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2.1 World Wide Web (WWW) 

Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer 

yang terhubung ke Inteme~. Web pada awalnya adalah mang infonnasi dalam 

interr..et, dengan menggunakan teknologi hypertext, pemakai dituntun untuk 

menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokurnen 

web yang ditampilkan dalam web browser. Kini Interl1et identik dengan web, 

kqywa !.;:epopu!erJ£. web ~eh::lg2.i ~ta....'1da! interface paca l2.ya.n:::m-!ayana...'1 yang ada 

di In~e!11et, da.:-i awdnya sebagai penyedia infcnnasi, kin1 digllilakan juga untuk 

infunnasi dari email sampai dengan chatting, sampai dengan melak~kan ti'ansaksi 

bisnis [BETO1]. 

2.2 Personal Home Page (PHP) 

Menurut dokurne:l r(:smi PHP, PHP merupakan singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa dalam bentuk skrip yang 

ditempatkan pada server dan diproses di server. 

Secara khusus, PHP dirancang Ulltuk membuat web dinamis. Artinya dapat 

membentuk suatu tampilan berdasarkan pennintaan terkini. Misalnya 

menampilkan isi database ke halaman web. Pada prinsipnya, PHP mempunyai 

fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti ASP (Active Server Pages), Cold"",,:7":-Cc:c::''C',__ ' 

4'P~-:'·,,::;:,··,:,;~, 

Fussion, maupun Perl. 
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Adanya PHP bennula ketika Rasmus Lerdorfmembuat sejumlah skrip Perl 

yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, 

yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip itu kemudian dikemas menjadi tool yang 

disebut "Personal Home Page". Paket inilah yang menjadi cikal bakal PHP. Pada 

tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/FI Versi 2. Pada versi inilah pemrogram 

dapat menempelkan kode terstruktur didalam tag HTML. Yang menarik, kode 

PHP j~ga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan

perhitungan yang kompleks sambiljalan [KAD02]. 

2.3 MySQL 

MySQL merupakan database server di rr.an~ pemrosesall data tcrjadi di 

server, dan cHent har.ya mengiri:::r. data sp.rta rr.eminta data. Oleh karena 

pemrosesan terjadi di server sehingga pengaksesan data tidak terbatas. 

Pengaksesan dapat dilakukan di mana saja oleh siapa saja dengan c_atatan 

komputer telah terhubung ke server. MySQL tem1asuk kategori database 

management system, yaitu database yang tcrstruktur dalam penguluhan dan 

penampilan data. Sejak komputer dapat menangani data yang besar, database 

management system memegang peranan yang sangat pentir.g dalam pengolahan 

data. Hal ini sangat diperlukan, karena data tersebut dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan pemakainya. 

MySQL didesain agar dapat berjalan mencapai 100 akses secara 

berkesinambungan. MySQL dibuat untuk berjalan dengan cepat. Hal ini yang 

mebuat MySQL terpaksa membuang beberapa kemampuan, misalnya partition 
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table seperti yang biasa kita gunakan saat kita menggunakan dat!base oracle. 

Dalam pemakaian sehari-hari, sangat jarang kita menggunakan fasilitas tersebut, 

karena kita lebih sering berinteraksi dengan database yang berukuran keeil. 

MySQL juga mampu berjalan pada database yang mempunyai ukuran samrai 

100GB. Sangat menakjubkan untuk suatu software gratis, tetapi memilki kineIja 

yang eukllp tinggi [HAR03]. 

2.4 Macromedia breamweaver 

Maeromedia Dreamweavct adalah software untuk des~jn dan mengelola 

situs web maupun halaman web. Dreamweaver mengikutseiiakan banyak tool 

up..tuk kode-kaJe dalFlm halamC!n web oeser!2. fasi!itas-fa~il!tasnya, arltm'a hill. 

Refer%si HTML, CSS, dan J~.vascript, Javaseript debug~er, dan editor kode 

(tampilan kode dan code inspector) yang mengijinkan kita mengedit kode 

Javaseript, XML, dan qokurnen teks lain seeara langsung dalam Dreamweaver. 

Fasiiitas editing sel;ara visual dari Dreamweaver membuat kita dapat 

menambahkan desain dan fungsionalitas halaman-halaman web tanpa menuliskan 

sutu buris kode pun. Drcamwcavcr secara keseluruhan mudah dikostumisasi Jan 

dapat membuat objek dan cnmmand. Selair: itu Drcamweaver juga dilengkapi 

dengan kemampuan manajemen situs, yang memudahkan kita mengelola elemen 

yang ada dalam situs [ISA02]. 
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2.5 Hypertext .i1tfarkup Language (HTML) 

HTML adalah bahasa yang digunakan dalam pemhlllllllll Iilllnlllllll U'I''',\';((', 

HTML memungkinkan elemen-elemen tunggal di web dibuwlI hCl'snllln-snmn dun 

ditampilkan sebagai kumpulan teks, gambaI', multimedia, dan file-file luin, SClnllll 

dapat dipaketkan dengan menggunakan HTML. 

HTML dipertukarkan melalui protokol HITP (lI)'p(·"((·.\'( 'li'W'/.~/i.!r 

ProtocoO, merupakan protokol yang digunakan untuk mentrun~:lcr dutu unhlr:l weh 

server ke web browser, Protokol ini mentransfer dokumcn-doklllllCII wcb yang 

ditulis atau berfoiTIlat HTML. Dokumen dengan format HTML scril;g discbut file 

HTML. Format penyimpanan file HTML adalah file teks biasu. 

Dalam pepggullaanr,yn sebpg!an t-esar kod~ HTML tcr:ichllt 1."rIIs ~CII';Lal'\. 

diamara t<::.g container, yaitu diaw?.Ii de'1gan nama <nqlnalag> da;l diakhiri dcnban 

</namat::tg>. Namun unt'Jk menghasilkan file HTML yang Icb~h kompleks, telah 

tersedia aplikasi-aplikasi pendukung diantaranya: Microsoll Frontpage, 

Macromedia Drearnwcavcr Jan masih banyak lagi [DETOIJ. 

2.6 Iklan online berbasis web 

Iklan ialah promosi barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar 

oleh sebuah sponsor. Pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari stra~~gi 

promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya ~ari promosi termasuk publisitas, 

relasi publik, penjualan, dan promosi penjualan. Iklan baris adalah salah satu cara 

promosi barang dan jasa yang umumnya ditemukan di koran. Cara ini mer~~pakan 

pengembangan dari promosi iklan yang mengutamakan daya tarik dengan gambar 
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dan dengan infonnasi yang lebih lengkapdan terinei. Iklan baris mengutamakan 

infonnasi yang paling inti yang perlu diketahui oleh peminatnya. Karena itu 

biasanya iklan baris hanya memuat infonnasi seperlunya dan hanya membutuhkan 

beberapa baris saja. Biasanya koran-koran mensyaratkan iklan baris minimal 2-3 

baris. 

Karena tidak menggunakan gambar sebagai daya tariknya, iklan baris 

dimuat seeara belkelcmpok sesuai dengae isinya. Misalnya, kelompok barang 

yang dijual dipasang dalam baris yang berbeda dengan kelompok barang yang 

dieari. Seianjutnya, barang-barang yang dijual pun diklasitikasikan lebih jauh: 

tanah, rumah, mobil, motor, dB. Penjuai atau pembeli biasanya memberikan 

T!omor tele~o!1 atau alarr.at ruHlnr.. di mana barang itu dapat dilih~t, dibdi, dan 

di&mbil. 

Karena ukurannya jauh lebih keeil daripada iklan biasa,iklan baris 

umumnya lebih murah daripada iklan-iklan lain. Pemuatannya pun jauh lebih 

sederhana karena tidak membutuhkan ilustrasi gratis, sehingga koran-koran 

umumnya dapat menerima iklan baris untuk segera dimuat dalam penerbitan esck 

harinya. Perkembangan teknologi mediadi masa kini membuat iklan baris tidak 

lagi terbatas pada koran, tetapi juga media lainnya, seperti Internet. 

(http://www.wikipeciia.indonesia.eom) 
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