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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu 

dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan 

dalam pembuatan laporan ini. 

2.1.1 Definisi Sistem 

Menurut Mustakini (2009:34), “Sistem dapat 

didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang 

mempunyai tujuan tertentu”. 

Mendefinisikan sistem secara umum sebagai kumpulan 

dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. (Agus 

Mulyanto, 2009 : 1) 

Mendefinisikan sistem dalam bidang sistem informasi 

sebagai “sekelompok komponen yang saling 

berhubungan, bekerja sama, untuk mencapai tujuan 

bersama dengan menerima proses input serta 

menghasilkan input dalam proses transformasi yang 

teratur”. 

Dengan demikian pengertian sistem dapat disimpulkan 

sebagai suatu prosedur atau elemen yang saling 

berhubungan satu sama lain dimana dalam sebuah 

sistem terdapat suatu masukan, proses dan keluaran, 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Agus 

Mulyanto, 2009 : 2) 
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2.2  Pengertian Visual Basic 6.0 

Visual basic 6.0 adalah salah satu aplikasi untuk membuat system 

informasi database. Visual basic 6.0 ini adalah terusan dari visual 

basic 1 sampai 5. walau agak tertinggal, tapi aplikasi software ini 

masih digunakan untuk pengimplementaisannya di dalam 

pembuatan sistem database. Visual basic 6.0 ini pun berkembang 

menjadi visual studio, visual basic 2008 sampai visual basic. net. 

Dalam menu visual basic terdapat komponen-komponen yang 

tentu saja di perlukan untuk menentukan coding atau syntax yang 

akan digunakan. karena salah titik atau koma dalam visual basic 

akan mengakibatkan program sistem debug atau error. Berikut ini 

adalah sedikit perkenalan tentang visual basic 6.0 

 

2.3 Pengertian PHP 

Rasmus Lerdorf merupakan seorang programmer yang 

menciptakan PHP pada tahun 1994. PHP terus mengalami 

perkembangan dan perubahan hingga saat ini dalam berbagai 

versi. 

PHP adalah salah satu server side yang dirancang khusus untuk 

aplikasi web. PHP disisipkan diantara bahasa HTML dan karena 

bahasa server side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, 

sehingga yang dikirimkan ke browser adalah hasil jadi dalam 

bentuk  HTML, dan kode PHP tidak akan terlihat. PHP termasuk 

Open Source Product. Jadi, dapat diubah source code dan 

mendistribusikanya secara bebas.Untuk menjalankan sistem PHP 

dibutuhkan 3 komponen : 

1. Web server 

2. Program PHP 

3. Database Server 

 

Adapun kelebihan-kelebihan dari PHP yaitu : 

1. PHP mudah dibuat dan  kecepatan akses tinggi. 

2. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dalam 

sistem operasi yang berbeda pula. 

3. PHP diterbitkan secara gratisan 
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4. PHP merupakan bahasa yang dapat diletakkan dalam tag 

HTML. 

5. Sistem database yang didukung PHP cukup banyak. 

6. PHP termasuk server side programming. 

7. Salah satu fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah 

dukungannya terhadap banyakdatabase.  

 

Berikut adalah database yang dapat didukung oleh PHP : 

1. Adabas D 

2. dBase 

3. Direct MS-SQL 

4. Empress 

5. Filepro (Read only) 

6. FrontBase 

7. Hyperwave 

8. IBM DB2 

9. Informix 

10. Ingres 

11. Interbase 

12. MSQL 

13. ODBC 

14. Oracle 

15. Ovrimos 

16. PostgrSQL 

17. Solid 

18. Sybase 

19. Unix DBM 

20. Velocis  

 

 

2.4 Pengertian MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang 

sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL 

menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses 

databasenya. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational 

Database Management System). Pada MySQL, sebuah database 

mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah 

baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. 
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Untuk mengelola database MySQL ada beberapa cara yaitu 

melalui prompt DOS (tool command line) dan dapat juga 

menggunakanprogram utility seperti: 

1. PHP MyAdmin 

2. MySQLGUI 

3. MySQL Manager Java Based 

4. MySQL Administrator for windows 

 

2.5 Pengertian Dreamweaver CS 3 

Adobe Dreamweaver CS3 merupakan HTML editor professional 

yang berfungsi mendesain, melakukan editing dan 

mengembangkan aneka website.  

Salah satu kelebihan Adobe Dreamweaver CS3 yaitu ruang kerja 

Adobe Dreamweaver CS3 beserta tools yang tersedia dapat 

digunakan dengan sangat mudah dan cepat sehingga anda bisa 

membangun suatu website dengan cepat dan tanpa harus 

melakukan coding. Selain itu, Adobe Dreamweaver CS3 juga 

mempunyai integrasi dengan produk macromedia lainnya, seperti 

flash dan firework, flash sudah sangat terkenal sebagai sebagai 

program untuk membuat animasi yang berbasis web dengan 

perkembangan kebutuhan dan teknologi, flash akhir-akhir ini juga 

digunakan untuk membuat animasi dan video.  

2.6 Pengertian Visual Basic  

Visual Basic 6.0 Merupakan sofware yang digunakan untuk 

membuat suatu program aplikasi visual basic dikembangkan oleh 

perusahaan terkenal komputer yaitu microsoft dengan versi lama 

sampai ke versi yang sekarang visual basic net. 2013 dengan lebih 

banyak fitur dan bahasa yang lebih sederhana. 

Berorientasi pada objek sehingga visual basic 6.0 dapat sangat 

mudah digunakan, visual basic juga telah mendukung beberapa 

integritas program lain yang berkaitan dengan Windows tersebut. 

dalam postingan blog saya kali ini saya akan memperkenalkan 

ruangn lingkup visual basic 6.0 beserta shorchut keyboard untuk 

mempermudah dan mempercepat dalam pekerjaan, lang sung saja 

kita ke mulai dengan pengenalan.  


