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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Aplikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), “Aplikasi adalah 

penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan 

aturan dan ketentuan bahasa pemrograman tertentu.” 

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi 

(instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa 

sehingga komputer dapat memprosesinput menjadi output 

(juwitas36.blogspot.com). 

Aplikasi adalah suatu penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, 

permasalahan pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang digunakan 

untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan tersebut 

sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai 

(elib.unikom.ac.id). 

 

B. Pemrograman Mobile 

Pemrograman Mobile yang digunakan adalah JqueryMobile. Menurut 

Anastasia (2013),“Jquery Mobile merupakan library/framework dari Javascript 

yang dapat mempermudah pengolahan DOM pada halaman.” 

Pemrograman mobile adalah aplikasi yang bisa jalan di handphone 

seperti PDA atau handphone lainnya yang berbasis JAVA 

(ragilmujiyanto.blogspot.com). 

 

C. PHP 

Menurut Sutopo (2007), “PHP adalah singkatan dari Personal Homepage 

yang kemudia menjadi PHP Hypertext Preprocessor, sebagai suatu bahasa server 

untuk personal homepage.” 
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Menurut Anastasia (2013),PHP merupakan singkatan dari Hypertext 

Preprocessor. PHP adalah bahasa server-side scripting, sama seperti ASP. PHP 

mendukung banyak database (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, 

PostgresSQL, Generic ODBC, dan lain-lain. 

PHP adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk kepentingan 

pembuatan aplikasi (Kadir, 2013). 

  

D. Database 

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 

secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program 

komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut (Anastasia, 

2013). 

Menurut Kadir (2013), Database adalah istilah yang menyatakan 

kumpulan data yang disimpan dalam bentuk yang mudah diakses oleh pemakai. 

Sebuah database terdiri atas sejumlah tabel.Setiap tabel tersusun atas sejumlah 

baris dan kolom. 

Menurut Cahyono (2006), SQL merupakan singkatan dari Structured 

Query Language.SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan database. 

Beberapa Relational DBMS yang menggunakan SQL, antara lain : Oracle, Sybase, 

Microsoft SQL Server, Access, Ingres, MySQL, Postgre dan masih banyak 

lagi.Salah satu database yang digunakan adalah MySQL. 

Menurut Anastasia (2013),“SQL merupakan singkatan dari Structured 

Query Language yang merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk 

mengakses database.” 

Menurut Kadir (2013), MySQL adalah nama sebuah database server. 

Database server adalah server yang menangani akses database.Dalam hal ini, 

akses ke server selalu dalam bentuk pernyataan SQL. 
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