang digunakan

sehingga dapat disimpan secara fisik pada media penyimpanan.

Perancangan database adalah transformasi model data yang dihasilkan oleh

proses analisis menjadi struktur  data yang dibutuhkan pada saat implementasi.

Suatu database dibangun berdasarkan kebutuhan informasi dalam suatu
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organisasi, oleh sebab itu pada umumnya perancangan database dimulai dari

pengamatan kebutuhan informasi. Pada perancangan database ini dihasilkan

tabel-tabel database yang akan dihubungkan pada ERD.

b. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah metode perancangan database yang digunakan untuk menentukan

sistem yang efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan

menggunakan ERD ini, dapat dilihat dengan jelas hubungan antar file-file

database dan juga melalui ERD ini seorang programmer diharapkan dapat

menentukan seperti apakah program yang akan dibuat nantinya. Hal ini akan

sangat bermanfaat sekali, terutama dalam hal merevisi program suatu perusahaan.

Selain itu, dengan melihat ERD dapat melihat secara garis besar struktur database

yang digunakan oleh suatu instansi tertentu dan selanjutnya dapat dengan mudah

pula untuk melakukan update serta melakukan upgrade software tersebut.

Simbol yang digunakan pada ERD dikenal tiga simbol yaitu :

1.   Simbol entitas

Gambar 6. Simbol Entitas

2.   Simbol hubungan

Gambar 7. Simbol Hubungan
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3.   Simbol keterkaitan:

a) one to one : Hubungan antara sebuah entity mempunyai hubungan

satu dengan entity yang lain. Hubungan ini dibedakan menjadi dua

yaitu obligatory, di mana bila anggota dari sebuah entity harus

mempunyai hubungan dengan entity yang lain, dan non obligatory,

di mana bila semua anggota entity tidak harus mempunyai

hubungan dengan anggota entity yang lain.

Gambar 8. Simbol Keterkaitan One to One

b) one to many : Hubungan di mana satu anggota entity mempunyai

hubungan dengan beberapa anggota lain yang berbeda.

Gambar 9. Simbol Keterkaitan One to Many

c) many to many : Hubungan di mana beberapa entity mempunyai

hubungan dengan beberapa anggota entity yang lain pada entity

yang berbeda. Jadi kedua belah pihak bisa memiliki hubungan

dengan lebih dari satu anggota entity yang lain. Hubungan ini juga

dibedakan menjadi hubungan obligatory dan non obligatory.

Gambar 10. Simbol Keterkaitan Many to Many
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Ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam membuat ERD:

1. Mengidentifikasi enlitas.

2. MengidentifikasL hubungan.

3. Menyiapkan ERD kasar.

4. Memetakan elemen-elemen data pada entitas.

5. Membuat analisis data.

6. Menyiapkan ERD yang telah dimodifikasi.

7. Menelaah ERD bersama pemakai dan memperbaikinya.

c. Perancangan User Interface

Perancangan user interface adalah dilakukannya penjabaran komunikasi internal

perangkat lunak antara perangkat lunak dengan sistem di luarnya dan antara

perangkat lunak dengan user-nya.

4. Implementasi

Implementasi perangkat lunak adalah melaksanakan, eksekusi, atau praktek dari

rencana, metode, atau perancangan dalam pengembangan perangkat lunak.

Pada tahap ini dilakukan kerja untuk membangun perangkat lunak berdasarkan

analisa dan pemodelan yang telah dilakukan. Sehigga hasil dari tahap ini adalah

basis data dan source code perangkat lunak. Hasil dari fase implementasi akan

menjadi input pada fase pengujian dan perawatan.
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5. Integrasi dan Pengujian

Setelah source code dihasilkan pada tahap implementasi, dilakukan penyatuan

unit-unit tersebut. Setelah semua unit telah terhubung, perangkat lunak harus diuji

untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan yang dibuat guna mengetahui

untuk apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan

masih terdapat kesalahan atau tidak. Terdapat dua metode dalam melakukan

pengujian :

1. Black box testing, yakni memperlakukan pengujian perangkat lunak

sebagai kotak hitam  tanpa pengetahuan tentang pelaksanaan internal.

2. White box testing, yakni memperlakukan pengujian ketika penguji

memiliki akses ke struktur data internal dan algoritma termasuk

source code.

6. Operasional dan Pemeliharaan

Ini merupakan tahap terakhir dalam metode modified waterfall. Pemeliharaan

termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah

sebelumnya. Pemeliharaan suatu software sangat perlu dilakukan, termasuk di

dalamnya pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya

seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak

ditemukan sebelumnya atau bisa disebut bugs, atau ada penambahan fitur-fitur

yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya

perubahan dari eksternal seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau

perangkat lainnya.
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Dalam fase pengujian dan perawatan, jika terdapat kesalahan yang ditemukan

pada perangkat lunak yang dibangun, pengembang dapat mengetahui pada fase

mana pengembang harus mengulang kegiatannya.

E. Diagram Aktivitas dan Diagram Bisnis

Pada tahap investigasi dan analisi terdapat diagram aktivitas dan diagram bisnis.

Diagram aktivitas menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem,

bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan

bagaimana mereka berakhir. Diagram aktivitas juga dapat menggambarkan proses

paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Diagram dapat dibagi

menjadi beberapa object swimlane untuk menggambarkan objek mana yang

bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Sedangkan diagram bisnis digunakan

untuk mengilustrasikan aktivitas pada sistem agar dapat mudah dipahami oleh

orang awam.

F. Hosting

Hosting adalah suatu jasa penyediaan server dan aplikasinya kepada pelanggan-

pelanggannya. Satu server digunakan untuk banyak client agar biayanya

terjangkau. Hosting biasa dipakai untuk keperluan web server dan mail server.

Web server bisa dipakai sebagai company profile, product catalog, gallery, portal

komunitas, portal berita, portal perdagangan dan sebagainya. Mail server dipakai

sebagai sarana komunikasi elektronis antara seorang dengan yang lain baik dalam

perusahaan yang sama maupun berbeda perusahaan.


