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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan jurnal yang sudah dibuat oleh (Chamid, 2016) mengenai sistem 

pendukung keputusan dengan metode TOPSIS dengan judul “Penerapan metode 

TOPSIS untuk menentukan prioritas kondisi rumah”. Penelitian kali ini 

menggunakan 10 sample dari hasil perhitungan didapat hasil yang baik 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan mampu mengevaluasi berdasarkan 

nilai jarak terpendek dan nilai jarak terpanjang.  

Lalu, (Wayuni & Anggoro, 2017) juga telah membangun penelitian berjudul 

“Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai dengan metode TOPSIS”. 

Bertujuan untuk menseleksi penerimaan pegawai yang memiliki beberapa kriteria 

didapat dari kebutuhan perusahan, dengan menerapkan beberapa subkriteria agar 

nilai hasil sub-kriteria benar-benar real karena sama-sama dihitung, dan aplikasi 

yang memberikan daftar referensi pelamar pegawai terbaik berdasarkan dengan 

kriteria yang di tentukan, berdasarkan penilaian ukuran kinerja relatif dari 

alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. 

Penerapan menggunakan metode TOPSIS juga telah dilakukan oleh 

(Sembiring, Sembiring, & Siregar, 2018) tentang “Sistem pendukung keputusan 

penentuan prioritas pengembangan industri kecil menengah di kabupaten karo 

menggunakan metode TOPSIS”.  Membahas bahwa TOPSIS yang digunakan 

pada penelitian kali ini dapat memudahkan menentukan kriteria yang layak 

berdasarkan hasil dari nilai alternatif terkecil ke alternatif terbesar dan 

menghasilkan prioritas pengembangan industri kecil. 
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Penelitian berikutnya oleh (Riandari, Hasugian, & Taufik, 2017) dengan jurnal 

berjudul “Sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS dalam 

memilih kepala departemen pada kantor balai wilayah sungai sumatera II medan”. 

Peneliti menerapkan sistem pada program basic 6.0 dan Microsoft Access 2017 

yaitu sistem antarmuka database, dengan metode TOPSIS untuk melakukan 

perankingan dari setiap alternatif di tiap kriteria untuk mencari nilai lebih besar 

dari setiap alternatif-alternatif yang ada. 

Penelitian lainya di rancang oleh (Satriawaty, 2015) pernah menggunakan  

TOPSIS sebagai metode pada jurnal berjudul “Sistem pendukung keputusan 

penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode 

TOPSIS”. Peneliti mendapatkan kesimpulan dalam menerapakan metode TOPSIS 

untuk menentukan kriteria, nilai dapat mempengaruhi hasil prankingan prioritas. 

Selanjutnya, penelitian serupa dengan metode TOPSIS diterapkan oleh 

(Martaulina, 2015) dalam penelitian berjudul “Sistem pendukung keputusan 

seleksi guru berprestasi untuk memberikan penghargaan dengan metode 

TOPSIS”. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh seleksi guru berprestasi dapat 

berbeda nilai akhirnya sesuai dengan nilai pembobotan yang dimasukkan user 

pada tiap kriteria yang telah di tetapkan. 

Lain hal yang dilakukan (Prasetya, Kusrini, & Fatta, 2018) membuat 

penelitian “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Asuransi Studi Kasus 

: PT Commonwealth Life Pontianak”. Penelitian ini menentukan produk asuransi 

bagi calon nasabah. Pengujian akurasi prototype aplikasi dengan membandingkan 

keluaran model dan dengan histori data nasabah, dan didapatkan tidak terdapat 

perbedaan hasil antara proses manual dan proses sistem. 
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Selanjutnya  penelitian yang dilakukan (Firdaus, Abdillah, & Renaldi, 2016) 

“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan 

Metode AHP dan TOPSIS”. Pada penelitian ini menghasilkan rangking terbesar 

menghasilkan 3 karyawan terbaik dari 300 sampel dengan menggabungkan 

metode AHP dan TOPSIS terbukti berhasil melakukan perhitungan dengan cepat, 

diolah dalam waktu 0.9531 detik.   

Penelitian oleh  (Surya, 2018)  “Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan 

Metode TOPSIS”. membantu menilai kinerja dosen dengan metode yang memilih 

berdasarkan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Penentuan dosen terbaik 

akan ditampilkan dalam bentuk angka dan diurutkan berdasarkan nilai terbesar 

hingga terkecil, dari beberapa alternatif dosen di dapat nilai terbaik sebesar 

0.5341. 

Kemudian terdapat penelitian lain yang dilakukan (Hutasoit, Solikhun, & 

Wanto, 2018) “Analisa Pemiliha Barista dengan menggunakan metode TOPSIS 

(Studi kasus: MO COFFEE)”. Penelitian kali ini menghasilkan sistem yang dapat 

memberikan masukkan ke pemilik barista yang berhak berkerja sesuai keinginan 

dengan menentukan alternatif dan memiliki 6 kriteria penilaian. 

Berikut daftar tinjauan pustaka sebagai perbandingan dari penelitian-

penelitian yang sudah pernah dibangun dengan penerapan metode TOPSIS ke 

dalam sistem yang telah di jabarkan diatas dapat terlihat dengan detail 

berdasarkan tabel 2.1 di bawah: 

Tabel 2. 1 Daftar-Daftar Tinjauan Pustaka 

No Penelitian Judul Kesimpulan Tahun 
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1.  Ahmad 

Abdul 

Camid 

Penerapan metode TOPSIS 

untuk menentukan prioritas 

kondisi rumah 

Menggunakan 10 sample 

mampu mengevaluasi 

berdasarkan nilai jarak 

terpendek dan nilai jarak 

terpanjang. 

2016 

2. Elyza 

Gustri 

Wahyuni 

Sistem Pendukung Keputusan 

Penerimaan Pegawai dengan 

metode TOPSIS 

Memberikan daftar referensi 

pelamar pegawai terbaik 

berdasarkan kriteria yang di 

tentukan, dari penilaian 

ukuran kinerja relatif dari 

alternatif-alternatif 

keputusan dalam bentuk 

matematis sederhana. 

2017 

3. Ayu andira 

sembiring, 

abdul sani 

sembiring, 

saidi 

ramadan 

siregar 

Sistem pendukng keputusan 

penentuan prioritas 

pengembangan industri kecil 

menengah di kabupaten karo 

menggunakan metode TOPSIS 

Hasil dari nilai alternatif 

terkecil ke alternatif terbesar 

dan menghasilkan prioritas 

pengembangan industri kecil. 

 

2018 

4. Martaulina Sistem pendukung keputusan 

seleksi guru berprestasu untuk 

memberikan penghargaan 

dengan metode TOPSIS 

Hasil pengujian diperoleh 

seleksi guru berprestasi dapat 

berbeda nilai akhirnya sesuai 

dengan nilai pembobotan 

yang dimasukkan user pada 

tiap kriteria yang telah di 

tetapkan. 

2015 

5. Fristy 

Riandari,  

Paska 

Marto 

Hasugian,  

Insan Tauik 

Sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode topsis 

dalam memilih kepala 

departemen pada kantor balai 

wilayah sungai sumatera II 

medan 

Perankingan dari setiap 

alternatif di tiap kriteria 

untuk mencari nilai lebih 

besar dari setiap alternatif-

alternatif yang ada. 

 

2017 

6 Satriawaty 

Mallu 

Sistem pendukung keputusan 

penentuan karyawan kontrak 

menjadi karyawan tetap 

menggunakan metode TOPSIS 

Menerapakan metode 

TOPSIS untuk menentukan 

kriteria, nilai dapat 

mempengaruhi hasil 

prankingan prioritas. 

2015 

7 Wahyu 

Sindu 

Prasetya, 

Kusrini, 

Hanif Al 

Fatta 

Sistem pendukung keputusan 

pemilihan produk asuransi studi 

kasus: PT Commonwealth Life 

Pontianak  

Membandingkan keluaran 

model dan dengan histori 

data nasabah, dan didapatkan 

tidak terdapat perbedaan hasil 

antara proses manual dan 

proses sistem. 

2018 

8 Indra 

Herman 

Firdaus, 

Gunawan 

Abdillah, 

Faiza 

Sistem pendukung keputusan 

penentuan karyawan terbaik 

menggunakan metode AHP dan 

TOPSIS 

 

Menggabungkan metode 

AHP dan TOPSIS terbukti 

berhasil melakukan 

perhitungan dengan cepat, 

diolah dalam waktu 0,,9531 

detik.   

2016 
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Renaldi  

 

 

9 Surya 

candra 

Penilaian kinerja dosen 

menggunakan metode TOPSIS 

(studi kasus amik mitra gama) 

Penentuan dosen terbaik akan 

ditampilkan dalam bentuk 

angka dan diurutkan 

berdasarkan nilai terbesar 

hingga terkecil, dari beberapa 

alternatif dosen di dapat nilai 

terbaik sebesar 0.5341. 

2018 

10 Rahel 

Adelina 

Hutasoit, 

Solikhun, 

Anjar 

Wanto 

Analisa pemilihan barista 

dengan menggunakan metode 

TOPSIS (Studi kasus: MO 

COFFEE) 

Memberikan masukkan ke 

pemilik barista yang berhak 

berkerja sesuai keinginan 

dengan menentukan alternatif 

dan memiliki 6 kriteria 

penilaian. 

2018 

 

Berdasarkan dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis dapatkan dari jurnal 

yang berjudul penerapan metode TOPSIS untuk menentukan prioritas kondisi 

rumah (Chamid, 2016) penulis menerapkan dari metode pengambilan sample 

datanya, dari jurnal sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai dengan 

metode TOPSIS (Wayuni & Anggoro, 2017), sistem pendukung keputusan seleksi 

guru berprestasi untuk memberi penghargaan menggunakan metode TOPSIS 

(Martaulina, 2015), dari kedua jurnal tersebut penulis mengambil beberapa 

kriteria karyawan yang cocok yang dapat di gunakan pada penelitian selanjutnya. 

 Jurnal sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pengembangan 

industry kecil menegah (Sembiring et al., 2018) sebagai perbandingan untuk hasil 

yang didapat apabila nilai jarak negatifnya untuk cost lebih kecil serta yang 

menghasilkan alternatif terkecil, selanjutnya untuk sistem pendukung keputusan 

penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode  

TOPSIS (Satriawaty, 2015) mengambil cara penetapan nilai bobot yang tepat dari 

sudut prioritas untuk masing-masing kriteria, untuk jurnal sistem pendukung 

keputusan pemilihan produk asuransi (Prasetya et al., 2018) menerapkan bahwa 
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nilai peritungan secara manual harus sinkron dengan peritungan sistem dan dari 

jurnal penilaian kinerja dosen menggunakan metode TOPSIS (Surya, 2018) 

mengambil poin bahwa nilai yang ditampilkan pada hasil akhir dalam bentuk 

angka dan diurutkan berdasarkan nilai terbesar hingga terkecil. 

Penelitian jurnal sistem pendukung keputusan penentuan karyawan terbaik 

menggunakan metode AHP dan TOPSIS (Firdaus et al., 2016), dan analisa 

pemilihan barista dengan menggunakan metode TOPSIS (Hutasoit et al., 2018) 

dari kedua jurnal yang ada, penulis mengambil poin metode yang digunakan yaitu 

TOPSIS, sebagai pembanding hasil dari yang didapat apabila beerbeda penerapan 

metode sehingga penulis mengetahui efektifitas dari metode TOPSIS. 

Maka penulis akan membuat sistem pendukung keputusan penerimaan bonus 

karyawan dengan menggunakan metode topsis berbasis web menggunakan php 

mysql agar dapat diakses dengan mudah. Serta mengambil sample data untuk 

menunjang perhitungan keputusan dengan penerapan metode wawancara dan 

menentukan bebeapa kriteria yang tepat yaitu, kehadiran, perilaku, loyalitas, dan 

hasil kinerja. Nantinya hasil perhitungan yang didapat akan berupa prankingan 

terurut dari yang terpenting sampai yang tidak. 

2.2 Landasan Teori 

Berikut beberapa teori-teori pendukung dalam membantu penulis untuk 

membangun sistem yang baik, dan bagus pada sistem pendukung keputusan 

penerimaan bonus karyawan dengan menggunakan metode TOPSIS yang berbasis 

web dan dirancang dengan model perancangan erd, use case, sequence diagram, 

class diagram serta perancangan antarmukanya. 
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2.2.1. TOPSIS 

Technique for order preference by similarity to ideal solution atau 

secara singkat disebut metode TOPSIS merupakan salah satu konsep 

perhitungan untuk keputusan yang multikriteria, metode ini dipertunjukan 

pada tahun 1981 oleh kwangsun yoon dan hwang ching-lai, yang dimana 

metode TOPSIS memiliki syarat bahwa alternatif yang mempunyai jarak 

terjauh dari nilai solusi ideal negatif berhak terpilih (Riandari et al., 2017). 

Berdasarkan dari perhitungan secara matematis dengan menerapkan 

pendekatan relatif dari setiap alternatif untuk menentukan kedekatan dari suatu 

alternatif dengan solusi yang optimal (Prihatin, 2019). Solusi ideal positif 

merupakan nilai terbesar dari penacpaian seluruh atribut karena lebih 

memaksimalkan untuk nilai kriteria benefit dan lebih cenderung 

meminimalkan kriteria cost, sedangkan untuk solusi ideal negatif dari nilai 

terkecil dari penacpaian seluruh atribut lebih memaksimalkan kritria biaya 

serta meminimalkan kritria benefit
 
(Nanda, Pitiasari, & Kusmawati, 2019) 

Metode TOPSIS mempertibangkan kedua jarak terhadap solusi ideal 

positif dan ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi 

ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatif, susunan 

prioritas alternatif dapat tercapai. Aturan metode TOPSIS dalam mendapatkan 

keputusan terdapat beberapa langkah antara lain: (Marsono, Boy, & Dari, 

2016) 

1. Membuat matriks keputusan 

Memberikan nilai-nilai untuk masing-masing alternatif dari setiap kriteria  

yang ada. 
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2. Membangun matriks keputusan yang ternormalisasi (R), membutuhkan 

rating kerja setiap alternatiff Ai pada setiap kriteria Cj yang ternormalisasi 

(lihat equation 1) 

     
   

√∑      
 
   

 …………………(1) 

Dengan i = 1,2, m; dan j=1,..,n, keterangan : 

      = matriks ternormalisasi [i][j] 

      = matriks keputusan [i][j] 

3. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot(Y)  

(lihat equation 2) 

    [

                
                
               

] untuk          …………………(2) 

Keterangan: 

Wj = bobot dari kriteria ke j 

Yij = elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot 

4. Menentukan matriks solusi ideal positif (  ) dan matriks solusi ideal negatif 

(  ) (lihat equation 3,4,5,6) 

    (            
 )  

   (            
 )  

  
  {

   
 
                     

   
 
                

          

} 

…………………(3

) 

…………………(4

) 

 

…………………(5
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  {

   
 
                     

   
 
                

          

} 

) 

 

…………………(6

) 

5. Menentukan jarak antara nilai setiap alternative dengan matriks solusi ideal 

positif (  
 ) dan matriks solusi ideal negatif (  

 ) (lihat equation 7,8) 

   
  √∑(  

      )
 

 

   

 …………………(7) 

Keterangan: 

  
  = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

  
   = elemen dari matriks solusi ideal positif 

    = matriks normalisasi terbobot [i][j] 

   
  √∑(      

 ) 
 

   

 …………………(8) 

Keterangan: 

  
  = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

  
   = elemen dari matriks solusi ideal negatif 

    = matriks normalisasi terbobot [i][j] 

6. Menentukan nilai preferensi (Vi) untuk setiap alternatif (lihat equation 9) 

 

     
  
 

  
     

    …………………(9) 

Keterangan: 

Nilai    yang lebih besar menunjukkan prioritas alternative Ai lebih dipilih 
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Dalam penggunaan metode TOPSIS dapat memberikan keuntungan sebagai 

berikut: (Windarto, 2017) 

1. Metode TOPSIS sebagai metode dalam pengambil keputusan dengan 

model yang simple dan rancangan logis yang mudah dimengerti. 

2. Metode TOPSIS dapat mengukur kinerja relatif dalam bentuk form 

matematika sederhana. 

2.2.2. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support Sistem (DSS) 

adalah aplikasi berbasis komputer yang interaktif menyediakan informasi, 

pemodelan, dan pemanipulasian data untuk membantu suatu organisasi atau 

perusahaan memecahkan masalah-masalah untuk mengevaluasi suatu peluang. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses menentukan pilihan tindakan 

diantara beberapa alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang sesuai 

keinginan. Keberadaan sistem pendukung keputusan pada badan pemerintahan 

atau organisasi bukan membuang peran pihak pengambil keputusan secara 

mutlak, tetapi sebagai media penghubung memberi bantuan untuk 

memudahkan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat (Chamid, 

2016). 

Aplikasi DSS menggunakan CBIS (Computer Based Information 

System) yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah 

manajemen, DSS memakai data, memberikan antarmuka ke user dengan 

mudah dan dapat mengkombinasikan dengan pemikiran pengambilan 

keputusan. DSS berfungsi mendukung manajemen yang bersifat analitis dan 
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kurang terstruktur dengan kriteria yang kurang jelas (Rianto, 2016). Terdapat 

beberapa karakteristik dalam Decision Support Sistem, yaitu: 

1. Memberi dukungan pada perusahaan, badan pemerintahan atau organisasi 

dalam pengambilan keputusan 

2. Terdapat interaksi antarmuka terhadap mesin/sistem namun tidak 

menggantikan peran manusia sebagai pemegang kontrol untuk proses 

pengambilan keputusan   

3. Mensupport pengambilan keputusan secara terstruktur, semi terstruktur 

dan menunjang beberapa keputusan 

4. Mempunyai daya tampung pembahasan untuk mendapatkan informasi 

sesuai kebutuhan 

5. Mempunyai subsistem yang terintegrasi sehingga dapat difungsikan 

sebagai kesatuan sistem 

6. Mempunyai dua elemen utama yaitu data dan model 

Karakteristik dalam pengambilam keputusan diatas menentukan 

keputusan di waktu yang tepat dengan lebih baik. Secara garis besar sistem 

pendukung keputusan dibangun oleh tiga komponen utama yaitu:(Ariany, 

2018)  

1. DBMS (Database management system) untuk penyimpanan data besar 

yang dipergunakan sebagai penyedia data untuk disusun dalam basis data 

sistem yang disebut sistem manajemen basis data sebagai dasar 

menampung data untuk sistem pendukung keputusan. 

2. Model Base Management System (MBMS) sebagai penyedia model khusus 

yang digunakan pada aplikasi sistem keputusan dan model-model yang 
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tersimpan serta ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang 

terperinci mengenai rancangan model yang dibangun. 

3. Dialog Generation dan Management System (DGMS) merupakan sebuah 

layanan DSS yang dapat menggabungkan interaksi tampilan sistem dengan 

pengguna secara aktif.   

4. Knowlegde-based Management Subsystem, bertindak sebagai komponen 

yang berdiri sendiri atau mensupport berbagai subsystem lain. 

Proses penilian pertama kali yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

menggunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel dengan 

melakukan perhitungan secara manual, dan penetapan kritera yang 

ditetetapkan dari kriteria pertama (Ananta & Winiarti, 2013) 

2.2.3. Website 

Website merupakan kumpulan halaman berupa Teks, Image, Sound, 

dan Animasi, sebagai layanan yang menyediakan informasi menarik untuk 

dikunjungi. Hyperlink hubungan antara satu halaman web dengan halaman 

web lain, sedangkan hypertext teks sebagai media penghubung. Website yang 

bersiat statis maupun dinamis dapat  membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling berpengaruh terhubung dengan jaringan-jaringan halaman 

(Harfizar, Saptono, & Kurniawan, 2018). 

Aplikasi berbasis web halaman-halaman informasinya dapat diakses 

melalui jaringan sehingga dapat digunakan kapanpun selama terkoneksi 

jaringan internet dan memiliki domain/URL (Uniform Resource Locator). 

Website mempunyai beberapa jenis yaitu (Rochman, Sidik, & Nazahah, 2018): 
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1. Website Static, memiliki page yang tidak dapat berubah, untuk dapat 

merubah sebuah halaman dilakukan pengubahan secara manual dengan 

mengubah code pada sistem yang menjadi struktur web tersebut. 

2. Website Dinamis, web secara terstruktur digunakan mengupdate secara 

berkala, user interface dapat diakses oleh user, Back-End untuk mengubah 

informasi dari website. Contoh penggunaan website dinamis seperti web 

berita atau web portal. 

3. Website Interaktif, web yang memberikan fasilitas kepada user untuk dapat 

berinteraksi dan memberikan tanggapan yang menjadi pemikirannya. 

Website interaktif berupa Blog, Forum. 

Namun pada dasarnya website atau WWW berupa media informasi 

yang sebelumnya telah disimpan pada web server, web server merupakan 

program aplikasi yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan dokumen-

dokumen web dan menyebarluaskan data ke perangkat elektronik melalui 

internet, contohnya xampp. Lalu web browser sebagai aplikasi yang 

dijalankan pada komputer client yang memberikan permntaan informasi dari 

web server yang menampilkan sesuai dengan file data itu sendiri, dengan cara 

di terjemahkan dan ditampilkan oleh browser Internet explorer, Microsoft 

Mozila,Safari,Opera,Chrom,Website memiliki keunggulan yang membuat 

aplikasi berbasis web dapat dengan mudah, dan efisen untuk tempat seseorang 

atau perusahaan terhubung, mengakses pertukaran data dan menjadi bagian 

dari website berkontribusi pada web (Loveri, 2018). 

Penerapan web yang berubah sesuai perubahan era yang dapat 

membuat semua orang terhubung ke web memberikan layanan dan 
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menyebarkan konten (text, grafis, dll) tidak perlu pengetahuan pemograman 

semua orang dapat melakukan aktivitas berbagi data. Seperti web blog photo 

sharing (voting, wiki, flicker), video sharing (youtube), social networking 

(twitter, facebook, instagram, myspace, Friendster, linkedIn, RSS dll), dan 

presentation sharing (Slideshare.net) web telah menjadi platfrom yang 

mendistribusikan informasi antara many to many (Salatalohi, 2015). 

2.2.4. PHP 

Hypertext Preprocessor (PHP) ialaah Bahasa script ditanam atau 

masuk ke dalam HTML. PHP digunakan untuk membuat program situs web 

dinamis, serta untuk membangun sebuah CMS. PHP disebut juga dengan 

script serverside yang diciptakan untuk pengembangan web karena PHP 

diproses pada komputer server. Berbeda dengan Bahasa pemograman client 

side seperti JavaScript yang diproses pada web browsernya (Apdillah, 

Siregar, & Swanda, 2018) 

PHP memiliki fungsi untuk mengelola, menerima, dan menampilkan 

data dari dan ke sebuah situs (website). Data akan diolah ke sebuah database 

server (program database yang terletak di server, misalnya MySQL) 

hasilnya akan ditampilkan di browser halaman web, maka PHP dapat 

membuat situs lebih dinamis karena data pada situs dapat di maintance 

sesuai keinginan (Nahlah, Amiruddin, & Rasid, 2017). 

Menurut (Ariany, 2018) terdapat beberapa proses PHP yang beroperasi 

pada sisi server: 

1. Pengguna halaman web meminta request pada halaman web dengan 

menekan sebuah link, atau dengan menuliskan alamat URL pada sebuah 
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browser. Pengguna tetap bisa mengirim request data ke sisi server web 

secara berbarengan dengan menggunakan form halaman web atau dengan 

AJAX 

2. Web Server dapat mengenali URL yang di minta sebagai script PHP dan 

menugaskan software PHP untuk memproses dan menjalankan script 

tersebut, 

3. Menjalankan script yang akan dikirimkan pada halaman HTML di web 

browser, nantinya dapat ditampilkan dan dilihat oleh pengguna melalui 

monitor masing-masing. 

2.2.5. MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) ialah salah satu aplikasi 

DBMS (Database Management System) sering digunkan program aplikasi web. 

Beberapa aplikasi yang serupa seperti PostgreSQL(freeware), SQL Server, MS 

Access dari Microsoft, DB2 dari IBM, Oracle dari Oracel Corp, Dbase, 

FoxPro. Kelebihan yang dimiliki MySQL mudah, Free dibawah lisensi GPL 

(General Public License), dan selalu diupdate jika para pengguna terdapat 

kendala banyak dari forum memfasilitasi untuk membantu. MySQL sering 

menjadi gabungan antara DBMS dengan web server sehingga proses 

instalasinya jadi lebih mudah (Sofyan, Iqbal, & Awanda, 2018). 

MySQL merupakan aplikasi yang bersifat open source, yang dilengkapi 

dengan source code (kode yang digunakan untuk membuat MySQL), MySQL 

merupakan jenis RDBMS yang mengunakan istilah tabel, baris, kolom, 

memiliki bentuk executable atau kode yang dapat dijalankan secara langsung di 
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system operasi, dan didapat dengan men-download di internet secara gratis 

Nahlah et al., (2017) 

MySQL sebenarnya turunan salah satu konsep utama dalam basis data 

yang telah ada sebelumnya yaitu SQL (Structured Query Language). SQL 

adalah suatu konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilian atau 

seleksi dan pemasukkan data yang memungkinkan pengoperasian data secara 

otomatis. Artinta MySQL mendukung Bahasa basisdata SQL. MySQL pada 

awalnya dibuat oleh Michael “Monty” Widenius pada tahun 1979, Monty 

seorang programmer asal swiss yang mengembangkan sistem database 

sederhana yang dinamakan UNIREG yang menggunakan koneksi low-level 

ISAM (Indexed Sequential Access Method)  database engine  yang 

dikembangkan hingga sekarang (Rotmianto, 2016). 

2.2.6. XAMPP 

XAMPP ialah salah satu paket aplikasi web server yang berisi Apache, 

MySQL, PHP dan phpMyAdmin. Software ini berperan sebagai webApache 

untuk simulasi pengembangan website yang didukung dengan teknologi web 

seperti PHP, MySQL dan perl. XAMPP di lengkapi berbagai fitur manajemen 

database PHPMyAdmin seperti pada server hosting sungguhan sehingga dapat 

mengebangkan web berbasis database menjadi lebih mudah (Satriawaty, 

2015). 

XAMPP memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat berperan 

sebagai server web Apache untuk simulasi,  menguji aplikasi web dengan 

langsung mempersentasikan ke client dari perangkat komputer tanpa harus 

terubung ke jaringan internet, dilengkapi fitur manajemen database 
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PHPMyAdmin, dan dapat dijalankan di sistem operasi Windows2000/ XP/ 

Vista/ 7 dan sistem operasi lainnya (Ali, 2015). 
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