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BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Software Pemrograman  

 

Dalam membuat web yang dapat diakses pada umumnya seorang pemrogram 

harus melakukan penginstalan software - software pendukung untuk membuat 

webnya, untuk itu diperlukan pencarian dan penginstalan software tersebut, 

terutama yang sesuai dan yang diperlukan oleh web yang akan kita desain, 

sehingga setelah program dibuat nantinya tidak akan terjadi kegagalan 

pengoperasian. Dalam  pembuatan web ini digunakan software atau program yang 

harus diinstal sebelumnya antara lain : 

1. Web Server 

Web Server atau server web merupakan perangkat lunak yang ditempatkan 

pada komputer jenis apapun yang sesuai dengan spesifikasi teknis minimal 

yang dianjurkan oleh perangkat lunak tersebut yang mampu menerima 

permintaan HTTP/HTTPS dari klien melalui media browser ( IE, Firefox, 

Chrome, dll) dan mengirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman 

website yang umumnya secara standar adalah Hypertext Markup Language 

(.html). Beberapa aplikasi perangkat lunak pembangun Web Server yang 
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dapat dipergunakan diantaranya adalah Apache, Xitami, PWS, IIS dan 

sebagainya. Ada banyak web server yang dapat digunakan dan sesuai sebagai 

web server di komputer kita antara lain : 

a. XAMPP server 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke 

dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi 

melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQ 

secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya 

secara otomatis untuk anda atau auto konfigurasi. Proses penginstalan 

dimulai dengan membuka file XAMPP, setelah itu klik run untuk 

menginstal program. 

 

Gambar 3.1 Proses Instalasi XAMPP 

Menyimpan file HTML atau PHP di XAMPP server Program – program 

yang telah dibuat di suatu editor PHP harus diuji apakah tampilannya telah 

sesuai atau belum dengan desain rencana. Sebelum file dibuka di jendela 
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web file – file programnya harus disimpan di folder khusus web 

servernya, yaitu di file XAMPP/htdocs.  

 

Gambar 3.2  Lokasi Penyimpanan File Pada XAMPP 

Untuk membuaka jendela web dengan XAMPP server pertama kita    jalankan 

XAMPP server dengan mengaktifkan tool Aphace dan Mysql. 

              

Gambar 3.3 Pengoperasian XAMPP 
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Saat web server kita aktif, maka kita dapat menjalankan program yang 

kita buat secara local, dengan membuka halaman web, lalu ketikan 

alamat localhost, dan buka file web yang kita buat. 

 

Gambar 3.4 Tampilan XAMPP Server 

b. Wamp server 

Menginstal Wampp server sama seperti dengan XAMPP, menginstal 

Wamp juga menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. 

di dalam Wamp juga telah di lengkapi tool-tool seperti Aphace  dan 

Mysql. Dengan menginstal Wamp maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan Mysql secara 

manual.  

Penyimpanan file PHP atau HTML  pada Wamp berfungsi sama seperti 

peyimpanan file pada XAMPP, yaitu agar file dapat terbaca saat web 
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dibuka dengan localhost, lokasi penyimpanan file pada Wamp adalah di 

Wap/www 

 

Gambar 3.5 Lokasi penyimpanan file pada wamp server 

Membuka jendela web dengan Wamp server, untuk membuka jendela web 

dengan Wamp server, pada Wamp hanya perlu membuka icon Wamp, dan 

tunggu sampai icon Wamp di pojok kanan bawah berubah menjadi warna 

hijau, setelah  itu maka web bisa dibuka secara local seperti pada Xamp 

server. 

2. PHP Editor 

Website baik di dalamnya terkandung PHP atau tidak dibangun menggunakan 

tag-tag HTML. dan untuk mengetikkan tag-tag itu diperlukan aplikasi yang 

dapat menyimpan file berupa HTML, PHP atau Java. Ada beberapa editor 

yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun website dan yang 

digunakan untuk membangun website ini adalah Notepad++. Notepad++  
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adalah sebuah editor teks dan  kode sumber yang berjalan di sistem operasi 

Windows. Notepad++ menggunakan komponen Scintilla untuk dapat 

menampilkan dan menyuntingan teks dan berkas kode sumber berbagai 

bahasa pemrograman. 

 
 

 

Gambar 3.6 Halaman Editor PHP 

 

B. HTML 

HTML adalah singkatan dari Hyper Text Markup Language. HTML merupakan 

sebuah file atau dokumen berFormat ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) sehingga dokumen HTML dapat dibuat dan dibaca 

dengan teks editor biasa. Teks editor yang bisa digunakan bisa bermacam-macam, 

asalkan dalam menyimpanya disimpan dengan Format teks biasa dan dengan 

ekstensi .htm, .html, .HTM, atau .HTML. Beberapa teks editor yang biasa 

digunakan diantaranya adalah notepad (teks editor yang terembed di Windows) 

atau apa saja yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen dengan Format 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyunting_teks
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyunting_kode_sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Scintilla&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
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teks biasa. Semua teks editor tersebut umumnya dapat digunakan untuk membuat 

dokumen HTML dengan cara mengetikkan langsung tag-tag HTML. Untuk itu, 

agar dapat membentuk dokumen HTML yang benar, kita harus mengerti tag-tag 

atau script-script yang terdapat di HTML. Untuk dapat membuat dokumen 

HTML, selain kita harus mengerti tag atau script, kita juga dapat menggunakan 

bantuan software - software pengolah dokumen HTML sehingga kita bisa 

membuatnya tanpa kita harus mengerti tag-tag HTML. Software - software yang 

dapat digunakan diantaranya adalah Dreamweaver, yaitu software keluaran 

Macromedia yang kini telah dibeli oleh Adobe. Sehingga program yang dulunya 

disebut dengan Macromedia Dreamweaver sekarang menjadi Adobe 

Dreamweaver. Dreamweaver adalah tool atau software untuk mengolah dokumen 

HTML yang paling populer saat ini. Dengan Dreamweaver, kita bisa membuat 

dokumen HTML dengan mudah, tanpa kita harus tahu tag-tag yang ada. Dengan 

Dreamweaver, kita bisa membuat dokumen langsung isi dari dokument HTML 

yang akan di desain, sedangkan sisanya, yaitu tag-tagnya sudah otomatis 

diketikkan  oleh Dreamveaver. 

 

Selain dengan Dreamweaver, kita juga bisa membuat dokumen HTML dengan 

software lain yang juga lumayan terkenal, yaitu Microsoft Frontpage yang kini 

telah berganti nama menjadi Microsoft Expression Web. Microsoft frontpage 

merupakan software untuk mengolah dokumen HTML yang cukup banyak 

digunakan orang. Walaupun Frontpage juga cukup terkenal, namun dari beberapa 

artikel, Dreamweaverlah yang paling terkenal dan banyak digunakan para 
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developer web internet. Dengan Frontpage, kita bisa membuat dan mengedit 

dokumen HTML semudah kita mengedit dokument di Microsoft Word. Kita bisa 

mengolahnya tanpa kita harus tahu tag-tag yang ada. 

Membuat dokumen HTML dengan bantuan software memang cukup mudah dan 

kita tidak perlu tahu ada apa dibalik dokumen tersebut. Namun demikian, hal ini 

tidak akan menjadi masalah bila hal ini untuk keperluan hal-hal yang sederhana. 

Masalah akan muncul bila kita tidak mengerti tag HTML kemudian kita akan 

melangkah pada hal-hal yang komplek yang berkaitan dengan HTML. 

Pengetahuan akan HTML dan beserta script-script yang ada di dalamnya adalah 

hal mutlak yang harus dikuasai oleh seorang developer web. Seorang developer 

web harus mengetahui dan menguasai HTML harena tanpa pengetahuan tersebut, 

ia akan kesulitan bila bahkan tidak bisa bila harus membangun website. Dalam 

membangun website yang sederhana sekalipun, kita harus mengerti tentang script 

HTML diantanya links. Dalam membangun website yang cukup komplek, HTML 

adalah script dasar yang harus dikuasai sebelum menguasai bahasa atau script 

lainya. Sebut saja PHP, dalam PHP, Format penulisan dalam PHP adalah 

pengembangan dari HTML. Dalam PHP tersebut masih terdapat beberapa tag 

HTML walaupun di dalamnya ditambahi keyword lainya.HTML dapat 

ditampilkan di berbagai macam browser yang berbeda. Baik itu browser yang ada 

di komputer dengan sistem operasi Windows diantara Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Netscape Nafigator, Opera, Avant, NeoPlanet atau Safari di komputer 

Mac Intosh dan bahkan browser sederhana yang terdapat di PDA. Dengan 

beragamnya browser tersebut, akan memberi kemungkinan tampilan yang 
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berbeda antara suatu browser dengan browser lainya. Dengan demikian, belum 

tentu semua tag HTML akan didukung oleh browser yang ada. Dari contoh 

sederhana dari browser yang sama-sama dari komputer dengan system opersai 

Windows, Tag <blink>…</blink> akan memberikan efek berkedit dalam 

browser Mozilla Firefox dan Opera, sedangkan dalam browser Internet Explorer 

tidak memberikan efek apapun. Dalam Mozilla Firefox dan Opera sendiri yang 

sama-sama memberikan efek berkedip juga mempunyai perbedaan dalam 

kedipanya. Kedipan Opera lebih lambat dibanding kedipan Mozilla Firefox. 

Dokumen HTML bisa dibuka dengan teks editor (misal notepad) maupun dengan 

browser (misal Internet Explorer) namun terdapat perbedaan keduanya dalam hal 

cara membuka. Dalam teks editor, HTML akan dibuka tanpa menerjemahkan tag-

tagnya sehingga semua isi beserta tag-tagnya ditampilkan semua. Sedangkan 

dengan browser, dokumen HTML akan dibuka dengan menerjemahkan tag-

tagnya sehingga yang ditampilkan adalah isinya saja sedangkan tag-tagnya 

digunakan untuk memerintahkan kepada browser bagaimanakan seharusnya isi 

dokumen tersebut ditampilkan. 

Dalam HTML ada sintaks yang diguakan untuk membuat suatu halaman input. 

Input adalah elemen Form yang paling banyak dipergunakan dalam HTML. 

Script input  dan perintah Form digunakan sebagai berikut : 

 

 



34 
 

1. Input  Text 

 

Input  Text dalam HTML, penulisan script sederhananya adalah sebagai 

berikut : 

<HTML> 
<BODY> 
<TABLE BORDER =1> 
 PANJANG  <INPUT  TYPE = "TEXT"  NAME = "PANJANG" size=30> 
 LEBAR  <INPUT  TYPE = "TEXT"  NAME = "BEBAN" size=10> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

 
2. Input  Submit 

Input submit biasanya digunakan pada bagian akhir sebuah Form pada script 

HTML. Input submit adalah simbol yang digunakan untuk mengirim perintah 

FORM. Penulisan script sederhana Input  submit adalah sebagai berikut : 

<HTML> 
<BODY> 
<FORM> 
<INPUT  TYPE = "SUBMIT" VALUE = "HITUNG"> <FORM> 
<INPUT  TYPE = "RESET" VALUE = "BATAL"> 
</FORM> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

 
3. Perintah Form 

Dengan adanya perintah Form biasanya digunakan bersama dengan perintah 

Input. Script sederhana dari perintah Form yang terdapat perintah input  dan 

submit adalah sebagai berikut  : 

<HTML> 
<FORM ACTION = " HITUNG.PHP METHOD="POST"> 
<PRE> 
<TABLE BORDER ="1"> 
<TR><TD> PANJANG <TD> <INPUT  TYPE = "TEXT"  NAME = "PANJANG" size=30> 
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<TR><TD> LEBAR <TD> <INPUT  TYPE = "TEXT"  NAME = "LEBAR" size=30> 
</TABLE> 
<BR> 
<INPUT  TYPE = "SUBMIT" VALUE = "HITUNG"> <INPUT  TYPE = "RESET" VALUE 
= "BATAL"> 
</FORM> 
</HTML> 

 

Gambar 3.7 Tampilan Perintah Input , Submit dan Form 

 

Perintah Form adalah perintah dimana jika script diatas dijalankan pada 

sebuah browser, input submit di atas dapat mengirim Input  sebuah HTML ke 

halaman lain yang dipostkan. 

 
C. Script PHP 

  

Sebagaimana pemrograman lain pada umumnya, PHP juga memiliki aturan dan 

variabel kode dalam penulisannya, antara lain : 

1. Aturan penulisan PHP script 

Di dalam PHP script, pengetikan scriptnya harus diawali dan diakhiri dengan 

sintaks, diantaranya adalah sintaks PHP. Setelah itu interpreter akan 

menerjemahkannya, sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Di dalam PHP 
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script terdapat beberapa cara penulisan, secara umum yang digunakan adalah 

dengan sintaks <?php  dan diakhiri dengan ?>. 

2. Variabel dalam PHP 

Variabel adalah tempat di dalam memori komputer yang diperuntukan untuk 

menyimpan data. Untuk PHP pengidentifikasian Variabel dimulai dengan 

tanda ($) dan diikuti dengan nama variabel. Aturan penamaannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Harus diawali dengan huruf atau garis bawah, dapat diikuti dengan huruf 

atau karakter lain. 

b. Karena sensitif, maka penulisan huruf kapital akan memberikan variabel 

berbeda dengan huruf kecil. 

c. Tidak menggunakan sepasi. 

Variabel yang dipergunakan pada script PHP  tidak perlu dideklarasikan 

terlebih dahulu, hal ini berbeda dengan pemrograman Fortran yang 

variabelnya harus dideklarsikan terlebih dahulu sebelum dipergunakan. 

3. Metode Post 

Post merupakan metode dari sintaks Form untuk script HTML. 

Penggunaannya biasanya sejalan dengan submit. Pengerjaannya biasanya 

dilakukan untuk mengirim data dari berkas pertama (HTML) dan diposkan 

pada berkas kedua, contohnya berkas PHP. Penggunaan sintaks untuk berkas 

pertama (HTML) seperti pada contoh perintah Form pada sintaks HTML. Saat 

berkas HTML dibuka di browser, lalu kita input  nilai dan kita tekan tombol 
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hitung, maka nilai yang telah diinput  akan dikirim ke berkas kedua dengan 

nama HITUNG.PHP. 

4. Echo 

Sintaks echo digunakan untuk mencetak atau menampilkan string atau 

argument script HTML. Penulisan sederhana dari script echo adalah sebagai 

berikut : 

<HTML> 
<BODY> 
<?PHP 
  $P       = $_post[‘panjang’]; 
  $L       = $_lebar[‘lebar’]; 
$Luas =   $P * $L ; 
Echo ("panjang =<td> $P"); 
Echo"<BR>"; 
Echo ("lebar = $L"); 
Echo"<BR>" ; 
Echo ("luas  = $Luas"); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan PHP Dengan Sintaks Post dan Echo 

Tampilan di atas akan diproses jika pada Form HTML sebelumnya dibuka di 

browser dan diinput , contohnya input  panjang = 5 dan  lebar =  6 dan Luas = 

30. 
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5. Struktur Kontrol Pemrograman PHP 

Untuk membuat program yang sedehana dalam menampilkan proses dari 

suatu pernyataan ke pernyataan berikutnya dilakukan secara urut sesuai 

dengan urutannya. Namun, jika program dibuat lebih kompleks, proses yang 

ada tidak hanya proses berurutan, tetapi akan menggunakan proses 

penyelidikan kondisi, proses perulangan dan proses lompatan. Ada dua jenis 

struktur kontrol dalam PHP, yaitu 

a. Penyeleksian kondisi 

Pernyataan-pernyataan yang dapat digunakan untuk penyeleksian kondisi 

antara lain If, else, else If dan switch. 

1. Pernyataan If 

Pernyataan If digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi atau syarat 

tertentu. Sintaks dari pernyataan If sebagai berikut : 

 If (kondisi)  { 
  Stetment  

} 

Pada sintaks di atas, kondisi dilihat dari kebenarannya, jika kondisi 

bernilai benar atau true, PHP akan memproses stetment tetapi jika 

benilai salah atau false, stetment tidak akan diproses. Contoh 

penggunaan sintaks If : 

<?php 

$a = 4; 

$b = 3; 

If ($a>$b) { 

Echo (‚ a lebih besar dari b‛); 

} 
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?> 

 

Gambar 3.9 Hasil Contoh Pernyataan If  

Pada penggunaan If di atas, proses dilakukan jika kondisi bernilai 

benar, dan jika kondisi bernilai salah maka PHP tidak akan 

mengeksekusi apapun. Jika kita ingin mengetahui stetment lain, kita 

dapat menggunakan pernyataan else. Bentuk dari penggunaan 

pernyataan else adalah sebagai berikut 

If (kondisi)  { 
  Stetment 1  

} 
Else   { 

Stetment 2 
} 

Sebagai contoh a lebih besar daripada b, kondisi akan dicetak jika  

bernilai benar, jika tidak  a tidak lebih besar daripada b, pernyataan 

else atau else If  hanya akan dieksekusi jika kondisi If bernilai salah. 

Penggunaan sintaks else : 

<?php 

$a = 4; 

$b = 5; 

If ($a>$b) { 

Echo (" a lebih besar dari b"); 

} else { 

echo (" a tidak lebih besar daipada b"); 
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Gambar 3.10 Hasil Contoh Pernyataan Else 

2. Pernyataan Else If 

Bentuk dari pernayataan else If adalah sebagai berikut : 

If (kondisi 1)  { 
  Stetment 1  

} 
Else If (kondisi 2)  { 

Stetment 2 
} 
“ 

Else  { stetment “) 

Pernyataan di atas akan menyeleksi dari kondisi pertama. Jika kondisi 

pertama bernilai benar, stetment pertama yang akan diproses, dan akan 

menghentikan penyeleksian pernyataan berikutnya. Jika kondisi 

pertama tidak terpenuhi maka penyeleksian akan dilanjutkan ke 

pernyataan kedua jika pernyataan kedua terpenuhi, maka akan 

memproses stetment kedua dan akan menghentikan penyeleksian. Jika 

kondisi 2 tidak terpenuhi, penyeleksian akan dilakukan ke kondisi 

berikutnya dengan konsep yang sama. Jika semua kondisi tidak 

terpenuhi, maka stetment else  yang digunakan untuk mengantisipasi 
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agar PHP tetap mengeksekusi hasil. Sebagai contoh dari pernyataan 

else If, jika kita menambahkan pernyataan jika nilai a akan sama 

dengan b, a lebih besar daripada atau tidak keduanya, scriptnya 

sebagai berikut:  

<?php 

$a = 5; 

$b = 5; 

If ($a>$b) { 

Echo (" a lebih besar dari b"); 

} 

else If ($a==$b) { 

echo (" a sama dengan b"); 

} 

else { 

echo (" a tidak lebih besar daipada b"); 

} 

?>  

 

Gambar 3.11 Hasil Contoh Pernyataan Else If 

b. Perulangan Kondisi 

Untuk membuat perintah perulangan, misalnya perhitungan secara 

berulang, maka diperlukan tag perulangan. Dalam PHP digunakan 3 jenis 

perulangan yaitu for, while dan do...while. 
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1. For  

Awal adalah ungkapan yang memberikan nilai awal suatu variabel 

untuk perulangannya. Variabel ini adalah penghitung banyaknya 

variabel yang akan diulang. Akhir adalah ungkapan yang menunjukan 

kondisi yang harus dipeuhi agar perulangan tetap terus dilakukan. 

Peningkatan adalah suatu ungkapan yang mengubah nilai variabel 

setiap kali perulangan. Stetment For memiliki bentuk umum sebagai 

barikut : 

For (awal ; akhir;peningkatan) stetment; 

 Contoh perulangan For sebagai berikut : 

<?php 
  for($i=1;$i<=10;$i++){ 

  echo("$i<BR>"); //(mencetak 1-10 ke bawah) 

  } 

?> 

 

       Gambar 3.12 Hasil Perulangan For 

2. While 

Proses perulangan akan terus diilakukan jika pernyataan masih bernilai 

benar dan akan terhenti jika bernilai salah. Bentuk umum while 

sebagai berikut : 
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While (kondisi) stetment; 

. Contoh bentuk perulangan while sebagai berikut : 

<?php 

$i= 5; 

While ($i<=10) { 

Echo(‚$i<BR>‛); 

$i++; //(mencetak niai 5 – 10 kebawah)  

} 

?> 

 

Gambar 3.13 Hasil Contoh Perulangan While 

3. Do while 

Perbedaan utama dari pernyataan while dan do while adalah letak dari 

kondisi yang akan dieksekusi. Untuk pernyataan while kondisi yang 

akan dieksekusi di awal lingkup perulangannya sehingga kondisi while 

harus benar terlebih dahulu. Untuk do while, kondisi yang diseleksi di 

akhir perulangannya. Ini berarti bahwa paling sedikit sebuah 

perulangan akan dilakukan oleh pernyataan do while, karena untuk 

masuk ke perulangan ini tidak diseleksi terlebih dahulu. Bentuk umum 

dari pernyataan do while adalah sebagai berikut : 

  Do stetment while (kondisi); 
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. Contoh perulangan do… while sebagai berikut : 

<php 
$i=1; 
Do { 
Echo (‚$i<BR>‛); 
$i++; 
}while($i<5);  
?> 

 

Gambar 3.14 Hasil Contoh Perulangan do…while 

6. Array 

Array adalah kumpulan nilai-nilai data bertipe sama dalam satu urutan 

tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Array merupakan 

fasilitas dalam pemrograman PHP untuk menyimpan data secara 

berurutan. Letak urutan dari suatu elemen array ditunjukan oleh suatu 

subscribt atau suatu index. Array berbeda dengan variabel, array dapat 

mempunyai sejumlah nilai sedangkan variabel hanya mempunyai nilai. 

1. Deklarasi Array 

Suatu array dapat dideklarasikan dengan menyebutkan jumlah dari 

elemennya yang ditulis antara tanda ‘[ ]’. Array dapat berdimensi satu, 
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dua, tiga atau lebih, contoh penggunaan deklarasi array sebagai 

berikut: 

<?php 

$a[1]="jakarta"; 

$a[2]="bandung"; 

$a[3]="surabaya"; { 

Echo ("$a[1]<br>$a[2]<br>$a[3]"); 

} ?> 

 

Gambar 3. 15 Hasil contoh penggunaan sintaks array 

 

D. Hosting 

 

 

Hosting adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-

server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu 

menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS. 

Server hosting terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang 

terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Hosting adalah tempat  

meletakkan file-file website  di sebuah server yang terhubung dengan jaringan 

internet. Berfungsi untuk menampilkan suatu website, maka file-file website perlu  

simpan di sebuah server hosting. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://id.wikipedia.org/wiki/FTP
http://id.wikipedia.org/wiki/DNS
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E. Server 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16  Proses Kerja klien-server 

Browsing ke suatu situs di internet, dan memasukkan alamat URL pada kolom 

address di web browser, lalu setelah itu akan tampil halaman situs tersebut, 

proses tersebut adalah bagian dari proses kerja konsep klien – server Pada 

protokol Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) yang digunakan dalam Word 

Wide Web (WWW) antar komputer yang terhubung dalam jaringan internet. 

Browser merequest halaman situs kepada web server, selanjutnya web server 

akan merespon permintaan klien dengan mengirimkan halaman yang diminta 

setelah melalui proses penerjemahan ke klien. Bila halaman yang diminta klien 

tidak terdapat pada web server, maka web server akan mengirimkan pesan dan 

kode ke klien yaitu 404 Page Not Found. 

Web server atau server web merupakan perangkat lunak yang ditempatkan pada 

komputer, yang berfungsi seperti mesin yang di dalamnya terdapat aplikasi yang 
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bertugas menerima permintaan data (HTTP Request) dari klien melalui perantara 

web browser atau console, mengolah data atau memproses Form dengan bantuan 

Form interpreter, dan mengembalikan data kembali (HTTP Response) ke klien, 

biasanya data dalam Format dokumen HTML (Hypertext Mark up Language). 

Dalam menjalankan prosesnya web server tidak berdiri sendiri. Disaat web 

dinamis seperti sekarang ini, web server membutuhkan aplikasi pendukung untuk 

mengolah data yang dikirim klien dengan metode-metodenya seperti GET, POST, 

HEAD, OPTIONS, dan TRACE namun saat ini yang paling sering dipakai adalah 

metode POST dan Get saja. Melalui tag FORM pada HTML, yang juga memiliki 

kemampuan membangun aplikasi web dinamis,  
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F. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

 

Study Pustaka 

Aplikasikan perhitungan Dalam PHP 

Desain Web 

Input Data 

Hitung Lentur dan 

Geser Balok 

Cari Profil 

Cek Ketahanan Profil 

Profil Aman 

Cetak Hasil 

Perhitungan 

Selesai 

 

Ya 

Tidak 


