
BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sueb (2011) mendiskusikan tentang pengembangan aplikasi penulisan ayat Al-

Qur’an pada LATEX dengan sistem berbasis web menggunakan Perl. Pada peneli-

tian tersebut, Sueb (2011) mengembangkan aplikasi ayat Al-Qur’an yang menerap-

kan bahasa pemrograman Perl dengan tujuan memberikan kemudahan kepada para

pengguna LATEX dalam menyisipkan script ayat Al-Qur’an. Manfaat dari peneli-

tian tersebut adalah mempermudah para pengguna LATEX dalam menuliskan ayat

Al-Qur’an.

Penulisan huruf Arab dengan standar pengkodean ASCII menjadi data pendukung

dalam pembuatan aplikasi Hadits. Dalam Sueb (2011), didiskusikan tentang pe-

mrosesan file .tex yang dieksekusi oleh Texlive. Akibatnya, dalam penelitian ini

akan dikembangkan aplikasi sebagai alat bantu penulisan teks Arab pada LATEX ber-

basis web studi kasus Hadits Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Buku 2.

2.2 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Kusrini (2007), sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau

terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi ada-

lah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna,

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber

informasi. Data belum memiliki nilai/makna sedangkan informasi sudah memiliki
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nilai/makna. Informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar diban-

ding biaya untuk mendapatkannya. Jadi definisi umum dari sistem informasi adalah

sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap pengolahan

data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut Kristanto (2003), komponen-komponen sistem informasi adalah sebagai

berikut.

1. Input

Input adalah semua data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi.

2. Proses

Proses merupakan kumpulan prosedur untuk memanipulasi input yang kemu-

dian disimpan dalam bagian basis data dan seterusnya diolah menjadi suatu

output yang digunakan oleh penerima.

3. Output

Output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah diolah

menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. Kom-

ponen ini berhubungan langsung dengan pemakai sistem informasi dan me-

rupakan tujuan akhir dari pembuatan sistem informasi.

4. Basis data

Basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan satu sa-

ma lain yang disimpan dalam perangkat keras komputer dan diolah meng-

gunakan perangkat lunak. Basis data merupakan kumpulan file yang memiliki

keterkaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu ba-

ngunan data.

5. Teknologi

Teknologi merupakan bagian yang berfungsi untuk memasukkan input,
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mengolah input dan menghasilkan keluaran. Teknologi ini meliputi hard-

ware, software, brainware.

6. Kendali

Kendali merupakan semua tindakan yang diambil untuk menjaga sistem

informasi tersebut agar berjalan dengan lancar dan tidak mengalami gang-

guan.

2.2.1 Metode Pengembangan Sistem

Menurut Saputra dan Agutin (2012), perancangan sebuah aplikasi atau sistem me-

merlukan metode-metode dalam pembangunan atau pengembangan sistem. Meto-

de Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang secara umum

dilakukan oleh para peneliti sistem, melalui beberapa tahapan penelitian yaitu:

Gambar 2.1: Metode Waterfall (Saputra dan Agustin, 2012)

1. Analysis

Tahap ini merupakan tahap dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya

mengenai sistem yang diteliti dengan melakukan metode-metode pengum-

pulan data sehingga ditemukan kelebihan dan kekurangan sistem serta user
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requirement. Tahap ini juga dilakukan untuk mencari pemecah masalah dan

menganalisis bagaimana sistem akan dibangun untuk memecahkan masalah

pada sistem sebelumnya.

2. Design

Tahap ini merupakan tahapan perancangan sistem yang di dalamnya di-

lakukan pemodelan sistem dengan use case, relasi tabel, diagram konteks,

activity diagram, sequence diagram.

3. Coding

Tahap ini merupakan tahapan dalam pengimplementasian sistem yang su-

dah dirancang dan dilakukan pengujian secara unit, agar dapat mengetahui

kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sistem dan segera dilakukan perba-

ikan.

4. Testing

Tahap ini merupakan tahap pengujian sistem secara keseluruhan. Tahap ini

sistem yang akan dikembangkan menggunakan teknik pengujian black box.

5. Maintenance

Tahap ini merupakan tahapan penggunaan sistem oleh user yang didalamnya

harus ada pemeliharaan sistem untuk menjaga proses operasional sistem dan

memungkinkan untuk dilakukan pengembangan sistem di kemudian hari.

Sedangkan menurut Unnati dan Jain (2013), tahapan dalam model Waterfall adalah:

1. Kebutuhan secara spesifikasi (identifikasi dan analisis persyaratan sistem)

2. Software Desain (high level design and detail level design)

3. Pelaksanaan (coding, debugging and unit testing)

4. Pengujian (Integration Testing dan pengujian sistem)

5. Pemeliharaan (sistem ini siap digunakan dan dikelola jika diperlukan)
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2.3 Unified Modeling Language (UML)

Menurut Nurokhim (2002), unified modeling language merupakan alat bantu, baha-

sa pemodelan yang dapat digunakan untuk rancang bangun berorientsi-objek. UML

dapat digunakan untuk spesifikasi, visualisasi dan dokumentasi sistem pada fase pe-

ngembangan. Walaupun banyak alat bantu pemodelan berorientasi-objek lain, UML

dapat dikatakan merupakan alat bantu standar dalam bahasa pemodelan. Hal ini

terbukti dengan diterimanya UML sebagai standar oleh Object Management Group

(OMG), konsorsium terbesar di bidang bisnis-objek, sehingga UML banyak diado-

psi dan digunakan oleh banyak produsen perangkat lunak.

2.3.1 Use Case Diagram

Whitten, et al (2004) menyatakan bahwa use case diagram adalah diagram yang

menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem eksternal dan pengguna.

Use Case secara grafis menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dan

dengan cara apa pengguna mengharapkan untuk berinteraksi dengan sistem. Use

Case merupakan suatu pemodelan yang mengindentifikasi dan menggambarkan

fungsi-fungsi sistem dengan menggunakan alat.

Sedangkan Suhendar (2002) menyatakan bahwa use case diagram adalah diagram

yang menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang

berada diluar sistem (actor). Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem.

Use Case diagram dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap

requirement sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja.

Use Case diagram menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi.
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Notasi penggunaan use case adalah seperti Tabel 1.

Tabel 2.1: Notasi Use Case menurut Whitten, et al (2004).

2.3.2 Activity Diagram

Menurut Booch, et al (2007), activity diagram memberikan gambaran visual aliran

kegiatan, baik dalam sistem, bisnis, alur kerja atau proses lainnya. Diagram ini

berfokus pada kegiatan yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas

kinerja kegiatan tersebut.
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Notasi Activity diagram adalah seperti Tabel 3.

Tabel 2.2: Notasi activity diagram menurut Booch, et al (2007).

2.3.3 Sequence Diagram

Booch, et al (2005) menyatakan bahwa sequence diagram menggambarkan skenario

atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah kejadi-

an untuk menghasilkan output tertentu. Pesan digambarkan sebagai garis berpanah

dari satu objek ke objek lainnya dan pada desain berikutnya pesan akan dipetakan

menjadi operasi dari class.

2.3.4 Black Box Testing

Menurut Gries dan Schneider (2005), black box testing adalah pengujian yang mem-

fokuskan pada kebutuhan fungsional perangkat lunak dengan tujuan berusaha me-

nemukan kesalahan. Dengan demikian, pengujian ini memungkinkan perekayasaan

perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya meng-
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gunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Tujuan black box tes-

ting adalah menemukan fungsi yang hilang atau tidak benar, kesalahan interface,

error pada struktur data atau akses eksternal database, error pada kinerja, dan ba-

tasan dari suatu data.

2.4 PHP (Hypertext Preprocessor)

Menurut Saputra dan Agustin (2012), PHP (Hypertext Preprocessor) memiliki ke-

panjangan dari Personal Home Page merupakan suatu bahasa pemrograman yang

berfungsi untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode

HTML tetapi beda kondisi, HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi ke-

rangka layout web, sedangkan PHP digunakan sebagai prosesnya. PHP juga bersifat

open source, sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma dan mampu lintas platform,

berjalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai

modul pada web server apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI.

Menurut Saputra (2012), PHP merupakan bahasa pemrograman script yang paling

banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dina-

mis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. PHP

merupakan bahasa Server Side Scripting, dimana PHP selalu membutuhkan web se-

rver dalam menjalankan aksinya. Secara prinsip, server akan bekerja apabila ada

permintaan dari client, yaitu kode-kode PHP. Client tersebut akan dikirimkan ke

server, kemudian server akan mengembalikan pada halaman sesuai instruksi yang

diminta.

Menurut Nugroho (2004), sistem kerja dari PHP adalah sebagai interpreter bukan

sebagai compiler. Sedangkan menurut Kadir (2005), ”Interpreter adalah perintah

menerjemahkan statement program, sedangkan bahasa compiler adalah semua pe-

rintah di dalam program diterjemahkan terlebih dahulu, baru kemudian semuanya
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dijalankan”. Bahasa pemrograman merupakan suatu paket bahasa yang digunakan

untuk membuat sebuah bahasa turunan. Bahasa turunan dapat berupa bahasa pe-

mrograman, atau dapat juga berupa hasil akhir yang disebut dengan istilah aplikasi

pemrograman. Menurut cara prosesnya, bahasa pemrograman dapat dikategorikan

menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Bahasa Compiler

Bahasa compiler adalah bahasa yang mengubah script program ke dalam so-

urce code, selanjutnya dari bentuk source code diubah menjadi bentuk object

code, bentuk dari kode objek menghasilkan file yang lebih kecil dari file men-

tah sebelumnya. Selanjutnya bentuk kode objek berubah menjadi sebuah pro-

gram yang siap dijalankan tanpa adanya program bantu pembuatnya, sehingga

hasil dari pemrograman yang berbentuk compiler membuat sebuah program

yang berstatus sebagai program eksekusi. Contoh dari program compiler ada-

lah Pascal, Visual C, Lazarus.

2. Bahasa Interpreter

Bahasa intepereter, script mentah tidak harus diubah ke dalam bentuk source

code. Sehingga pada saat menjalankan bentuk program, kode dasar secara

langsung dijalankan tanpa harus melalui proses pengubahan ke dalam bentuk

source code.

Contoh penggunaan perintah PHP sebagai berikut.

<?php

$teks=$_POST[’isiteks’];

$teks="\n".$teks." ";

$rows= explode("\n", $teks);

array_shift($rows);

Dalam pemrograman PHP kelompok informasi yang ditampilkan dalam halaman

browser memerlukan perintah untuk menampilkan informasi tersebut.



14

Sebagai contoh, pada pemrograman Pascal menggunakan perintah while dan wri-

teln untuk menampilkan informasi. Fungsi cout dalam bahasa C dan C++, sedang-

kan pada PHP menggunakan perintah echo dan print.

Kelebihan yang dimiliki oleh pemrograman PHP adalah dapat disisipkan ke dalam

tag-tag HTML. Namun, dengan kelebihan yang dimiliki, PHP juga mampu berdiri

sendiri tanpa berada di sela-sela program lain. Contoh program PHP yang berada

pada tag HTML sebagai berikut :

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

2.4.1 Cascading Style Sheet

Menurut Saputra dan Agustin (2012), cascading style sheet atau disebut css meru-

pakan suatu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan

membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan web akan lebih rapi,

terstruktur dan seragam. CSS sebagai lintas platform, CSS dapat dijalankan pada

berbagai macam sistem operasi dan web browser. Proses yang dilakukan oleh CSS

adalah pengaturan layout, kerangka, teks, gambar, warna, tabel, spasi, dan lain se-

bagainya. Ada dua sifat CSS, yaitu internal dan eksternal.

1. Internal

Kode CSS yang akan dibuat dimasukkan atau disisipkan ke dalam file kode

HTML. Cara ini cukup merepotkan untuk membuat file lain dengan metode

yang sama karena harus menyisipkan kode CSS secara berulang-ulang.

2. Eksternal

Kode CSS dan HTML dibuat secara terpisah. Pembuatan satu file CSS da-

pat digunakan berulang-ulang pada file HTML. File ini dapat digunakan pada
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berbagai file HTML tanpa harus membuat kembali kode CSS. Cara ini yang

disarankan untuk pembuatan desain web sehingga pembuatannya lebih mu-

dah.

2.5 JavaScript

Menurut Alamsyah (2003), javascript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan sk-

rip yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML. JavaScript membagi

satu halaman Navigator dalam berbagai obyek obyek.

Metode deklarasi variable di JavaScript dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Metode Eksplisit

Metode Eksplisit mendeklarasikan kata kunci var kemudian diikuti dengan

nama variable dan nilai dari variable.

2. Metode Implisit

Metode Implisit mendeklarasikan secara langsung nama dari variable dan

diikuti nilai dari variable.
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Contoh penerapan dalam script adalah sebagai berikut.

<SCRIPT language="Javascript">

<!--

var VariabelKu;

var VariabelKu2 = 3;

VariabelKu = 2;

document.write(VariabelKu*VariabelKu2);

// -->

</SCRIPT>

2.6 Hadits

Menurut Ilmy dkk (2007), Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, taktir (ke-

tetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Mu-

hammad SAW., baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun

menurut bahasa, Hadits adalah ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, Ha-

dits adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW. yang diikuti (dicontoh)

oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

Ditinjau dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan (perawi), Hadits di-

bagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Hadits Mutawattir

Hadits Mutawattir adalah Hadits yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ke-

mudian, diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan me-

reka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meri-

wayatkan.

2. Hadits Masyhur

Hadits masyhur adalah Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau
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lebih yang tidak mencapai derajat Mutawattir. Namun, setelah itu tersebar

dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi’in yang mencapai derajat Mutawat-

tir sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong.

3. Hadits Ahad

Hadits ahad adalah Hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang se-

hingga tidak mencapai derajat Mutawattir.

Ditinjau dari segi kualitas perawinya, Hadits dapat dibagi menjadi empat, yaitu

sebagai berikut.

1. Hadits Sahih

Hadits Sahih adalah Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat

hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat, dan

tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya.

2. Hadits Hasan

Hadits Hasan adalah Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi

kurang kuat ingatannya, sanad-nya bersambung, tidak cacat, dan tidak ber-

tentangan.

3. Hadits Da’if

Hadits Da’if adalah Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi

Hadits Sahih atau Hasan.

4. Hadits Maudu

Hadits Maudu adalah Hadits palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang

sebagai Hadits, padahal bukan Hadits.

2.7 Riyadhus Shalihin

Menurut Nawawi (1999), riyadhus shalihin adalah nama salah satu kitab kumpul-

an Hadits yang berarti taman orang-orang shalih yang disusun oleh Imam Nawawi.
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Pada kitab ini Hadits-Hadits dikelompokkan ke dalam bab-bab berdasarkan tema

utama, seperti salat, zakat, jihad, doa, dan sebagainya. Syamhudi (2006), menyata-

kan keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin adalah :

1. Isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menum-

buhkan jiwa serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan

ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa dan mengantarnya kepada ke-

bahagiaan dan kebaikan,

2. Tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang Riyadhus Shalihin ini

diantara para ulama zamannya karena keluasan ilmu dan dalamnya pemaha-

man beliau terhadap sunnah Rasulullah.

2.8 LATEX

Menurut Dulimarta (2001), LATEX merupakan sebuah perangkat lunak pengolah do-

kumen. Bisa dikatakan LATEX adalah bahasa pemformatan dokumen. LATEX ini

merupakan hasil perbaikan dan pengembangan dari perangkat lunak TEX dengan

penambahan perintah-perintah yang lebih kompleks guna menyusun dan membuat

rumusan matematika. Perangkat lunak TEX ini diciptakan oleh Donal E Knuth pada

bulan Mei 1997 sebagai bahasa pembentuk dokumen (document formatting langu-

age). Pada awalnya TEX diimplementasikan dengan menggunakan bahasa Pascal,

namun implementasi yang banyak dipakai saat ini adalah TEX yang dituliskan da-

lam bahasa C.

Demikian juga perintah-perintah yang ada dalam implementasi TEX yang diguna-

kan saat ini sudah jauh berbeda dengan yang dirancang oleh Knuth pada tahun 1997.

Penjelasan yang lebih lengkap mengenai TEX dapat ditemukan didalam buku yang

dituliskan oleh Knuth sendiri yaitu Donald E Knuth yang berjudul (The TEX Book)

dan diterbitkan oleh Addison Wesley pada tahun 1986.
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Perangkat lunak TEX memiliki kemampuan yang baik untuk mengolah dokumen

yang berkualitas tinggi. Program LATEX ini bukan program pengolah kata biasa atau

perkantoran seperti halnya MS Word, Open Office Writer, Abiworld, Word karena

LATEX adalah sistem perbaikan dokumen yang lebih fokus kepada ini tulisan bukan

bagaimana cara menulis. LATEX yang diperkenalkan oleh Leslie Lamport dikenal

sebagai LATEX 2.09. Sampai saat ini LATEX sudah dan masih mengalami pengem-

bangan. Versi LATEX yang mudah disempurnakan dan diperbaiki membuat LATEX

memiliki versi baru. Saat ini versi yang dipakai adalah LATEX 2ei.

Versi ini diperkenalkan pada Juni 1994 dan memiliki kelebihan dibandingkan

dengan LATEX 2.09, yang terlihat pada dukungan terhadap warna, font, dan gra-

fik. Alasan lain dikeluarkannya LATEX 2ei adalah LATEX versi ini dapat bergabung

dengan SLiTex, AMS-LATEX, dan sebagainya. Dengan adanya LATEX 2ei masyarakat

pengguna LATEX memiliki sistem yang baku.

Versi LATEX yang sudah baku memiliki beberapa kekuatan, diantaranya :

1. Standard yang sangat baik untuk membuat tulisan teks, formula teknis, dan

tabel-tabel.

2. Kemudahan penggunaan oleh penulis naskah.

3. Portabilitas dokumen pada berbagai platform.

4. Adaptabilitas terhadap banyak bahasa (Multilingual Support).

5. Ketersediaan secara meluas dan bebas.

6. Dukungan dan pemeliharaan yang handal dari kelompok LATEX 3 yang dipim-

pin oleh Frank Mittelbach.

Penyempurnaan terhadap LATEX masih terus dilaksanakan dan hasilnya akan disa-

jikan dalam LATEX 3. TEX dan LATEX sudah diimplementasikan ke dalam berbagai
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lingkungan seperti: DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, OS/2, VMS,

Machintosh, dan berbagai varian Unix: Linux, Solars, HPUX, AIX, dsb.

2.8.1 Texlive

Menurut Lagally (2004), texlive memungkinkan user untuk meng-install TEX pada

sistem operasi Linux. Texlive muncul dengan banyak paket tambahan, dan untuk

saat ini distribusi TEX hanya untuk semua (OS utama Linux) yang memiliki update

regular. Texlive proses peng-instalan melalui Synaptic Package Manager dengan

memilih file texlive.

2.8.2 Texlive-lang-Arab

Menurut Lagally (2004), texlive-lang-Arab merupakan salah satu package yang di-

butuhkan dalam penelitian yang merupakan plugin untuk texmaker. Texlive-lang-

Arab merupakan package pendukung dalam penulisan Arab pada LATEX. Texlive-

lang-Arab merupakan package untuk penulisan bahasa, yang lebih spesifik yaitu

bahasa Arab, package ini harus di-install terlebih dahulu agar coding dalam penu-

lisan huruf Arab pada LATEX dapat berjalan dengan benar. Huruf-huruf atau tulisan-

tulisan tertentu dapat dilihat lebih jauh pada tulisan Klaus Lagally tentang panduan

manual Arab Tex.

Notasi standar pengkodean penulisan huruf Arab adalah seperti Tabel 4.

Tabel 2.3: Pengkodean penulisan huruf Arab.
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2.8.3 Proses Kerja LATEX

Gambar 2.2: Proses Kerja LATEX

Menurut Wiryana (2000), secara detail proses yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. File dokumen yang ditulis (.tex) dan file yang mendefinisikan proses layo-

ut diberikan kepada LATEX, yaitu definisi struktur dan layout (.cls dan .sty).

LATEX dapat membuat 5 model dokumen standar seperti artikel, buku, lapor-

an, presentasi dan surat. Data untuk metric font tersimpan dalam file .tfm (TEX

Font Metric), yang akan menerangkan berapa tingginya font, lebar, dan begi-

tu juga kerning dan ligature (kedua istilah ini berkaitan dengan pengaturan

spasi antar huruf). Penentuan nama font internal ke data font eksternal akan

disimpan dalam data definisi font dengan akhiran .fd.

2. LATEX akan memproses data dokumen (.tex) berdasarkan data definisi layout

dokumen, juga data definisi yang bergantung pada bahasa (seperti penama-

an dan pemenggalan/hypernation). Proses ini akan menggunakan file data

format (.fmt).

3. Setelah dilakukan proses layout dan sebagainya, maka akan dihasilkan kelu-

aran yang berakhiran (.dvi), dan merupakan file layout yang bersifat device

independent.
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4. Pada setiap pemrosesan dokumen akan dihasilkan juga data log, yang dibe-

ri akhiran .log atau .lis. Data ini berisi informasi tentang pemrosesan yang

terjadi, seperti nama file yang diproses, hasil, kesalahan dan sebagainya.

5. Pada proses ini juga dihasilkan file yang digunakan untuk referensi silang

(.aux), daftar isi (.toc), daftar gambar (.lof), daftar tabel (.lot). Data ini akan

digunakan ketika menjalankan LATEX pada putaran ke dua untuk memasukan

referensi ini ke dokumen akhir.

6. LATEX juga menghasilkan file .idx yang digunakan untuk membuat file index

dengan bantuan program bantu MakeIndex buatan Pehong Cheng dan Micha-

el Horrison. Program ini akan membaca file .idx untuk mengetahui kata mana

di halaman mana. Akan melakukan proses pen-sortiran kata tersebut, dan me-

nulis keluaran sebagai file LATEX dengan akhiran .ind. Layout dari index dapat

dituliskan dalam file .ist. Proses MakeIndex akan menulis log dalam file .ilg.

7. BibTEX akan mengolah dokumen berdasarkan database daftar pustaka yang

disimpan dalam file .bib (dengan format BibTEX. LATEX akan memproses

dokumen .TEX dan mencari daftar pustaka yang dibutuhkan pada dokumen

tersebut dan diletakkan pada file .aux. Lalu BibTEX akan dijalankan dan

membaca file .aux ini dan .bib (database yang berisi daftar pustaka) lalu

menghasilkan daftar pustaka yang terpakai pada dokumen tersebut dan te-

lah terurut. File hasil dari proses ini adalah file .bbl. File ini kemudian akan

diproses oleh LATEX (pada putaran selanjutnya) dan akan dilakukan proses la-

yout sesuai definisi yang ada pada file .bst. Proses BibTEX ini akan mencatat

log pada file .blg.

2.8.4 Texmaker

Menurut Lagally (2004), texmaker adalah editor LATEX bebas yang mengintegrasi-

kan berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk mengembangkan dokumen dengan
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LATEX. Texmaker mendukung Unicode dan fitur lainnya seperti sorot sintaks, penyi-

sipan kode selesai, simbol matematika, meluncurkan program dengan tombol pintas

LATEX dan pencarian pesan kesalahan. Texmaker adalah software bebas dan program

yang bisa dijalankan di Unix, Macosx dan Windows. Texmaker adalah program yang

mengintegrasikan berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk mengembangkan do-

kumen dengan LATEX hanya dalam satu aplikasi.

2.9 Lampp

Menurut Sueb (2011), Lampp adalah sebuah aplikasi portable yang berguna untuk

menjadikan komputer atau laptop digunakan sebagai web server secara offline. Bagi

pengguna Windows sering dikenal dengan nama Xampp. Penggunaan Lampp juga

tidak jauh berbeda dengan penggunaan Xampp di Windows.
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