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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Mentoring 

Mentoring merupakan kegiatan ekstrakurikuler terstruktur yang wajib diikuti 

seluruh mahasiswa baru mulai angkatan tahun akademik 2004/2005, atau seluruh 

mahasiswa yang tengah menempuh perkuliahan semester I dan II. Kegiatan ini 

ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan : 

1. Kebijakan Akademik, Yaitu Sebagaimana hasil Rapat Kerja Universitas, pada 

tanggal 24 Juli – 25 Juli 2004, di Queen Garden Baturraden, mentoring 

menjadi syarat mengambil mata kuliah Studi Islam 1. Artinya, bila mahasiswa 

tidak mengikuti kegiatan mentoring atau dinyatakan tidak lulus, maka -secara 

tegas- ia tidak dapat mengambil mata kuliah Studi Islam 1 pada semester III.  

2. Surat Keputusan Rektor, Yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto Nomor : A11.I/236-S.Kep/UMP/VIII/2004, 

tentang Pendampingan Islam (Mentoring) bagi Mahasiswa baru Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto, bahwa terhitung mulai tahun akademik 2004-

2005 seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti Pendampingan Islam 

(mentoring) yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian dan Pengamalaan 

Islam (LPPI) yang diperbaharui dengan SK Rektor Nomor : A7.II/254-

S.Kep/UMP/IX/2009. 

Mentoring dilaksanakan selama dua semester (I & II) setiap tahun ajaran baru 

(LPPI, 2010). 
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B. PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa yang standar yang digunakan 

dalam dunia website, PHP adalah bahasa pemrograman berbentuk script yang 

diletakkan pada server web. PHP ditemukan oleh Rasmus Lerdoft yang awalnya 

menulis PHP untuk mencatat pengunjung situs yang membuka halaman resumenya. 

Script tersebut digunakan sebagai website pribadi dan kemudian dikembangkan lagi 

menjadi bahasa yang disebut Personal Home page (Nugroho, 2008). 

C. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) merupakan program database yang 

bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User (banyak 

pengguna). MySQL menggunakan bahasa Query (permintaan) standar SQL 

(Structured Query language). SQL adalah suatu bahasa permintaan terstruktur, SQL 

telah distandarkan untuk semua program pengakses database seperti oracle, 

PosgreSQL, SQL Server dan lain-lain (Nugroho, 2008). 

MySQL merupakan database multiuser yang menggunakan bahasa Structure 

Query Language (SQL). MySQL mampu menangani data yang cukup besar. SQL 

adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server database. Bahasa 

ini awalnya dikembangkan IBM, tetapi telah diadopsi dan digunakan sebagai 

standar industri. Dengan menggunakan SQL, proses akses database menjadi lebih 

friendly. Dalam konteks bahasa SQL, informasi umumnya tersimpan dalam tabel-

tabel yang secara logis merupakan struktur dua dimensi yang terdiri atas baris-baris 

data yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris pada tabel sering disebut 

entitas dari data, sedangkan kolom sering disebut atribut atau field. Keseluruhan 

tabel itu dihimpun dalam suatu kesatuan yang disebut database (Wirawan, 2009). 
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D. Adobe Dreamweaver CS4 

Dreamweaver merupakan software HTML, editor profesional untuk mendesain 

web secara visual, mengelola situs atau halaman web, selain itu juga dapat 

digunakan sebagai media penulisan bahasa pemrograman web. Kemampuan 

Dreamweaver berinteraksi dengan beberapa bahasa pemrograman seperti : PHP, 

ASP, dan JavaScript memberikan fasilitas maksimal (Madcoms, 2011). 

E. Web 

Website atau web adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, 

teks, gambar, data animasi, suara dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dengan 

jaringan -jaringan halaman (hyperlink) (Purwanti, 2008). 

F. Web Service 

Web Service adalah aplikasi yang dibuat agar dipanggil atau diakses oleh aplikasi 

lain melalui intranet maupun internet dengan menggunakan XML sebagai format 

pesan. Web service berbeda dengan website, perbedaannya adalah web service 

tidak memiliki tampilan (user interface) sedangkan pada website memiliki tampilan 

(user interface). Web service dibuat untuk menyediakan service atau layanan. 

Layanan tersebut akan dipanggil oleh aplikasi yang memanggil, dengan demikian 

yang menjadi interface adalah aplikasi yang memanggil web service tersebut. Web 

Service dapat dipanggil menggunakan aplikasi bantuan HTTP (Lucky, 2008). 

G. SOAP ( Simple Object Access Protocol ) 

SOAP merupakan suatu format standar dokumen berbentuk XML yang 

digunakan untuk melakukan proses request dan response antara web service 
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dengan aplikasi yang memanggilnya. Dokumen SOAP yang digunakan untuk 

melakukan request disebut dengan SOAP request sedangkan dokumen SOAP yang 

diperoleh dari web service disebut dengan SOAP response (Lucky, 2008). 

H. NuSOAP 

NuSOAP adalah sebuah kumpulan class-class PHP yang memungkinkan  user 

untuk mengirim dan menerima pesan SOAP melalui protokol HTTP. Salah satu 

keuntungan dari NuSOAP adalah bahwa NuSOAP bukan merupakan PHP extension, 

sehingga penggunaannya tidak membutuhkan registrasi khusus ke Sistem Operasi 

maupun web server. NuSOAP ditulis dalam kode PHP murni sehingga semua 

developer web dapat mengunakan tool ini tanpa tergantung pada jenis web server 

yang digunakan(Jati, 2010). 

I. Keunggulan dan Fleksibilitas Web Service 

Penggunaan web service juga menawarkan banyak kelebihan dan fleksibilitas. 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut (Lucky, 2008): 

1. Lintas platform 

Penggunaan web service memungkinkan komputer-komputer yang 

berbeda sistem operasi dapat saling bertukar data. 

2. Language independent 

Sebuah web service dapat diakses menggunakan bahasa pemrograman 

apa saja. 

3. Jembatan penghubung dengan database 

Web service dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung antara 

aplikasi dengan database tanpa memerlukan driver database . 
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4. Mempermudah proses pertukaran data  

Penggunaan web service dapat mempermudah dan mempercepat 

pertukaran data. 

J. Kekurangan Web Service 

Web service termasuk layanan yang masih baru sehingga fitur standar seperti 

transaksi belum ada atau kalaupun ada masih belum sebaik fitur yang sama pada 

distributed computing open standard yang sudah ada. Selain itu unjuk kerja web 

service masih kurang baik dibandingkan dengan unjuk kerja distributed computing 

lain seperti RML, CORBA atau DCOM yang sudah ada lebih dahulu (Jati, 2010). 

K. Hasil Penelitian Sejenis 

1. Ceriawan (2013), Implementasi web service untuk penilaian mata kuliah di 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Aplikasi ini digunakan untuk mengisi, mengubah dan menampilkan penilaian 

mata kuliah di Program Studi Teknik Informatika. Aplikasi penilaian mata kuliah 

ini adalah hasil nilai perkuliahan dari masing-masing mahasiswa. Nilai akan bisa 

diakses melalui smartphone yang telah memasang aplikasinya. 

2. Karseno (2013), Implementasi web service pada penilaian ujian akhir berbasis 

mobile (Studi kasus Program Studi Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto). Aplikasi penilaian tugas akhir ini bisa di akses 

melalui smartphone atau android, masing-masing siswa yang mendaftar ujian 

tugas akhir bisa melihat nilainya kapan dimanapun pada jaringan internet. 
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