
 
 

 

 

 

 

 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. Sistem Informasi Laboratorium 

 

 

Sistem Informasi Laboratorium adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi 

dari sebuah laboratorium, yang dimana data tersebut disimpan agar dapat terkelola 

secara efisien. Sistem Informasi ini mencakup semua kegiatan yang ada pada 

laboratorium tersebut, mulai dari alat yang tersedia, siapa saja yang menggunakan 

alat tersebut, siapa saja yang keluar masuk laboratorium, surat menyurat, 

pengarsipan data, dan lain-lain. Dengan adanya Sistem Informasi Laboratorium 

ini dibuat akan: 

1. Memudahkan dalam hal pengarsipan data laboratorium. 

2. Mengefisiensikan waktu pencarian data laboratorium. 

3. Mudah dimonitor oleh Kepala Laboratorium ataupun instansi lainnya. 

4. Memudahkan dalam penilaian penjaminan mutu laboratorium. 

5. Melalui penginputan data ke server dapat lebih mudah dibandingkan 

penginputan data secara manual. 

 

 

B. Rekayasa Perangkat Lunak 

 

 

Rekayasa Perangkat Lunak adalah aplikasi ilmu komputer untuk membangun 

suatu sistem perangkat lunak yang membahas semua aspek produksi, mulai dari 
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tahapan awal, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan 

dilakukannya rekayasa perangkat lunak untuk sistem yang akan dibangun adalah: 

1. Memperoleh biaya produksi software yang rendah. 

2. Menghasilkan perangkat lunak berkinerja tinggi, handal dan tepat waktu. 

3. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai platform. 

4. Menghasilkan perangkat lunak dengan biaya perawatan rendah. 

Rekayasa perangkat lunak yang digunakan pada perancangan sistem ini adalah 

Modified Waterfall Method atau metode modifikasi air terjun. Alur dari rekayasa 

perangkat lunak metode ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini. 

 

Gambar 2.1. Alur Modified Waterfall Method 

 

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas maka alur modified waterfall terbagi menjadi 5 

tahapan, yaitu: 

1. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan analisis untuk keperluan dari sistem tersebut. 

Analisis ini dapat dilakukan dengan melakukan metode study literatur, 

wawancara langsung, ataupun dengan menggunakan quisioner pertanyaan. 
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2. Desain Sistem 

Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pendesainan sistem yang 

akan dibuat. Desain sistem yang dibuat mencakup: 

a. ERD (Entity Relation Diagram) 

Adalah suatu diagram perancangan sistem yang menyatakan relasi yang 

terdapat pada basis data sistem tersebut. ERD hanya mencakup tabel 

database yang ada pada sistem. 

b. CD (Context Diagram) 

Adalah suatu diagram perancangan sistem yang menyatakan alur kerja 

sistem tersebut secara menyeluruh beserta entitas yang bekerja 

didalamnya. 

c. DFD (Data Flow Diagram) 

Adalah suatu diagram pengembangan dari CD di mana pada diagram 

ini menjelaskan alur kerja suatu sistem sesuai dengan entitasnya 

masing-masing. Perbedaannya dibandingkan CD adalah DFD lebih 

menjelaskan alur kerja sistem secara terperinci dibandingkan CD. 

3. Penulisan Kode Program (Implementasi) 

Setelah itu dilakukan penulisan kode program sesuai dengan hasil analisa 

dan pendesainan yang telah dilakukan sebelumnya. Penulisan kode program 

bisa menggunakan perangkat lunak pendukung seperti Notepad++, 

DreamWeaver, Sublime Text, Lobster, Netbeans, Eclipse, dan lain-lain. 

4. Pengujian Program 

Kemudian dilakukan pengujian sistem apakah sesuai dengan yang 

dibutuhkan atau tidak. 
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5. Pemeliharaan 

Dan terakhir dilakukan pemeliharaan sistem agar sistem yang dibuat dapat 

dikelola lebih baik. 

 

 

C. HTML5 

 

 

HTML5 adalah bentuk penyempurnaan dari versi HTML (Hyper Text Markup 

Language) sebelumnya yang merupakan sebuah bahasa markah untuk 

menstukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web. HTML5 adalah revisi 

kelima dari versi HTML dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. 

Tujuan utama pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi 

HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh 

manusia, dan juga mudah dimengerti oleh mesin. [1] 

 

HTML5 merupakan hasil proyek dari W3C (World Wide Web Consortium dan 

WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). Dimana 

WHATWG bekerja dengan bentuk web dan aplikasi dan W3C merupakan 

pengembang dari XHTML 2.0 pada tahun 2006, kemudian mereka memutuskan 

untuk bekerja sama dan membentuk versi baru dari HTML.  

 

Berikut tujuan dibuatnya HTML5 : 

1. Fitur baru harus didasarkan pada HTML, CSS, DOM, dan JavaScript 

2. Mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal ( Seperti Flash ) 

3. Penanganan kesalahan yang lebih baik 

4. Lebih markup untuk menggantikan scripting 
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5. HTML5 merupakan perangkat mandiri 

6. Proses pembangunan dapat terlihat untuk umum 

 

Fitur baru dalam HTML5 : 

1. Unsur kanvas untuk menggambar 

2. Video dan elemen audio untuk media pemutaran 

3. Dukungan yang lebih baik untuk penyimpanan secara offline 

4. Elemen konten yang lebih spesifik, seperti artikel, footer, header, nav, 

section 

5. Bentuk kontrol form seperti kalender, tanggal, waktu, email, url, search. [2] 

 

 
D. CSS3 

 

 

CSS3 adalah Cascading Style Sheet versi ke 3, yaitu pengatur dan pengendali 

tampilan sebuah halaman blog/web. CSS3 melakukan penataan terhadap 

komponen HTML maupun XHTML pada halaman web sehingga menghasilkan 

tampilan yang ramah di mata atau retina friendly. [3] 

 

CSS pada mulanya dipelopori dan dikembangkan serta distandarisasi oleh World 

Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996. CSS versi ketiga melakukan 

berbagai pemutakhiran terhadap kemampuannya beradaptasi dengan teknologi 

multimedia yang semakin modern, di antara pemutakhiran tersebut adalah: 

1. CSS3 mampu membuat efek animasi secara independent tanpa 

membutuhkan software tambahan seperti Adobe Flash dan Microsoft 

Silverlight. 
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2. CSS3 mampu memberikan efek grafis terhadap teks, kolom, table serta 

penataan huruf. 

3. CSS3 mampu menampilkan berbagai macam dan jenis huruf selain web-safe 

fonts. 

4. CSS3 mampu merekonstruksi secara visual tampilan blok, seperti merubah 

ukuran kotak, transformasi 2D/ 3D, memberikan efek sudut dan bayangan. 

5. CSS3 mampu memanipulasi secara visual warna, desain maupun tekstur. [2] 

 

 
E. PHP 

 

 

PHP merupakan singkatan dari “Hypertext Preprocessor”, yang merupakan 

sebuah bahasa pemrograman untuk membuat website di mana kode program yang 

telah dibuat dikompilasi dan ditempatkan pada sisi server untuk menghasilkan 

halaman website yang dinamis. PHP merupakan perangkat lunak open source. 

Penulisan kode program PHP menyatu dengan HTML yang berjalan pada sisi 

server. [4] 

 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdroft, seorang programmer C. Pada 

waktu itu PHP masih bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya berupa 

sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Jadi 

semula PHP digunakannya untuk menghitung jumlah pengunjung di dalam web-

nya. 

 

Kemudian ia mengeluarkan Personal Home Page Tools versi 1.0 secara gratis. 

Versi ini pertama kali keluar pada tahun 1995. Isinya adalah sekumpulan script 
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PERL yang dibuatnya untuk membuat halaman web-nya menjadi dinamis. 

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI, kependekan dari Hypertext Preprocessing/Form 

Interpreter. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, banyak 

programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 

 

Kemudian pada tahun 1996 ia mengeluarkan PHP versi 2.0 yang kemampuannya 

telah dapat mengakses database dan dapat terintegrasi dengan HTML. Pada rilis 

ini interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini 

disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI 

secara signifikan.Pada tahun 1998 tepatnya pada tanggal 6 Juni 1998 keluarlah 

PHP versi 3.0 yang dikeluarkan oleh Rasmus sendiri bersama kelompok 

pengembang software-nya. 

 

PHP versi 4.0 keluar pada tanggal 22 Mei 2000 merupakan versi yang lebih 

lengkap lagi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Perubahan yang paling 

mendasar pada PHP 4.0 adalah terintegrasinya Zend Engine yang dibuat oleh 

Zend Suraski dan Andi Gutmans yang merupakan penyempurnaan dari PHP 

scripting engine. Yang lainnya adalah build in HTTP session, tidak lagi 

menggunakan library tambahan seperti pada PHP. Tujuan dari bahasa scripting 

ini adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan di atas teknologi web. 

Dalam hal ini, aplikasi pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, 

tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan web server. 
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PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. 

Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi 

web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi.  Pada 

Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP 

mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman 

berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa 

pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. [2] 

 

 
F. Basis Data 

 

 

Basis data adalah sekumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam 

komputer dan dapat diolah sehingga memperoleh suatu informasi yang 

diinginkan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem 

informasi dimana basis data merupakan gudang penyimpanan data yang akan 

diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat menghidari duplikasi 

data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data, dan juga update yang 

rumit. 

Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data 

memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data 

(database management system atau DBMS). DBMS merupakan sistem perangkat 

lunak yang memungkinkan user untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses 

data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain semua akses ke basis data akan 

ditangani oleh DBMS. Ada beberapa fungsi yang harus ditangani DBMS yaitu 

mengolah pendefinisian data, dapat menangani permintaan pemakai untuk 

mengakses data, memeriksa sekuritas dan integritas data yang didefinisikan oleh 
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DBA (Database Administrator), menangani kegagalan dalam pengaksesan data 

yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun disk, dan menangani unjuk kerja 

semua fungsi secara efisien. 

Tujuan utama dari DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada 

user (pengguna). Jadi sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data 

disimpan, dipelihara, dan tetap dapat diambil (akses) secara efisien. Pertimbangan 

efisien di sini adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks tetapi 

masih tetap bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa mengetahui kompleksitas 

strukturnya. [5] 

 

 

G. PostgreSQL 

 

 

PostgreSQL adalah open source relation database system yang sangat powerful. 

PostgreSQL sudah lebih dari 15 tahun aktif dalam pengembangannya dan 

arsitektur yang dibangun pun memiliki reputasi yang bagus, handal, lengkap, dan 

akurat. PostgreSQL dapat berjalan di semua sistem operasi yang ada, termasuk 

Linux, Unix (AIX, BSd, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), dan 

Windows. PostgreSQL mendukung penuh foreign keys, joins, views, triggers, dan 

stored procedures. PostgreSQL memiliki hampir semua data type SQL92 dan 

SQL99, termasuk integer, numeric, boolean, char, varchar, data, interval, dan 

timestamp. PostgreSQL juga memiliki kemampuan menyimpan objek binary yang 

cukup besar, termasuk gambar, suara, dan video. Selain itu postgre memiliki 

native programming interface untuk C/C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, 

ODBC, dll.  
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PostgreSQL membanggakan fitur-fiturnya yang mutakhir, contohnya Multi-

Version Concurrency Control (MVCC), point in time recovery, tablespaces, 

asynchronous replication, nested transactions (savepoints), online/hot backups, a 

sophisticated query planner/optimizer, dan write ahead logging for fault 

tolerance. Postgre juga mendukung international character sets, multibyte 

character encodings, Unicode, and locale-aware for sorting, case-sensitivity, and 

formatting. Selain itu, PostgreSQL dapat diukur baik kualitas datanya maupun 

jumlah concurent user yang dapat ditangani. Ada beberapa sistem Postgre yang 

aktif dalam lingkungan produksi yang memanage data sebesar 4 terabytes. [6] 

 

 
H. JQuery 

 

 

JQuery adalah sebuah framework berbasiskan Javascript. JQuery sama dengan 

Javascript Library yaitu kumpulan kode atau fungsi Javascript siap pakai, 

sehingga mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat kode Javascript. 

Hal yang menarik dari JQuery adalah penekanan interaksi antara Javascript dan 

HTML. JQuery pertama kali dirilis pada tahun 2006 oleh John Resig. [7] 

 

Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh JQuery sebagai berikut:  

1. Kemudahan mengakses elemen-elemen HTML 

2. Memanipulasi elemen HTML 

3. Memanipulasi CSS 

4. Penanganan event HTML 

5. Efek-efek javascript dan animasi 

6. Modifikasi HTML DOM 
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7. AJAX 

8. Menyederhanakan kode javascript lainnya [8] 

 

 
I. DreamWeaver 

 

 

Adobe Dreamweaver adalah program aplikasi pengembang yang berguna untuk 

mendesain web. Software Adobe Dreamweaver dibuat dan dikembangkan 

oleh Adobe Systems. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada 

kemudahan penggunaannya. Pembuatan website dapat dilakukan secara visual, 

sehingga hasilnya dapat langsung terlihat. Interface disajikan dalam mode visual 

tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Teknologi web yang didukung juga 

sangat beragam dan terkini, termasuk untuk kebutuhan pengembangan aplikasi 

mobile. Tampilan dari Adobe DreamWeaver CC dapat dilihat pada Gambar 2.2 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. Tampilan awal DreamWeaverCC 

Program Adobe Dreamweaver banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan 

pengguna komputer di bidang desainer dan programmer web. Adobe 
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Dreamweaver merupakan software komersial. Adobe DreamweaverCC dapat 

dijalankan di sistem operasi Windows 7 atau Windows 8.  

 

Berikut penjelasan mengenai kebutuhan sistem dan persyaratan Instalasi Adobe 

DreamweaverCC: 

 Processor : Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 

 Sistem operasi : Windows 7 atau Windows 8 

 Kapasitas Harddisk : Minimal 1 GB 

 Memori / Random Access Memory (RAM) : Minimal 1 GB 

 Resolusi monitor : 1280x1024 piksel [9] 


