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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Praktek Kerja Industri 

Memberikan arahan yang jelas bagi pembangunan Indonesia dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dewasa ini telah 

mengalami banyak kemajuan yang begitu pesat. Seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, bangsa Indonesia sebagai negara 

berkembang pun tidak lepas dari pengaruh kemajuan tersebut. Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merealisasikan tujuan 

Pembangunan Nasional, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

Salahsatu upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah 

memberikan perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia yang merupakan modal dasar pembangunan. Pembinaan sumber daya 

manusia ini diarahkan untuk menciptakan manusia yang terampil, tangguh dan 

mempunyai kemampuan yang dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah 

bagi usaha-usaha Pembangunan Nasional. 

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya ialah dengan 

menciptakan suatu program sistem pendidikan yang terarah dan terpadu. Sistem 

pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya 

yang mampu mendukung Pembangunan Nasional yang dinamis menuju 

terwujudnya perbaikan tingkat perekonomian nasional yang berdasarkan asas 

percaya pada diri sendiri dan berorientasi pada kemandirian bangsa. 

 

1.2 Landasan Hukum 

1.    Berdasarkan  UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Berdasarkan Kepmendikbud No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah 

Kejuruan 



 

 

 
 

3. Berdasarkan Kepmendikbud No. 323/U/1997 tentang penyelenggaraan 

Pendidikan Sistem Ganda 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan sadar akan saling ketergantungan 

yang tak dapat dihindari antara Pendidikan Menengah Kejuruan di satu pihak dan 

dunia kerja di lain pihak, maka kegiatan Praktek Kerja Industri di dunia kerja 

wajib diikuti oleh seluruh siswa tingkat IV SMKN 1 Cimahi. 

 

1.3 Tujuan Praktek Kerja Industri 

Praktek Kerja Industri merupakan program sekolah kejuruan dalam upaya 

mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) guna menunjang pembangunan bangsa dan negara. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan Praktek Kerja Industri adalah : 

1. Memberikan bekal wawasan tentang Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI) 

kepada siswa sebagai calon tenaga kerja tingkat menengah. 

2. Memberikan bekal kepada siswa untuk memperdalam dan mengembangkan 

ilmu yang sesuai dengan program keahlian, dalam rangka meningkatkan 

kopetensi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship). 

3. Mengaplikasikan pelajaran teori dan praktek yang diberikan di sekolah 

dengan kenyataan yang ada di dunia usaha / dunia industri. 

 

1.4 Tujuan Pembuatan Karya Tulis 

 Pengalaman kerja lapangan tidak berarti siswa hanya melihat apa yang ada 

di industri kemudian melaporkannya ke sekolah, tetapi siswa diwajibkan harus 

memahami dan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari sekolah maupun 

ilmu yang didapat di industri. Maka siswa diwajibkan membuat laporan 

pengalaman kerja di industri dalam bentuk karya tulis dengan tujuan : 

1. Siswa mampu memahami, memantapkan dan mengembangkan pelajaran 

yang didapat di sekolah dan penerapannya di Dunia Usaha / Dunia Industri 

(DU/DI). 

2. Siswa mampu memberikan gambaran kondisi dan bidang kerjanya selama 



 

 

 
 

mengikuti Prakerin di industri. 

3. Siswa mampu mempertanggungjawabkan isi laporan dalam ujian lisan 

(sidang) Prakerin di sekolah yang penilaiannya ikut menentukan nilai 

kelulusan. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan serta data-data yang 

penulis miliki, maka penulis membatasi masalah sesuai dengan yang penulis 

dapatkan selama melaksanankan Prakerin di Pusat Survei Geologi. 

Materi yang akan dibahas yaitu Daftar Email Karyawan Pusat Survei 

Geologi Berbasis Web. Menyangkut tentang manipulasi database seperti metode 

penambahan data, penghapusan, pengeditan, menampilkan data dan seaching data 

dari database. Menyangkut tentang database dan software yang mendukung, 

dalam hal ini penulis hanya menampilkan relasi tabel yang terdapat dalam 

database tersebut. Sedangkan software yang mendukung ( Apache, Modul PHP, 

MySQL ) untuk aplikasi ini terdapat dalam satu paket di wampserver versi 5.1.4.4. 

 

1.6 Kerangka Karya Tulis 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman materi serta untuk 

memberikan gambaran mengenai isi karya tulis ini, maka penulis mencoba 

memberikan gambaran tersebut secara sistematis yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Pelaksanaan Praktek Kerja 

Industri (Prakerin), Landasan Hukum, Tujuan Praktek Kerja Industri, 

Tujuan Pembuatan Karya Tulis,  Pembatasan Masalah dan Kerangka 

Karya Tulis. 

BAB II  URAIAN UMUM 

Bab ini membahas tentang Sejarah dan Perkembangan Pusat Survei  

Geologi, Tugas, Fungsi, Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan, Struktur 

Organisasi Perusahaan, Kepegawaian dan Disiplin Kerja. 



 

 

 
 

BAB III  TEORI PENUNJANG 

Bab ini membahas tentang Teori Penunjang yang penulis gunakan. 

Teori-teori seperti Sistem Database, DBMS, HTML, Apache, WWW, 

Web Browser, Relasi Tabel, PHP dan MySQL. 

BAB IV  DAFTAR EMAIL KARYAWAN PUSAT SURVEI GEOLOGI 

               BERBASIS WEB 

    Bab ini membahas tentang Gambar Kerja dan Pembahasannya. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran penulis. Baik untuk pihak 

sekolah maupun untuk pihak perusahaan tempat dimana penulis 

melaksanakan Praktek Kerja Industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB II 

URAIAN UMUM 

Sejarah dan Perkembangan Pusat Survei Geologi 

Secara garis besar, sejara Pusat Survei Geologi (PSG) dibagi menjadi tiga 

masa yaitu : 

1. Masa Penjajahan Belanda 

Keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan 

geologi dan tambang di wilayah Nusantara yang dimulai sejak pertengahan abad 

ke-17 oleh ahli-ahli Eropa. Setelah di Eropa terjadi revolusi industri pada 

pertengahan abad ke-18 mereka sangat membutuhkan bahan tambang sebagai 

bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan 

bahan galian di wilayah Nusantara. Dengan jalan itu, diharapkan perkembangan 

industri di Negeri Belanda dapat ditunjang. Maka dibentuklah Dienst van het 

Mijnwezen pada tahun 1850. Kelembagaan ini berganti nama menjadi Dienst van 

den Mijnbouw pada tahun 1922, yang bertugas melakukan penyelidikan geologi 

dan sumber daya mineral. 

Hasil penyelidikan yang berupa contoh-contoh batuan, mineral, fosil, 

laporan dan peta memerlukan tempat untuk penganalisaan dan penyimpanan, 

sehingga pada tahun 1928. Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di 

Rembrandt Straat Bandung. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologisch 

Laboratorium yang kemudian disebut Geologisch Museum. 

Gedung Geologisch Laboratorium dirancang dengan gaya Art Deco oleh 

arsitek Ir.Menalda van Schouwenburg dan dibangun selama 11 bulan dengan 300 

pekerja dan menghabiskan dana 400 Gulden, mulai pertengahan tahun 1928 

sampai diresmikannya pada tanggal 16 Mei 1929. Peresmian tersebut bertepatan 

dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik ke-4 (Fourth Pacific 

Science Congress)  di Bandung pada tanggal 18-24 Mei 1929. 

 



 

 

 
 

2. Masa Penjajahan Jepang 

Sebagai akibat dari kekalahan pasukan Belanda dari pasukan Jepang pada 

Perang Dunia II, keberadaan Dienst van den Mijnbouw berakhir. Letjen.H.Ter 

Poorten (Panglima Tentara Sekutu di Hindia Belanda) atas nama Pemerintahan 

Kolonial Belanda menyerahkan kekuasaan teritorial Indonesia kepada Letjen. H. 

Imamura (Panglima Tentara Jepang) pada tahun 1942. Penyerahan itu dilakukan 

di Kalijati Subang. Dengan maksudnya tentara Jepang ke Indonesia, Gedung 

Geologisch Laboratorium berpindah kepengurusannya dan diberi nama Kogyo 

Zimusho dan setahun kemudian berganti nama Chishitsu Chosacho. 

Pada masa pendudukan Jepang, pasukan Jepang mendidik dan melatih 

para Indonesia untuk menjadi PETA (Pembela Tanah Air) dan HEIHO (pasukan 

pembantu bala tentara Jepang pada Perang Dunia II). Laporan hasil kegiatan 

dimasa itu tidak banyak yang ditemukan, karena banyak dokumen (termasuk 

laporan hasil penyelidikan) yang dibumihanguskan tatkala pasukan Jepang 

mengalami kekalahan dimana-mana pada awal tahun 1945. 

 

3. Masa Penjajahan Kemerdekaan 

Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945, pengelolaan Museum Geologi 

berada dibawah Pusat Jawatan Tambang dan Geologi (PDTG/1945-1950). Pada 

tanggal 19 September 1945, pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat dan 

Inggris yang diboncengi NICA (Netherlands Indies Civil Administration) tiba di 

Indonesia (mendarat di Tanjungpriuk Jakarta). Di Bandung, mereka berusaha 

menguasai kembali kantor PDTG yang sudah dikuasai oleh para pegawai 

Indonesia. Tekanan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda memaksa kantor 

PDTG dipindahkan ke Jl.Braga No.3 dan No.8 Bandung, pada tanggal 12 

Desember 1945. Kepindahan kantor PDTG rupanya terdorong pula oleh gugurnya 

seorang pengemudi bernama Sakiman dalam rangka berjuang mempertahankan 

kantor PDTG. Pada waktu itu, Tentara Republik Indonesia Divisi III Siliwangi 

mendirikan Bagian Tambang yang tenaganya diambil dari PDTG. Setelah di 

Rembrandt Straat ditinggalkan oleh pegawai PDTG, pasukan Belanda pun di 

tempat itu mendirikan lagi kantor yang bernama Geologisch Dienst. 



 

 

 
 

Sejak Desember 1945 sampai dengan Desember 1949, selama 4 tahun 

kantor PDTG terlunta-lunta pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintahan 

Indonesia berusaha menyelamatkan dokumen–dokumen hasil penelitian geologi 

sehingga harus berpindah-pindah tempat dari Bandung-Tasikmalaya-Solo-

Magelang-Yogyakarta, baru pada tahun 1950 kembali ke Bandung. 

Dalam usaha menyelamatkan dokumen-dokumen tersebut, pada tanggal 7 

Mei 1949, Kepala Pusat Jawatan Tambang dan Geologi, Arie  Frederic Lasut, 

diculik dan dibunuh tentara Belanda dan gugur sebagai kusuma bangsa di Desa 

Pakem Yogyakarta. Sekembalinya ke Bandung, Museum Geologi mulai mendapat 

perhatian dari pemerintahan RI, terbukti pada tahun 1960 Museum Geologi 

dikunjungi oleh Presiden pertama RI Ir.Soekarno. Pengelolaan Museum Geologi 

yang tadinya dibawah Pusat Jawatan Tambang dan Geologi (PDTG) berganti 

nama menjadi Jawatan Pertambangan Republik Indonesia (1950-1952), Jawatan 

Geologi (1952-1956), Pusat Jawatan Geologi (1957-1963), Direktorat Geologi 

(1963-1978), Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (1978-2005), Pusat 

Survei Geologi mulai akhir tahun 2005 sampai sekarang. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1999 Museum Geologi 

mendapat bantuan dari Pemerintahan Jepang, senilai 754,5 juta yen untuk 

direnovasi. Setelah ditutup selama satu tahun, Museum Geologi dibuka kembali 

dan pembukaannya diresmikan pada tanggal 20 Agustus Tahun 2000 oleh Wakil 

Presiden RI waktu itu Ibu Megawati Soekarnoputri yang didampingi oleh Menteri 

Pertambangan dan Energi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. 

 Dengan penataan yang baru ini, peragaan Museum Geologi terbagi 

menjadi tiga ruangan yang meliputi Sejarah Kehidupan, Geologi Indonesia serta 

Geologi dan Kehidupan manusia. Sedangkan untuk dokumentasi koleksi tersedia 

sarana penyimpanan koleksi yang lebih memadai, diharapkan pengelolaan contoh 

koleksi di Museum Geologi lebih mudah diakses oleh pengguna baik peneliti 

maupun grup industri. 

 Mulai tahun 2002 Museum Geologi yang statusnya seksi Museum Geologi 

dinaikkan statusnya menjadi UPT Museum Geologi. Sedangkan, untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Museum Geologi dibentuk dua 



 

 

 
 

seksi dan subbag yaitu Seksi Peragaan, Seksi Dokumentasi dan Subbag Tatausaha. 

Guna lebih mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang memasyaratkan ilmu 

geologi. Museum Geologi juga mengadakan kegiatan antara lain penyuluhan, 

pameran, seminar serta kegiatan survei penelitian untuk pengembangan peragaan 

dan dokumentasi koleksi. 

 

2.2 Tugas 

Melaksanakan survei serta penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang 

geologi. 

 

2.3 Fungsi 

 Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Survei Geologi 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan pedoman dan prosedur kerja. 

b. Perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan. 

c. Pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, rancang 

bangun dan pemodelan untuk survei geologi. 

e. Pemetaan geologi, geofisika, geokimia, tektonik, geomorfologi, dan geologi 

kuarter secara bersistem atau bertema. 

f. Inventarisasi hasil survei, pemetaan, penelitian dan penyelidikan geologi. 

 

2.4 Visi 

 Terwujudnya pusat ilmu dan informasi kebumian. 

 

2.5 Misi 

a. Menyediakan data dasar geologi dan geofisika. 

b. Melakukan penelitian di bidang geologi dan geofisika. 

c. Menyediakan data dan informasi geologi. 



 

 

 
 

d. Mengembangkan metode dan konsep eksplorasi ESDM. 

e. Memberikan pelayanan jasa penelitian di bidang geologi dan geofisika. 

 

2.6 Sasaran 

a. Tersedianya data dan informasi kebumian Indonesia. 

a. Terwujudnya pusat unggulan (center of excellent) ilmu kebumian.   

b. Terwujudnya kompetensi kelembagaan.    

c. Terwujudnya program penelitian unggulan yang dinamis sesuai 

perkembangan  IPTEK. 

d. Terwujudnya peningkatan dan pelayanan prima jasa penelitian. 

 

2.7    Struktur Organisasi Pusat Survei Geologi 

Struktur organisasi merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah 

ditetapkan. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang 

menunjukan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan yang ada dan 

lain sebagainya. Organisasi hanya merupakan alat atau wadah, tempat manager 

melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bentuk struktur 

Pusat Survei Geologi adalah dalam bentuk lini dan staff yaitu hubungan pekerjaan 

tidak bersifat langsung, jumlah karyawan banyak dan merupakan organisasi yang 

besar dan kompleks. 

Adapun tujuan organisasi adalah membantu, mengatur dan mengarahkan 

usaha-usaha dalam organisasi atau perusahaan sedemikian rupa dan memudahkan 

bagi pimpinan dan karyawan untuk mengetahui tugas, wewenang dan tanggung 

jawab sehingga setiap bagian yang terlibat dapat mengetahui secara jelas apa 

yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab. Bagan organisasi atau 

struktur organisasi menunjukan bagaimana bagian-bagian atau departemen-

departemen di dalam organisasi dikoordinasikan bersama-sama melalui satu jalur 

wewenang dan tanggung jawab. Bagan organisasi menggambarkan secara grafik 

yang menggambarkan struktur organisasi. (Struktur organisasi Pusat Survei 

Geologi Bandung Terlampir) 



 

 

 
 

2.8    Kepegawaian 

1. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kepala Badan membentuk kelompok program penelitian dan pelayanan  

berdasarkan usulan Kepala Pusat yang bersangkutan. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Geologi 

mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan jasa penelitian dan 

pelayanan di bidang geologi, serta melaksanakan tugas lainnya yang 

didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, 

Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah 

jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang 

diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.  

e. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Tenaga 

Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Badan Geologi. 

f. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja.  

g. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Bagian Tata Usaha 

 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan serta akuntansi. 

b. Penyiapan sarana dan prasarana kerja, keamanan, kebersihan, keselamatan 

kerja dan keprotokolan. 



 

 

 
 

c. Evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan 

ketatausahaan Pusat. 

 

Bagian Tata Usaha terdiri dari :  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umun dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

pengelolaan pegawai, serta persuratan dinas dan kearsipan Pusat. 

b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga. 

c. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan 

administrasi keuangan dan rumah tangga pusat. 

 

3. Bidang Sarana Teknik 

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan 

sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja, penggunaan dan pelayanan 

jasa teknik. 

b. Analisis spesifikasi dan kebutuhan sarana teknik penelitian dan 

pengembangan. 

c. Penyiapan rumusan rencana pengembangan sarana teknik penelitian dan 

pengembangan. 

d. Pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat.  

e. Pengelolaan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pengembangan.  

f. Evaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan 

pelayanan geologi Pusat. 

 

Bagian Sarana Teknik terdiri dari :  

a. Subbidang Laboratorium 



 

 

 
 

Subbidang Labolatorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, 

penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan sistem manajemen 

mutu kelembagaan dan sarana labolatorium penelitian dan pelayanan Pusat. 

b. Subbidang Sarana Penyelidikan 

Subbidang Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, 

penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengembangan dan pelayanan 

jasa sarana teknik penelitian dan pelayanan Pusat. 

 

4. Bidang Program dan Kerjasama 

Bidang Program dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan rumusan 

perencanaan dan program, serta pengembangan kerjasama penelitian dan 

pelayanan Pusat Bidang Geologi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang 

Program dan Kerjasama menyelengarakan fungsi : 

a. Penyiapan pedoman dan prosedur kerja penelitian dan pelayanan sumberdaya 

geologi. 

b. Penyiapan rumusan perencanaan kerja dan penganggaran, serta rencana 

strategis berbasis kinerja. 

c. Penyusunan akuntibilitas kinerja, serta pengelolaan hak atas kekayaan 

intelektual. 

d. Penyiapan pengembangan kerjasama penggunaan peralatan, serta kerjasama 

pelayanan jasa. 

e. Evaluasi pelaksanaan perencanaan dan program, serta pengembangan 

kerjasama penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. 

 

Bidang Program dan Kerjasama terdiri dari :  

a. Subbidang Program 

Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, 

penelaahan, penyiapan serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja, 

penganggaran, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja penelitian dan 

pelayanan Pusat bidang geologi. 



 

 

 
 

b. Subbidang Kerjasama 

Subbidang Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, 

penelaahan, pengelolaan serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan 

kerjasama penggunaan peralatan dan kerjasama pelayanan jasa Pusat bidang 

geologi 

 

5. Bidang Informasi 

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem 

informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan 

pelayanan Pusat bidang geologi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang 

Informasi menyelengarakan fungsi : 

a. Penyiapan rumusan pengembangan infrastruktur teknologi informasi serta 

operasi perangkat lunak informasi. 

b. Pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi serta 

pemutakhiran basis data. 

c. Pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi serta pengelolaan 

perpustakaan. 

d. Evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan 

informasi serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan Puast bidang 

geologi. 

 

Bidang Informasi terdiri dari :  

a. Subbidang Penerapan Sistem Informasi 

Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan 

infrastruktur teknologi informasi, operasi perangkat lunak, sistem, jaringan 

dan situs informasi, operasi penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. 

b. Subbidang Penyediaan Informasi Publik 

Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan 



 

 

 
 

pemuktahiran basis data, dokumentasi, perpustakaan, sosialisasi dan publikasi 

penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. 

  

2.9  Disiplin Kerja 

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati 

segala peraturan organisasi atau lembaga yang terkait yang didasarkan atas 

kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. Disiplin kerja 

diantaranya meliputi waktu kerja. Pusat Survei Geologi memiliki waktu kerja 

sebagai berikut : 

a. Hari Kerja    : Senin s/d Jumat 

b. Jam Kerja     : 08.00 s/d 16.00 WIB 

c. Jam Masuk   : 08.00 WIB 

d. Jam Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB 

e. Jam Keluar   : 16.00 WIB 

 

Khusus untuk hari jumat, jam istirahat dan jam keluar berbeda dengan hari-

hari biasanya,adapun waktunya sebagai berikut: 

a. Jam Istirahat : 12.00 s/d 14.00 WIB 

b. Jam Keluar   : 16.30 WIB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB III 

TEORI PENUNJANG 

3.1 Sistem Database 

 Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di 

dalam komputer secara sistematik sehingga siperiksa dapat menggunakan suatu 

program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. 

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis 

data disebut sistem manajemen basis data (Database Management 

System/DBMS). 

 Sistem Database adalah sistem penyimpanan record terkomputerisasi yang 

bertujuan untuk menjaga informasi dan membuat informasi pada saat dibutuhkan. 

Pemakai sistem ini akan diberikan fasilitas untuk melakukan barmacam-macam 

operasi file, misalnya : 

1. Membuat file baru ke dalam database. 

2. Memasukan data baru ke dalam file yang telah ada. 

3. Mengambil data dari file yang ada. 

4. Menghapus data dari file yang ada. 

5. Menghapus file yang ada dari database. 

 

Server Database yang didukung oleh PHP antara lain : 

1. Informix 

2. DB2 

3. MySQL 

4. Oracle 

5. PostgreSQL 

6. Sybase 

 

 

 



 

 

 
 

3.2 DBMS 

DBMS (Database Management System) adalah perangkat lunak yang 

menangani semua pengaksesan database. Mempunyai fasilitas membuat, 

mengakses, memanipulasi dan memelihara basis data. 

Fungsi DBMS adalah sebagai berikut : 

1. Data Definition, DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. 

2. Data Menipulation, DBMS harus dapat menangani permintaan dari pemakai 

untuk mengakses data. 

3. Data Security & Integrity, DBMS harus dapat memeriksa keamanan dan 

integritas data yang didefinisikan oleh DBA. 

4. Data Recovery & Concurency, DBMS harus dapat menangani kegagalan-

kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, 

kerusakan disk, dsb. 

5. Data Dictionary, DBMS harus menyediakan data dictionary. 

6. Performance, DBMS harus menangani unjuk kerja dari semua fungsi seefisien 

mungkin. 

 

Sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional (modul) 

seperti : 

1. File Manager, yang mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang 

dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. 

2. Database Manager, yang menyediakan interface antara data low-level yang 

ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke system. 

3. Query Processor, yang menterjemahkan perintah-perintah dalam query 

language ke perintah low-level yang dapau dimengerti oleh database manager. 

4. DML Precompiler, yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan 

dalam sebuah program aplikasi ke pemangin prosedur normal dalam bahasa 

induk. 

5. DDL Compiler, yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam 

sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian 

disimpan dalam kamus data. 



 

 

 
 

3.3 HTML 

HTML bukanlah suatu pemograman, definisi dari HTML adalah Hypertext 

Markup Language, dimana dalam HTML itu sendiri tidak ada pemograman tetapi 

hanya melakukan penandaan (marking up) terhadap suatu teks untuk 

mengutamakan maksud dan melakukan pengorganisasian. HTML merupakan 

protokol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web 

browser. Protokl ini mentransfer dokumen-dokumen web yang ditulis atau 

berformat HTML (Hypertext Transfer Protocol). 

Dikatakan markup language  karena HTML berfungsi untuk memformat 

file dokumen teks biasa untuk bisa ditampilkan pada web browser dengan 

bantuan tanda-tanda yang sudah ditentukan. HTML dikembangkan beberapa 

tahun yang lalu sebagai subbagian SGML (Standard Generalized Markup 

Language) yang merupakan mark-up language yang tingkatnya lebih tinggi yang 

telah lama digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Markup 

language digunakan untuk menggambarkan bentuk, hubungan hypertext dan 

mendefinisikan komponen-komponen yang berbeda dari suatu dokumen. Karena 

HTML digunakan untuk ditansmisikan dengan SGML yang merupakan bentuk 

halaman web  yang lebih sederhana dibandingkan dengan SGML yang 

merupakan bentuk dokumen yang lebih berorientasi pada aplikasi. 

 Element dasar dari suatu halaman HTML (setiap halaman dalam web) 

adalah teks ASCII. Bahkan walaupun dalam bentuk yang sederhana, suatu 

paragraf yang dibuat dengan teks editor dapat disimpan sebagai file teks dapat 

ditampilkan dengan web browser tanpa menggunakan kode atau tanda-tanda 

tambahan. Melakukan penandaan pada suatu teks secara sederhana berarti bahwa 

menambahkan perintah-perintah tertentu atau yang dikenal dengan tag ke dalam 

dokumen untuk memberitahu web browser bagaimana dokumen bersangkutan 

ditampilkan. Setiap tag pada HTML memiliki penulisan yang berpasangan  

 

 

 



 

 

 
 

dan pada setiap tag ditandai dengan simbol < dan >. Pasangan dari sebuah tag 

ditandai dengan tanda “/”. Misalnya pasangan dari tag <html> adalah </html>  

 

 

 Contoh HTML adalah sebagai berikut : 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Berisi teks yang akan muncul pada title bar browser </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Berisi tentang teks , gambar atau apapun yang ingin ditampilkan pada 

halaman web ada pada bagian ini. 

</BODY> 

</HTML > 

 

Jika dijalankan melalui browser, maka hasilnya sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.1 : Contoh HTML 

 

3.4 Apache 

Apache merupakan web server yang paling banyak dipergunakan di internet. 

Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan UNIX. Namun 



 

 

 
 

demikian, pada beberapa versi berikutnya, Apache mengeluarkan programnya 

yang dapat dijalankan di Windows. Berdasarkan sejarahnya, Apache dimulai oleh 

veteran developer NCSA httpd (National Center for Supercomputing Aplication). 

Saat ini pengembangan NCSA httpd sebagai web server mengalami stagnasi. Rob 

Mc Cool meninggalkan NCSA dan memulai sebuah proyek baru bersama para 

webmaster lainnya, menambal bug dan menambahkan fitur pada NCSA httpd. 

Mereka mengembangkan program ini lewat mailing list. 

 Dengan berpijak pada NCSA httpd versi 1.3, Team Apache mengelurkan 

rilis pertama kali secara resmi Apache version 0.6.2. Nama Apache diambil dari 

kata “A Patchy Server”, server perbaikan yang penuh dengan tambahan (patch). 

Tambahan yang dimaksud adalah penambahan fitur dan penambalan bug dari 

NCSA httpd Versi 1.3. 

 Saat ini Apache dipergunakan secara luas, hal ini disebabkan karena 

programnya yang gratis dengan kinerja relatif stabil. Dalam pengembangannya 

mempergunakan sistem terbuka, yakni setiap orang diberikan kesempatan seluas-

luasnya untuk dapat memberikan konstribusi dalam mengembangkan program. 

Konstribusi dikomunikasikan lewat mailing list. Apache mempunyai program 

pendukung yang cukup banyak. Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap 

bagi penggunanya. Beberapa dukungan Apache : 

a. Kontrol Akses 

Kontrol ini dapat dijalankan berdasarkan nama host atau nama IP. 

b. CGI (Common Gateway Interface) 

Yang paling terkenal untuk digunakan adalah perl (Practical Extraction and   

Report Language), didukung oleh Apache dengan menempatkannya sebagai 

modul (mod_perl). 

c. PHP (PHP Hypertext Processor) 

Program dengaan metode semacam CGI, yang memproses teks dan bekerja di 

server. Apache mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah satu 

modulnya (mod_php). Hal ini membuat kinerja PHP menjadi lebih baik. 

 



 

 

 
 

Platform yang didukung oleh Apache saat ini antara lain Linux, SunOS, Unix 

Ware, FreeBSD, Solaris, AIX, OpenBSD, IRIX, SCO, NetBSD, HPUX, BSDI, 

Digital UNIX. 

 

 

3.5 WWW (World Wide Web) 

Disebut secara singkat dengan W3 (three doubleyuu), “web”. Ada yang 

menyebutnya berasal dari kata webster (mendunia). Ada juga yang menyebutnya 

sebagai jaringan laba-laba. 

Web merupakan pelayanan internet terdistribusi dengan konsep hypertext 

antar dokumen yang menggunakan bahasa HTML (Hyper Text Markup 

Language) untuk format dokumen. WWW menggunakan protokol perantara 

untuk mengaksesnya yaitu dengan menggunakan HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol). WWW menyediakan akses ke berbagai pelayanan, mirip dengan 

Gopher, tetapi WWW memperbolehkan user menuliskan teks guna mencari 

dokumen lain dalam kemasan hypertext. 

URL (Uniform Resources Locator) adalah alamat yang memberikan petunjuk 

atas arah dan letak suatu sumber di internet. Web server adalah jaringan client 

server interaktif yang menggunakan teknologi World Wide Web (penggunaan 

hypertext dan graphics secara bersamaan untuk menampilkan informasi). Browser 

melakukan hubungan komunikasi dengan web server untuk me-request 

permintaan, kemudian web server akan menerima request yang diminta, lalu web 

server akan menampilkan halaman browser yang berisi ASP dengan script 

engine-nya untuk melakukan proses permintaan client yaitu dengan mengambil 

database yang ada di database microsoft access untuk diproses lebih lanjut sesuai 

dengan request yang diminta oleh browser. Hasil query dari seluruh permintaan 

yang diminta oleh browser baik itu betrhasil ataupun gagal akan ditampilkan oleh 

browser yang mendukung sistem dynamic HTML ke sisi client. 

 

 



 

 

 
 

3.6 Web Browser 

Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi 

internet maupun internet yang disajikan oleh sebuah web server. Dengan web 

browser maka informasi-informasi HTML di web server dapat sampai ke pemakai 

yang berupa teks, gambar, audio, bahkan video. Aplikasi web browser yang 

sampai saat ini paling banyak dgunakan adalah Internet Eksplorer dari Microsoft 

dan Netscape Navigator serta Communicator dari Netscape. 

3.7 Relasi Tabel 

Relasi tabel merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan 

beberapa baris. Relasi tabel menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas merupakan 

individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang 

lainnya. 

Suatu relasi tabel memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen 

dalam suatu relasi tabel adalah sebagai berikut :  

a. Atribut 

Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki 

atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau 

pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal 

penting dalam pembentukan model data.  

b. Tuple 

Tuple merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang 

saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu 

record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya : NPM, 

nama mahasiswa, alamat, kota, dll. 

c. Domain 

Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. 

d. Derajat (Degree) 

Jumlah atribut dalam sebuah relasi. 

e. Cardinality 

Jumlah tupel dalam sebuah relasi. 



 

 

 
 

f. Super Key 

Satu atribut / kumpuln atribut yang secara unit mengidentifikasi sebuah tuple 

di dalam sebuah relasi. 

g. Cardinate Key 

Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara 

unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam sebuah relasi yang 

biasanya mempunyai nilai unik. Satu set minimal dari atribut menyatakan 

secara tak langsung dimana kita tidak dapat membuang beberapa atribut dalam 

set tanpa merusak kepemilikan yang unik. 

h. Primary Key 

Merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya 

mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat 

mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk 

mengidentifikasikan tuple secara unik dalam sebuah relasi. Setiap kunci 

candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih 

satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. 

i. Alternate Key 

Merupakan candidate key yang tidak dipakai sebagai primary key atau 

Candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. 

j. Foreign Key (Kunci Tamu) 

Atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah 

relasi tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci 

tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk 

direlasikan. 

 

3.8 PHP 

 PHP singkatan dari Personal Home Page Tools, yaitu merupakan bahasa 

server-side scripting yang menyatu dengan HTML. Bahasa ini memungkinkan 

pembuat aplikasi membuat sebuah halaman web menjadi dinamis, yang berarti 

halaman web menjadi lebih interaktif dan halaman yang akan ditampilkan dibuat 

saat client  melakukan request  halaman tersebut. Sehingga informasi yang 



 

 

 
 

diterima oleh client adalah selalu informasi yang terbaru. Pembuatan web ini 

merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai script PHP dieksekusi pada 

server dimana script  tersebut dijalankan (server-side), jadi semua informasi yang 

ingin ditampilkan  di halaman web bisa dilihat dengan baik oleh semua jenis 

browser client. PHP termasuk dalam HTML-embedded, oleh karena itu script 

PHP bisa disisipkan pada sebuah halaman HTML. 

 Saat server melayani permintaan dari browser web akan suatu dokumen, 

server sebenarnya hanya mengambil file di dalam disk dan melakukan beberapa 

pekerjaan untuk transisi seperti menambahkan informasi tipe dokumen, merubah 

formatnya agar bisa dikirimkan menggunakan HTTP yang mengirimkan semua 

ke browser. Browser web menerima file HTML dan menampilkannya ke layar 

monitor client. Sumber tetap berada di server dan tidak ada perubahan sama 

sekali, inilah yang disebut web statis. Pada web dinamis, jika ada permintaan dari 

browser maka server akan mendeteksinya sebagai suatu permintaan untuk 

menjalankan program di luar server. Server lalu menjalankan aplikasi yang 

dimaksud. Program aplikasi lalu mengeluarkan hasil kerjanya ke server 

kemudian mengirimkannya kembali ke browser dalam bentuk HTML seperti 

biasa. Bagi browser web, informasi yang diterima tetap serupa dengan dokumen 

HTML biasa, namun dokumen tersebut bukan lagi salinan file yang ada di disk 

server, melainkan suatu informasi yang dihasikan secara on-the-fly oleh program 

aplikasi. 

PHP juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan database dalam 

aplikasi-aplikasinya. Artinya PHP dapat menjadi interface antara pengguna 

dengan database yang dimilikinya. Dengan demikian pengguna tidak perlu 

mengakses langsung ke database untuk melakukan suatu perubahan. 

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan PHP 

sebagai modul dari apache diantaranya adalah : 

1. Tingkat keamanan yang cukup tinggi. 

2. Waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman 

web  lainnya yang berorientasi pada server-side scripting. 



 

 

 
 

3. Akses ke sistem database yang lebih fleksibel seperti MySQL. 

 

Ada beberapa cara untuk mulai menuliskan script PHP, yaitu : 

1. <?php 

 echo “Script PHP Anda”; 

 ?> 

 

2. <? 

 echo “Script PHP Anda”; 

 ?> 

 

3. <script language=”php”> 

 echo “Script PHP Anda”; 

 </script> 

 

4. <% 

 echo “Script PHP Anda”; 

 %> 

 

Contoh PHP adalah sebagi berikut : 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Example </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 <?php 

     echo “ Ini adalah contoh script PHP”; 

 ?> 

</BODY> 

</HTML> 

 



 

 

 
 

 Jika dijalankan melalui browser maka tampilannya akan seperti berikut : 

 

 
Gambar 3.2 : Contoh PHP 

 

1. Struktur Program PHP 

 Kode program PHP menyatu dengan tag-tag HTML dalam satu file seperti 

contoh diatas. Kode PHP diawali dengan tag <? atau <?php dan ditutup dengan 

tag ?>. File yang berisi tag HTML dan kode PHP ini diberi ekstensi .php atau 

ekstensi lainnya yang ditetapkan pada Apache / web server. Berdasarkan ekstensi 

ini, pada saat file diakses, server akan tahu baha file ini mengandung kode PHP. 

Server akan menerjemahkan kode ini dan menghasilkan output dalam bentuk tag 

HTML yang akan dikirim ke browser client yang mengakses file tersebut. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Stuktur Program PHP </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<? 

 pernyataan-1; 

 - 

 - 

 - 



 

 

 
 

 pernyataan-n; 

?> 

</CENTER> 

</BODY> 

</HTML> 

 

2.   Komentar Program 

 Untuk keperluan dokumentasi dengan maksud agar program mudah dipahami 

di suatu saat lain, biasanya pada program disertakan komentar atau keterangan 

mengenai program. Dalam program PHP komentar ditulis dengan diawali tanda : 

1. C Style, komentar diawali dengan tag /* dan diakhiri dengan */. Style ini 

digunakan untuk komentar yang lebih dari satu baris. 

2. C++ Style, komentar ini diawali dengan tag // dan hanya berlaku untuk satu 

baris komentar, untuk baris berikutnya harus diawali tag // lagi. 

3. Bourne Shell Style, diawali tag # untuk satu baris komentar. 

 

3.   Type Data 

 PHP mengenal beberapa macam tipe data yaitu integer, floating point dan 

string. Floating point lebih dikenal dengan nama double atau desimal. Penulisan 

string selalu diawali dengan tanda petik ganda (“) atau tanda petik tunggal (‘). 

Contoh penulisan tipe data adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 : Contoh Penulisan  Tipe Data 

Tipe Data Contoh Keterangan 

Integer 
$jumlah = 10; 

$nilai = -5; 
Bilangan bulat 

Double 
$skor = 90.00; 

$bunga = 12.50; 
Bilangan real 

String 
$kota = “Yogyakarta” 

$motto = “Nyaman” 
Karakter, kalimat 

 



 

 

 
 

4.   Variabel 

 Variabel dinyatakan dengan tanda $ di belakang nama variabel. Nama 

variabel dapat terdiri atas angka, huruf dan underscore. Penamaan variabel 

bersifat case sensitiv artinya penggunaan huruf kecil dan huruf besar dibedakan. 

Deklarasi sebuah variabel selalu diikuti dengan pemberian nilai dari variabel 

tersebut. Sehingga jika sebuah variabel belum memiliki nilai, tidak perlu 

dideklarasikan terlebih dahulu. 

 

Tabel 3.2 : Contoh Penulisan Variabel 

Benar Salah 

$variabel $var!abel 

$_pilih $-pilih 

$te95 $95te 

$ini_itu $ini-itu 

 

5.   Operator 

 Operator merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam 

program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan 

dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan kesamaan 

dua buah nilai. 

1. Operator Aritmatika 

Operator untuk operasi aritmatika yang tergolong sebagai operator binary 

bisa dilihat dari tabel 3.3 berikut : 

 

Tabel 3.3 : Daftar Operator Aritmatika 

Contoh Operasi Hasil 

$a + $b Penjumlahan $ a ditambah $b 

$a - $b Pengurangan $a dikurangi $b 

$a * $b Perkalian $a dikali $b 

$a / $b Pembagian $a dibagi $b 



 

 

 
 

$a % $b Modulus Sisa hasil $a dibagi $b 

$a++ Increment Akan sama dengan 5 jika $a=4 

 

2. Operator Perbandingan 

Operator perbandingan digunakan pada struktur kontrol program, seperti if, 

elseif, dimana dilakukan perbandingan antara dua nilai. 

 

Tabel 3.4 : Daftar Operator Perbandingan 

Contoh Operasi Hasil 

$a === $b Sama dengan True jika $a sama dengan $b 

$a != $b Tidak sama dengan 
True jika $a tidak sama dengan 

$b 

$a < $b Lebih kecil dari True jika $a lebih kecil dari $b 

$a > $b Lebih besar dari True jika $a lebih besar dari $b 

$a <= $b 
Lebih kecil atau sama 

dengan 

True jika $a lebih kecil atau 

sama dengan $b 

$a >= $b 
Lebih besar atau sama 

dengan 

True jika $a lebih besar atau 

sama dengan $b 

  

3. Operator Logika 

Operator logika biasa dipakai untuk menghubungkan ungkapan relasi. Pada C, 

operator logika dapat berupa (AND), (OR), dan ! (NOT). 

Bentuk pemakaian operator && dan II adalah : 

Operand1 operator operand2 

Baik operand1 maupun operand2 dapat berupa ungkapan relasi ataupun 

ungkapan logika. Hasil ungkapan bernilai benar atau salah. 

 

Tabel 3.5 : Daftar Operator Logika 

Contoh Operasi Hasil 

$a and $b And True jika $a dan $b keduanya bernilai 



 

 

 
 

true 

$a or $b Or 
True jika salah satu atau keduanya $a dan 

$b bernilai true 

$a xor $b Xor 
True jika salah satu $a atau $b bernilai 

true 

! $a Not True jika $a bernilai tidak true 

 

6.   Pernyataan 

 Pernyataan berfungsi sebagai rangka dari bahan program. Aliran program 

diatur dengan pernyataan-pernyataan struktur kontrol. PHP mengenal dua jenis 

sistem kontrol yaitu statemen kondisional dan loop. 

1. Pernyataan if 

If  digunakan jika satu atau lebih operasi akan dilaksanakan jika syaratnya 

terpenuhi. Bentuk pernyataannya :  

<? 

If (persyaratan) 

{ 

Operasi program; 

. 

} 

?> 

 

2. Pernyataan if...else 

If...else digunakan jika satu atau lebih operasi memiliki dua alternatif, dimana 

jika persyaratan dipenuhi dilakukan operasi I, jika tidak dilakukan operasi II. 

Bentuk pernyataannya : 

<?  

If (pernyataan){ 

Operasi I; 

}else{ 

Operasi II; 



 

 

 
 

} 

?> 

 

3. Pernyataan Switch 

Switch digunakan pada saat ditemui masalah membandingkan suatu variabel 

dengan berbagai nilai. Bentuk pernyataannya : 

Switch (ekspresi) 

{ 

cas konstanta-1 : 

pernyataan-1 

break; 

case konstanta-2 : 

pernyataan-2 

break; 

. 

: 

default : 

 pernyataan-n; 

} 

 

4. Pernyataan Include dan Require 

Include dan require keduanya digunakan untuk memanggil dan mengeksekusi 

file yang ditentukan. Dengan kedua pernyataan ini dapat dibuat fungsi-fungsi, 

konstanta ataupun perintah operasi biasa dalam sebuah file terpisah yang dapat 

dipanggil dari file program lain. 

 

7.   Pengulangan Proses 

1. Pernyataan While 

Bentuk umum pernyataan while : 

while (kondisi) { 

 pernyataan-1; 



 

 

 
 

 . 

 : 

 Pernyataan-n; 

} 

Dengan pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk 

ataupun pernyataan kosong. 

 

2. Pernyataaan for 

Bentuk umum pernyataan for : 

for (ungkapan-1; ungkapan-2; ungkapan-3) { 

 pernyataan-1; 

 . 

 : 

 Pernyataan-n; 

} 

 

Kegunaan dari masing-masing ungkapan pada pernyataan for : 

a. Ungkapan-1 

 Digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali 

 loop. 

b. Ungkapan-2 

 Digunakan sebagai kondisi untuk keluar dari loop. 

c. Ungkapan-3 

 Digunakan sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. 

 

 

3.9   MySQL 

 MySQL merupakan salahsatu DBMS yang bersifat open source. MySQL 

adalah database yang sangat popular yang digunakan bersama PHP. Dengan 



 

 

 
 

MySQL, pengguna dapat membuat tabel dimana data dapat disimpan lebih 

efisien dibandingkan menyimpan data dalam array. 

Beberapa tipe data dalam MySQL yang sering dipakai antara lain : 

 

Tabel 3.6 : Daftar Tipe Data 

Tipe Data Keterangan 

INT Jangkauan angka -2147483648 s/d 2147483647 

DATE Tanggal Format YYYY:MM:DD 

DATE TIME Tanggal dan Waktu Format YYYY:MM:DD HH:MM:SS 

CHAR String dengan panjang tetap sesuai yang ditentukan, panjang 

dari 1-255 karakter 

VARCHAR String dengan panjang berubah-ubah sesuai yang disimpan 

saat itu, panjang dari 1-255 karakter 

BLOB Teks dengan panjang maksimum 65535 karakter 

 

Untuk menggunakan MySQL ataupun database lain secara efektif, 

pogrammer diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai Structured Query 

Language atau SQL. 

 

1.   Bahasa SQL 

 SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang dipergunakan untuk 

mengakses data dalam basis data relation. Bahasa ini secara defacto adalah 

bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini 

hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini dalam 

manajemen datanya. 

Pemakaian dasar SQL adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Database 

Untuk membuat sebuah database gunakan sintaks : 
CREATE DATABASE [nama_database] 

Contoh : 
CREATE DATABASE test; 



 

 

 
 

 
2. Membuka Database 

Untuk membuka database yang telah kita buat sebelumnya, gunakan sintaks : 
USE [nama_database] 

Contoh : 
USE test; 

 
3. Mendefinisikan Tabel 

Untuk mendefinisikan tabel digunakan sintaks : 
CREATE TABLE [nama_tabel] ([definisi_tabel]) 

Contoh : 
CREATE TABLE latihan (nama VARCHAR(20), alamat 

VARCHAR(255), password VARCHAR(10)); 

 
4. Menyimpan Data 

Untuk menyimpan data dalam tabel dipergunakan sintaks : 
INSERT INTO [nama_tabel] (daftar_field) VALUES 

([daftar_nilai]) 

Contoh : 
INSERT INTO latihan (nama,alamat,password) VALUES 

(‘maria’,’bandung’,’123’); 

 
5. Mengambil Data 

Untuk mengambil data dipergunakan sintaks : 
SELECT [daftar_field] FROM [nama_tabel] [kondisi] 

Contoh : 
SELECT nama FROM latihan; 

 
6. Menghapus Data 

Untuk menghapus data dipergunakan sintaks : 
DELETE FROM [nama_tabel] [kondisi] 

Contoh : 
DELETE FROM latihan WHERE nama=’maria’; 

 



 

 

 
 

7. Mengubah Data 

Untuk mengubah data dipergunakan sintaks : 
UPDATE [nama_tabel] SET [nama_field]=[nilai_baru] WHERE 

[kondisi] 

Contoh : 
UPDATE latihan SET password=’456’ WHERE nama=’maria’; 

 

2.   Fungsi-Fungsi MySQL 

a. mysql_connect 

Fungsi ini digunakan untuk membuat hubungan ke database MySQL yang 

terdapat pada suatu host. 

Sintaks : $conn = mysql_connect(“host”,”username”,”password”); 

Dalam hal ini $conn adalah nama variabel penampung status hasil koneksi 

kepada database. Host menyatakan nama host tempat MySQL berada. 

Username adalah nama pemakai yang melakukan hubungan. Dan password 

adalah password dari username. 

 
b. mysql_close 

Fungsi ini digunakan untuk menutup hubungan ke database MySQL. 

Sintaks : mysql_close($conn); 

 
c. mysql_select_db 

Fungsi ini digunakan untuk memilih database. 

Sintaks : $pilih = mysql_select_db(“nama_database”,”$conn”); 

$pilih merupakan status koneksi kepada database sedangkan nama_database 

adalah database yang kita gunakan. 

 
d. mysql_query 

Fungsi ini digunakan untuk mengeksekusi permintaan terhadap sebuah tabel 

atau sejumlah tabel. 

Sintaks : $hasil = mysql_query(“SQL_Statement”); 

$hasil akan berupa record set apabila SQL_Statement berupa perintah select. 



 

 

 
 

 
e. mysql_fetch_array 

Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan suatu array yang berisi seluruh 

kolom dari sebuah baris pada suatu himpunan hasil. 

Sintaks :  $row = mysql_fetch_array($hasil); 

$row merupakan array satu record dari record $hasil yang diproses nomor 

record sesuai dengan nomor urut dari proses mysql_fetch_array yang sedang 

dilakukan. $hasil adalah record set yang akan diproses. 

 
f. mysql_fetch_row 

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array 

yang dihasilkan hanya array numeris. 

Sintaks : $row = mysql_fetch_row($hasil); 
 
g. mysql_num_rows() 

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada 

database. 

Sintaks : $jml = mysql_num_rows($hasil); 

$jml akan memiliki nilai sesuai dengan jumlah record yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB IV 
DAFTAR EMAIL KARYAWAN PUSAT SURVEI GEOLOGI 

BERBASIS WEB 

 
4.1 Entity Relationship Diagram Untuk Database Maintenance 
 

 
Gambar 4.1 : ER-Diagram Maintenance 

 

4.2 Membuat Database Maintenance dengan PhpMyAdmin 

 Sesuai dengan definisinya, database adalah kumpulan tabel yang saling 

berelasi dan relasi antar tabel tersebut dilakukan melalui field kunci atau primary 

key. Software yang penulis gunakan disini antara lain : 

1.  PHP sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan web. 

2. MySQL sebagai database yang digunakan untuk menyimpan data. Disini 

penulis menggunakan PhpMyAdmin 2.6.1.-pl3. 

3.  Apache versi 5.1.4.4 sebagai web server. 

4.  Dremweaver sebagai editor pembuatan web. 

 

 Pertama buat sebuah database di PhpMyAdmin dengan nama maintenance. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Gambar 4.2 : Membuat  Database Maintenance 

 

 Setelah itu klik create. Sekarang database sudah kita buat, selanjutnya kita 

akan membuat tabel. Ada 3 tabel yang penulis buat dalam database maintenance 

ini, tabel tersebut antara lain adalah tabel user, tabel data karyawan dan terakhir 

tabel zimra. 

 

4.3 Membuat Table 

4.3.1 Tabel User 

  Sebagai contoh sekarang kita akan membuat tabel user yang nantinya akan 

kita gunakan sebagai user interfaces untuk login ke halaman web. 

Dengan struktur tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1  : Struktur Tabel User 

Field Tipe Data Keterangan 

id_user 
Varchar (50) not 

null primary key 

Teks dengan panjang maksimal 50, tidak 

boleh kosong, sebagai primary key 

password 
Varchar(50) not 

null 

Teks dengan panjang maksimal 50, tidak 

boleh kosong 

nama Varchar(100) not Teks dengan panjang maksimal 100, tidak 



 

 

 
 

null boleh kosong 

level 
Varchar(50) not 

null default ‘user’ 

Teks dengan panjang maksimal 50, tidak 

boleh kosong, nilai default adalah user 

 

 
Gambar 4.3 : Membuat  Tabel User 

 

 Beri nama user pada tabel tersebut dengan jumlah field empat yaitu id_user, 

password, nama dan level.  Setelah selesai klik Go untuk memulai mengisi tabel 

tersebut.  

 
Gambar 4.4 : Membuat Field Table User 

 

 Jangan lupa bahwa php case sensitif  jadi sebaiknya isikan semua field dengan 

huruf kecil. Pada tabel 3.7 id_user di-setting sebagai primary key dimana artinya 

id_user ini merupakan kunci unik yang dapat dijadikan pengenal dalam tabel 

(dalam hal ini table user). Jika sudah klik save. 

 Apabila anda tidak menggunakan PhpMyAdmin untuk administrasi database 

MySQL maka script untuk membuat table user yang dapat anda ketikan di mySql 

atau jendela query adalah sebagai berikut  

 
CREATE TABLE `user` ( 



 

 

 
 

`id_user` VARCHAR( 50 ) NOT NULL , 
`password` VARCHAR( 50 ) NOT NULL , 
`nama` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , 
`level` VARCHAR( 50 ) DEFAULT 'user' NOT NULL , 
PRIMARY KEY ( `id_user` )  
); 

 

 Untuk mengisi tabel user ketikan perintah berikut. Misalkan kita isi record 

tersebut dengan id_user admin. 

 
INSERT INTO user VALUES 

('admin',md5('admin'),’Administrator’,’admin’); 

 

 Disini kita gunakan fungsi md5() yang berfungsi untuk mengenkripsi 

password sebelum hasil enkripsi tersebut disimpan dalam database sistem ketika 

registrasi user baru. Hasil md5()  berupa suatu string acak dengan panjang 32 

karakter (256) bit. 

Hasilnya akan seperti berikut : 

 

 
Gambar 4.5 : Isi Tabel User 

 

4.3.2 Tabel Zimra 

Setelah kita selesai membuat tabel user, selanjutnya kita akan membuat 

tabel zimra dimana tabel ini akan digunakan untuk menginputkan data email dari 

masing-masing karyawan. 

Tabel 4.2 : Struktur Tabel Zimra 

Field Tipe Data Keterangan 

nim 
int (10) not null 

unsigned primary key 

Angka dengan panjang maksimal 10, 

tidak boleh kosong, hanya bernilai 

positif saja, sebagai primary key 



 

 

 
 

nama varchar (100) not null 
Teks dengan panjang 100, tidak boleh 

kosong 

email varchar (100) not null 
Teks dengan panjang 100, tidak boleh 

kosong 

password char (10) not null 
Teks dengan panjang maksimal 10, 

tidak boleh kosong 

 

Buat tabel zimra dengan jumlah field empat. 

 

 
Gambar 4.6 : Membuat Tabel Zimra 

 

Isikan field tersebutdengan nim, nama, email dan terakhir password. 

 
Gambar 4.7 : Membuat Field Tabel Zimra 

 
 Setting nim sebagai primary key yang nantinya nim ini akan dijadikan 

sebagai pengenal pada tabl zimra ini. INT artinya angka yang digunakan 

panjangnya maksimal 10 karakter. CHAR artinya string dengan panjang tetap 

sesuai dengan yang ditentukan, panjangnya dari 1-255 karakter. Sedangkan 

VARCHAR artinya string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang 

disimpan pada saat itu, panjangnya sama seperti tipe CHAR yaitu 1-255 karakter. 

Jika kita memuat table zimra ini pada jendela query, ketikan script berikut : 
CREATE TABLE `zimra` ( 



 

 

 
 

`nim` INT( 10 ) NOT NULL , 

`nama` VARCHAR( 100 )UNSIGNED NOT NULL , 

`email` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , 

`password` CHAR( 10 ) NOT NULL , 

PRIMARY KEY ( `nim` )  

); 

 

4.3.3 Tabel Data_karyawan 

  Setelah kita buat tiga tabel yaitu user dan zimra, terakhir kita akan 

membuat tabel data_karyawan. Tabel zimra yang sebelumnya telah kita buat 

adalah table yang memiliki primary key atau kunci (nim) yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi secara unit record-record data yang ada di table zimra juga 

berfungsi untuk menghubungkan atau merelasikan table zimra dengan table 

data_karyawan yang sekarang akan kita buat. Jika table zimra direlasikan dengan 

table data_karyawan seperti contoh table 4.3 dibawah, maka ketika admin 

menginputkan data ke table data_karyawan, maka nilai field nim yang ada di 

table data_karyawan haruslah diisi dengan nilai field nim yang sudah ada di table 

zimra. Jika tiak maka ketidak konsistenan akan terjadi 

Lihat relasi tabel antara tabel zimra dan tabel data karyawan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabel  4.3 :  Relasi Antar Tabel Zimra Dan Tabel Data_Karyawan 

 

Zimra 

NIP 

Nama 

Email 

Password 

 

 

Sekarang kita akan memulai membuat tabel zimra dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

Buat tabel data_karyawan dengan jumlah field lima. 

 

 
Gambar 4.8 : Membuat Tabel Data_Karyawan 

 

Dengan struktur tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4  : Struktur Tabel Data_Karyawan 

Field Tipe Data Keterangan 

id_data 

int (10) unsigned not 

null auto_increment 

primary key 

Angka dengan panjang maksimal 10, 

bernilai positif saja, tidak boleh kosong, 

nilai selalu otomatis naik satu angka, 

sebagai primary key 

nim 
int (10) unsigned not 

null 

Angka dengan panjang maksimal 10, 

bernilai positif saja, tidak boleh kosong 

bidang 
varchar (100) not 

null 

Teks dengan panjang 100, tidak boleh 

kosong 

sub_bagian varchar (100) not Teks dengan panjang 100, tidak boleh 

Data_Karyawan 

Id_data 

NIP 

Bidang 

Sub_bagian 

Golongan 



 

 

 
 

null kosong 

golongan varchar (50) not null 
Teks dengan panjang 50, tidak boleh 

kosong 

 

 Lalu isi field tersebut dengan id_data sebagai primary key, nim, bidang, 

sub_bagian dan golongan. 

 
Gambar 4.9 : Isi Tabel Data_Karyawan 

 

 Setelah itu klik save. Jika kita memuat table data_karyawan ini pada jendela 

query, ketikan script berikut : 

 
CREATE TABLE `data_karyawan` ( 

`id_data` INT( 10 )UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

`nim` INT( 10 )UNSIGNED NOT NULL , 

`bidang` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , 

`sub_bagian`VARCHAR( 100 ) NOT NULL , 

`golongan`VARCHAR( 50 ) NOT NULL , 

PRIMARY KEY ( `id_data` )  

); 

 

4.4 Membuat Form Login, View, Entry, Edit, Delete dan Searching Data 

4.4.1 Membuat Koneksi Ke MySQL 

  Sebelum membuat dan menjelaskan script untuk membuat form insert, 

edit dan hapus data, penulis akan membuat dan menjelaskan terlebih dahulu script 

koneksi.php yang berfungsi menghubungkan atau melakukan koneksi dengan 



 

 

 
 

database dan tabel yang telah kita buat diatas. Source code file koneksi.php 

adalah sebagai berikut : 

<?php 
//alamat atau nama host server kita dimana MySQL tersebut diinstall 
$host="localhost"; 
/username databases atau nama user 
$user="root"; 
//password yang dimiliki username untuk akses databases 
$pass=""; 
//nama databases mysql yang digunakan 
$db="maintenance"; 
//mengakses server databases MySql  
$connect=mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Koneksi gagal");; 
//membuka databases di server 
mysql_select_db($db,$connect) or die("Database Error"); 
?> 

 

Kemudian, coba jalankan file koneksi.php tersebut. Jika file ini berhasil 

melakukan akses ke database maintenance, maka pada layar tidak akan tampak 

pesan apapun. Tapi jika file ini gagal maka pada layer akan menampilkan pesan 

kesalahan. Kita akan memahaminya baris demi baris. 

$connect = mysql_connect($host,$user,$pass); 

Baris ini merupakan kunci untuk membuka koneksi dengan database. 

'$host'  (localhost) menunjukkan host dimana database tersebut berada. '$user' 

merupakan login user atau username yang digunakan untuk masuk ke database. 

'$pass' merupakan password dari user 'root' dalam contoh diatas. Bagian 

password ini dapat dikosongkan jika login user / admin bersangkutan tidak 

memiliki password. Sedangkan '$connect' merupakan variabel yang berisi 

perintah 'mysql_connect($host,$user,$pass)' tersebut. Variabel ini akan digunakan 

untuk mengakses server database seperti untuk melakukan query, dan juga untuk 

menutup koneksi nantinya. 

mysql_select_db ($db,$connect); 

Baris ini akan memilih database yang akan digunakan. Jika berada di 

prompt MySQL baris ini setara dengan: 

 use maintenance; 



 

 

 
 

Dengan selesainya pembahasan ini, maka berarti kita telah dapat 

melakukan pengaksesan database melalui PHP. Kita akan memasuki tahap 

berikutnya yaitu membuat script untuk form login yang nantinya akan dijadikan 

sebagai user interface. 

 

4.4.2 Login Untuk Sistem Keamanan 

Dalam menangani data tentunya diperlukan keamanan, apalagi dalam 

suatu aplikasi di internet. Untuk itu diperlukan suatu halaman untuk memasukan 

username dan password untuk menghindari terjadinya pengubahan data oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Pertama, akan dibuat PHP form yaitu form yang digunakan untuk login. 

Beri nama dengan login.php. Berikut kode yang digunakan untuk membangun 

form sederhana. 
1. <? 

2. echo "<form method='post' action='index.php?target=proses_login>"; 

3. echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\">"; 

4. echo "<tr> 

5.       <td> Username </td> 

6.       </tr>"; 

7. echo "<tr> 

8.       <td> <input type='text' name='username'> </td> 

9.        </tr>"; 

10. echo "<tr> 

11.       <td> Password </td> 

12.       </tr>"; 

13. echo "<tr> 

14.       <td> <input type='password' name='password'> </td> 

15.       </tr>";     

16. echo "<tr> 

17.       <td align='right'><input type='submit' value='Login' /></td> 

18.       </tr>";  

19. echo "</table>";   

20. echo "</form>"; 

21. ?> 

 



 

 

 
 

File login.php ini sebenarnya hanya script HTML saja. Form masukan ini 

setelah di-submit akan dikirimkan ke file proses_login.php dengan membawa dua 

variabel, yaitu username dan password. 

Ini merupakan contoh halaman login yang hasil dari kode yang tadi kita 

buat : 

 

Gambar 4.10 : Tampilan Halaman Login 

Langkah ke dua adalah membuat script yang dilakukan untuk melakukan 

proses login setelah tombol login di klik. Berikut adalah source code dari 

proses_login.php 
1.  <?php 

2.  include "koneksi.php"; 

//--- sekarang baru ke proses login 

//--- $_POST["username"] berisi data username yang dimasukkan oleh user, 

3.  $username=$_POST["username"]; 

//-- $_POST["password"] berisi data password yang dimasukkan oleh user 

//--- nanti di enkripsi dengan md5 

4.  $pass   = md5($_POST["password"]); 

//--- perintah query untuk mengecek keberadaan user tersebut, 

//--jika ada maka user tersebut boleh masuk, 

5.  $login  = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE id_user='$username' 
AND password='$pass'"); 

//-- cek dengan mysql_num_rows 

6.  $ketemu = mysql_num_rows($login); 

7.  $r      = mysql_fetch_array($login); 

// Apabila username dan password ditemukan 

8.  if ($ketemu > 0){ 

9.  session_start(); 

10. session_register("namauser"); 

11. session_register("passuser"); 

//-- set sesi dengan nama namauser dan passuser, 

//-- isinya adalah id_user dan password yang dimasukkan tadi. 



 

 

 
 

12. $_SESSION["namauser"]=$r["id_user"]; 

13. $_SESSION["passuser"]=$r["password"]; 

14. echo "<br><b><center>Selamat datang <h5>$username</h5> 

    Anda telah berhasil Login..!!</center></b>"; 

15. } 

16. else 

17. { 

18. echo "<font color=#FF0000><br><center><b> 

    Login gagal.. username atau password 
salah !!</b></center></font><br>"; 

19. } 

20. ?> 

 

Pada halaman ini, halaman proses_login.php pertama-tama melakukan 

pengecekan apakah variabel username dan password keduanya memiliki nilai atau 

tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan gagal. 

 Jika kedua variabel tersebut mempunyai nilai maka dilakukan perintah Sql 

dengan klausa where pada field username dan password dengan nilai pada 

variabel username dan password tadi. Kemudian perintah mysql_num_rows 

mengecek berapa banyak data yang dihasilkan dari query diatas. Jelas disini 

bahwa bila hasilnya 1, maka username tersebut diperkenankan masuk ke halaman 

pengelolaan, sedangkan bila 0 sebaliknya akan menampilkan pesan gagal. 

Session_register ini akan menuliskan nama variabel (namauser dan 

passuser) serta isinya (id_user dan password yang dimasukkan tadi) pada file 

sehingga selama browser tidak ditutup, nama variable akan tetap disimpan pada 

browser. 

 Sekarang kita akan membuat halaman logout. Berikut adalah source code 

logout.php 
1. <?php 

2. session_start(); 

3. session_destroy(); 

4. echo "<br><center><b>Anda telah berhasil Logout</b></center></br>"; 

5. ?> 

 



 

 

 
 

Untuk menghilangkan session ada 2 cara, cara yang paling mudah dan 

paling extream dengan menutup browser otomatis session akan hilang, cara yang 

kedua dengan session_destroy(). Dengan session_destroy() maka semua session 

yang telah diset akan hilang. Ingat untuk mengakses session harus didahului 

dengan session_start() meskipun anda akan menghilangkan session tersebut. 

 Sejauh ini halaman web kita sudah mempunyai halaman login untuk 

memberikan keamanan bagi pengisian data sehingga tidak semua orang bisa 

mengisikan data. Namun demikian masih perlu ditambahkan script dibawah ini 

pada file insert.php, edit.php dan delete.php. 

Tambahkan script ini diawal file yang telah disebutkan diatas, misalkan 

pada delete.php 

<?php 

session_start(); 

if (empty($_SESSION[namauser]) AND empty($_SESSION[passuser])){ 

  echo "<br><center><b>Untuk menghapus data, Anda harus login terlebih 
dahulu !!</b></center>"; 

} 

else{ 

include "koneksi.php"; 

?> 

 

Tambahkan script ini diakhir masing-masing file 

<?php 

} 

?> 

 

Maksud sisipan diatas adalah supaya orang tidak dapat melompat masuk 

ke pengelolaan tanpa menggunakan username dan password tetapi mengetahui 

nama file setelah file login dan file proses_login. 

 

4.4.3 Membuat Form 

4.4.3.1 Input Data ke Database Maintenance Via Form 



 

 

 
 

Untuk dapat membuat sebuah halaman yang dapat memasukan sebuah 

inputan maka perlu dibentuk sebuah form. Form tersebut memuat variable-

variabel yang dibutuhkan yang kemudian setelah di-submit akan diproses dan 

dimasukan ke dalam database. 

Proses pada halaman insert.php ini adalah memanggil atau menampilkan 

data atau isi form (inputan dari user) dari table zimra dan tabel data_karyawan. 

//memamnggil data zimra 

$nim  =$_POST['nim']; 

$nama  =$_POST['nama']; 

$email  =$_POST['email']; 

$password =$_POST['password']; 

//memanggil data karyawan 

$nim  =$_POST['nim']; 

$bidang =$_POST['bidang']; 

$sub_bagian =$_POST['sub_bagian']; 

$golongan =$_POST['golongan']; 

 

Pada source tersebut terdapat tujuh variable yaitu nim, nama, email, password, 

bidang, sub_bagian dan golongan. Ketujuh variable tersebut kemudian diproses 

atau pemasukan data ke dalam database dengan menggunakan perintah MySQL 

yaitu perintah insert. 

$query1 = "INSERT INTO zimra (nim,nama,email,password) 

      VALUES ('$nim','$nama','$email','$password')"; 

 

$query2 = "INSERT INTO data_karyawan (nim,bidang,sub_bagian,golongan) 

           VALUES ('$nim','$bidang','$sub_bagian','$golongan')"; 

 

Sintaks tersebut memasukan data yang terdapat pada variable nim, variable 

nama, variable email dan variable password untuk dimasukan ke dalam table 

zimra dengan urutan fieldnya yaitu nim, nama, email dan password. Begiu juga 

halnya pemrosesan pada table data karyawan. 



 

 

 
 

Id_data pada table data_karyawan sengaja tidak kita masukan karena sudah 

auto_increment. Artinya id_data ini akan terisi secara otomatis dan nilainya 

dinaikan satu (+1) dari nilai sebelumnya. 

Setelah selesai memasukan data dari form ke database, maka akan 

menampilkan report bahwa data yang telah kita masukan telah berhasil 

terinputkan ke dalam database atau belum. 

if ($hasil1 and $hasil2) { 

echo "<script>alert('Terima Kasih Data Anda Telah Disimpan')</script>"; 

}else{ 

echo "<script>alert('Gagal...Silahkan isi Form Dengan Lengkap') 

 

Maksud <input type="text" name="nim" size="30"/> artinya 

bahwa apapun yang diinputkan pada textbox tersebut menjadi variable nim, begitu 

pula dengan variable nama, email dan password. 

 

4.4.3.2 Melihat Data dari Database 

Setelah kita inputkan data ke database maintenance, sekarang kita akan 

memulai bagaimana caranya menampilkan data yang telah kita inputkan tadi pada 

browser kita. Disini kita hanya akan menampilkan NIP dan nama karyawan saja. 

 Variable nomor kita set secara manual pada script view.php ini yang akan 

kita tampilkan pada table. Variabel nomor (no) ini akan secara otomatis naik satu 

angka dari nilai sebelumnya. 

 Selanjutnya kita akan melakukan proses query. Proses query ini akan 

mengambil semua record yang terdapat pada tabel zimra. 

$query = mysql_query ("SELECT nim,nama FROM zimra"); 

 

Artinya memilih record nim dan nama dari table zimra. 

 Setelah melakukan query, maka kita juga perlu menghitung banyaknya 

record yang terdapat pada table. 



 

 

 
 

$jumlah=mysql_num_rows($query); 

 

 Langkah utama ialah bagaimana menampilkan isi table (record) kedalam 

table. 
while ($data = mysql_fetch_array($query)) 

{ 

echo "<td >".$data['nim']."</td>"; 

 

 Sintaks tersebut memasukan semua isi hasil dari query ke dalam variable 

$data. Didalam $data inilah semua isi table (record) ditampung. Pada contoh 

diatas untuk menampilkan setiap urutannya menggunakan urutan dari field yang 

ada di table. $data[‘nim’] artinya menampilkan isi field nim, dan seterusnya. Cara 

ini sama dengan $data[0]. Urutan pertama dimulai dengan angka 0 (nol). 

 Atau secara keseluruhan, cara untuk menampilkan database MySQL di 

browser kita yaitu hubungkan dulu PHP dengan MySQL menggunakan fungsi 

mysql_connect, lalu pilih database menggunakan fungsi mysql_select_db. Setelah 

itu lakukan query dengan perintah mysql_query(). Dan terakhir tampilkan data 

menggunakan mysql_fetch_array(). 

 

4.4.3.3 Hapus Data 

Record tidak selamanya akan disimpan jika database yang digunakan 

bersifat dinamis. Dimana setiap waktu atau detik database akan diperbaharui dan 

data-data lama juga nantinya akan dihapus jikalau sudah tidak sesuai dengan fakta 

yang ada. 

 Menghapus data sama logika bekerjanya dengan mengedit data dimana 

mengambil variable nim yang nantinya akan diproses. Perintah yang digunakan 

untuk menghapus adalah perintah MySQL yaitu delete. Dalam proses 

penghapusan ini, kita menggunakan dua file yaitu delete.php dan 

proses_hapus.php. 



 

 

 
 

Proses penghapusan data atau record pada script delete.php dilakukan 

dengan mengklik link yang ada pada setiap baris record. Dalam hal ini, parameter 

data yang dihapus menggunakan nim mengingat nim adalah sesuatu yang unik. 

 
echo "<td align=center> 

<a href=\"index.php?target=hapus&nim=".$data['nim']."\">Delete</a> 

</td>"; 

Lalu selanjutnya dari delete.php tersebut akan dilakukan proses query. 

Dimana proses yang dilakukan pada query ini merupakan proses penghapusan 

data dengan perintah delete. 

$delete1 = "DELETE FROM zimra WHERE nim='$nim'"; 

$query1  = mysql_query($delete1); 

$delete2 = "DELETE FROM data_karyawan WHERE nim='$nim'"; 

$query2  = mysql_query($delete2); 

Maksudnya menghapus record dari table zimra dinama key dari 

keseluruhan fieldnya adalah nim. Hal ini sama juga dengan penghapusan pada 

table data_karyawan. 

Apabila query penghapusan pada table zimra dan data_karyawan berhasil 

dihapus dari database, maka akan muncul report data telah berhasil dihapus. 

Sebaliknya jika data tidak berhasil terhapus maka akan muncul report data gagal 

dihapus. 

if ($query1 and $query2){ 

echo "<br><center>data sudah dirubah silakan klik : 

<a href=\"index.php?target=delete\">REFRESH</a>"; } 
 

4.4.3.4 Edit Data 



 

 

 
 

Untuk proses pengeditan ini, pada prinsipnya hampir sama dengan proses 

penghapusan,  yaitu menggunakan nim sebagai parameter pengeditan, mengingat 

nim adalah unik. Pada proses pengeditan ini, terdapat tiga file yang saling 

berhubungan yaitu edit.php, editdata.php dan updatedata.php. 

Proses penampilan record atau isi table zimra di form edit dengan 

melakukan query menggunakan perintah select dan selanjutnya ditampilkan 

dengan fungsi array melalui variable $data untuk table zimra. Sama halnya juga 

proses ini dilakukan pada table data_karyawan. 

Karena kedua table ini saling berelasi, maka proses ini dilakukan dengan 

cara join yaitu dalam satu query kita dapat mengambil semua record pada table 

yang berbeda asalkan terdapat key atau kunci yang menghubungkan kedua table 

tesebut. 

$query =mysql_query ("SELECT zimra.nim,zimra.nama,zimra.email, 

        zimra.password,data_karyawan.bidang,data_karyawan.sub_bagian, 

        data_karyawan.golongan FROM zimra,data_karyawan 

        WHERE zimra.nim=data_karyawan.nim"); 

 

 Artinya memilih record nim, nama, email, password, bidang, sub_bagian 

dan golongan dari table zimra dan data_karyawan. Dimana yang jadi primary key 

atau kunci yang menghubungkan kedua table zimra dan data_karyawan adalah 

nim. 

Lalu selanjutnya mengklik link edit yang ada pada setiap baris record. 

Lihat sintaks pada file edit.php berikut : 

echo "<td align=center> 

<a href=\"index.php?target=editdata&nim=$data[nim]\">Edit</a></td>"; 

 

Setelah link tersebut diklik, selanjutnya data diproses pada file 

editdata.php yaitu data yang akan diedit akan ditampilkan pada form edit. 

// proses untuk menampilkan zimra di form edit 

$nim = $_GET['nim']; 

$query = "SELECT * FROM zimra WHERE nim = '$nim'"; 



 

 

 
 

$hasil = mysql_query($query); 

$data  = mysql_fetch_array($hasil); 

// menampilkan data_karyawan 

$query1 = mysql_query ("SELECT * FROM data_karyawan WHERE nim = '$nim'"); 

$data1 = mysql_fetch_array($query1); 

Dalam editdata.php ini, kita menggunakan input hidden untuk nimLama. 

Hal ini akan bermanfaat jika kita melakukan perubahan pada nim. NimLama ini 

digunakan untuk prasyarat pada SQL peng-update-an. 

<input type=\"hidden\" name=\"nimLama\" value=\"".$data['nim']."\"> 

<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Simpan Perubahan\"> 
 

Setelah dilakukan pengeditan pada data tersebut dengan mengklik tombol 

submit, selanjutnya dilakukan proses update pada database. Lihat sintaks pada 

updatedata.php berikut : 

$query = "UPDATE zimra SET nim = '$nim', nama = '$nama', email = $email', 

          password = '$password' WHERE nim = '$nimLama'"; 

Maksudnya adalah meng-update isi atau record dari table zimra dengan 

menggatur nim, nama, email dan password dengan data yang terbaru. 

 

4.4.3.5 Searching Data 

Untuk memudahkan admin / user lain yang ingin melihat data yang 

terdapat pada database, maka kita akan membuat fasilitas searching.  

 Pada proses searching ini, pengolahan data dilakukan dengan mengambil 

parameter textbox yang diberi nama nim yang nantinya akan digunakan sebagai 

keyword untuk proses searching. 

$nim = $_REQUEST['nim']; 

 

 Dengan melakukan proses query yaitu mengambil semua record yang 

terdapat pada table zimra dan table data_karyawan berdasarkan variable nim. 



 

 

 
 

Setelah itu semua isi hasil dari query akan dimasukan ke dalam variable $data 

untuk table zimra dan variable $data1 untuk tabel data_karyawan. 

$cari  = mysql_query("SELECT * FROM zimra WHERE nim='$nim'"); 

$data  = mysql_fetch_array($cari); 

$cari1 = mysql_query("SELECT * FROM data_karyawan WHERE nim='$nim'"); 

$data1 = mysql_fetch_array($cari1); 

 

 Didalam $data dan $data1 inilah semua isi table (record) ditampung, dan 

kemudian akan semua record tersebut akan ditampilkan sesuai dengan urutan dari 

field yang ada dimasing-masing table. Jika data tidak ditemukan, maka pada 

jendela browser akan terlihat report data tidak ditemukan. 

echo "<script>alert('Data tidak ditemukan')</script>"; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap permasalahan dan 

program yang dikembangkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Validasi hak akses user aplikasi sangat diperlukan untuk mencegah user yang 

tidak berkepentingan merubah data email zimra. Hanya user tipe admin yang 

bisa melakukan penambahan, perubahan atau penghapusan data karyawan. 

2. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan kepada user admin ataupun user 

lain yang hanya sekedar ingin melihat data karyawan. Kemudahan bagi user 

admin yaitu admin dapat menambah, merubah ataupun menghapus data tanpa 

harus mengakses langsung pada database. Sedangkan kemudahan yang 

diperoleh oleh user lain yang hanya ingin sekedar melihata data karyawan 

ialah user dapat dengan mudah mencari data karyawan tanpa harus mencari 

satu persatu data yang dibutuhkan. Hal ini karena data karyawan sebelumnya 

telah dimasukan dalam suatu database. 

 

5.2 Saran 

 Setelah penulis melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) selama 

kurang lebih empat bulan lamanya, telah banyak pengalaman dan pengetahuan 

yang penulis peroleh. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan sedikit 

saran kepada pihak sekolah dan pihak industri dengan harapan segala sesuatunya 

akan lebih baik di masa yang akan datang. Saran tersebut meliputi : 

 

5.2.1  Saran Teknis 

1. Untuk penulisan script PHP (<?php, <?, <script language=”php”>, <%) 

sebaiknya kita lihat terlebih dahulu versi wamp yang kita gunakan, karena 

ada kemungkinan ketika kita akan membuka web di jendela browser, web 



 

 

 
 

tersebut tidak tampil atau terjadi error. Hal ini terjadi karena sript PHP yang 

kita gunakan tidak support pada wamp versi tertentu. 

2. Perhatikan dalam penulisan variabel pada script PHP, karena PHP memiliki 

beberapa ketentuan misalnya penulisan variabel bersifat case sensitive. 

Sehingga jika dalam penulisan script terdapat kesalahan, otomatis akan 

terjadi error. 

 

5.2.2  Saran Untuk Pihak Sekolah 

1. Persiapan fisik dan mental yang matang sebelum menghadapi Prakerin akan 

sangat berpengaruh terhadap kondisi siswa ketika mereka telah berada di 

Dunia Industri. Kondisi Industri yang belum tentu kita kenal sepenuhnya, 

menuntut siswa untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. 

Kegiatan PFM (Pelatihan Fisik & Mental) yang diterapkan di SMK Negeri 1 

Kota Cimahi yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang melatih 

fisik dan mental mempunyai dampak yang sangat positif terhadap para siswa 

yang mengikuti kegiatan tersebut. Terutama menyangkut masalah sikap di 

Industri. Dengan demikian, Penulis memberikan saran kepada pihak sekolah 

agar kegiatan PFM tersebut lebih ditingkatkan kembali mengingat dampak 

positif yang diberiakan oelh kegiatan ini. 

2. Sekolah memberikan wawasan secara global tentang perkembangan 

teknologi yang sekarang semakain pesat, hal ini dilakukan agar siswa yang 

melakukan Prakerin di dunia Industri yang tidak sesuai dengan jurusan yang 

mereka pelajari di sekolah bisa mempersiapkan diri untuk 

menyeimbangkannya. 

 

5.2.3 Saran Untuk Pihak Industri 

1. Apa yang penulis kerjakan di dunia Industri sebenarnya kurang didalami 

dalam jurusan penulis. Alangkah baiknya jika pihak industri memberikan 

terlebih dahulu bimbingan kepada para siswa agar siswa benar-benar 

memahaminya. 



 

 

 
 

2. Kepercayaan telah pihak Industri berikan kepada pihak sekolah dengan 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan kegiatan 

Prakerin selanjutnya. Penulis sarankan agar pihak industri terus memberikan 

kepercayaannya tersebut agar adik kelas penulis mendapatkan kesempatan 

ataupun ilmu yang lebih untuk melaksanakan kegiatan Prakerin di masa 

selanjutnya. 

 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis peroleh dari materi maupun 

kegiatan Prakerin yang telah Penulis lakukan. Semoga ini semua dijadikan 

pertimbangan agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 

Insert.php 

<?php 

session_start(); 

if (empty($_SESSION[namauser]) AND empty($_SESSION[passuser])){ 

echo "<br><center><b>Untuk menambah data, Anda harus login terlebih 
dahulu !!</b></center>"; 

}else{ 

include "koneksi.php"; 

?> 

<?php 

if($HTTP_POST_VARS['simpan']) 

{ 

include "koneksi.php"; 

//memanggil data zimra 

$nim  =$_POST['nim']; 

$nama  =$_POST['nama']; 

$email  =$_POST['email']; 

$password =$_POST['password']; 

$query1 = "INSERT INTO zimra (nim,nama,email,password) 

     VALUES ('$nim','$nama','$email','$password')"; 

$hasil1 = mysql_query($query1); 

//memanggil data karyawan 

$nim  =$_POST['nim']; 

$bidang =$_POST['bidang']; 

$sub_bagian =$_POST['sub_bagian']; 

$golongan =$_POST['golongan']; 

$query2 = "INSERT INTO data_karyawan (nim,bidang,sub_bagian,golongan) 

     VALUES ('$nim','$bidang','$sub_bagian','$golongan')"; 

$hasil2 = mysql_query($query2); 

if ($hasil1 and $hasil2) { 

 echo "<script>alert('Terima Kasih Data Anda Telah 
Disimpan')</script>"; 

 }else{ 

 echo "<script>alert('Gagal...Silahkan isi Form Dengan 
Lengkap')</script>"; 

 }  

} 



 

 

 
 

?> 

<form action='<?php $PHP_SELF ?>' method="post" enctype='multipart/form-
data'> 

<table border="0" align="center" cellspacing="0" width="50"> 

<tr> 

<td align="center" height="45"> <h5>Silahkan Tambah Data Disini</h5> 
</td></tr> 

<tr><td><table border="0"> 

<tr><td width="125" height="35"> <b>NIP*</b> </td> 

    <td>:</td> 

    <td> <input type="text" name="nim" size="30"/> </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td width="125" height="35"> Nama </td> 

    <td>:</td> 

    <td> <input type="text" name="nama" size="30"/> </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td width="125" height="35"> Email</td> 

    <td>:</td> 

    <td> <input type="text" name="email" size="30"/> </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td width="125" height="35"> Password</td> 

    <td>:</td> 

    <td> <input type="text" name="password" size="30"/> </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td width="125" height="35"> Bidang </td> 

    <td>:</td> 

    <td><input type="text" name="bidang" size="30"/></td> 

</tr> 

<tr> 

    <td width="125" height="35"> SubBag </td> 

    <td>:</td> 

    <td> <input type="text" name="sub_bagian" size="30"/> </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td width="125" height="35"> Golongan </td> 

    <td>:</td> 



 

 

 
 

    <td> <input type="text" name="golongan" size="30"/> </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td height="45"></td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td align="center"><input type="reset" name="reset" value="Cancel"/> 

    <input type="submit" name="simpan" value="Save"/> </td> 

</tr> 

</table> 

</td></tr> 

</table> 

</form> 

<?php 

} 

?> 

 

Tampilan Form Insert 

 

 

 



 

 

 
 

Tampilan Report Insert 

 

 

View.php 

<center> 

<h5>Daftar Karyawan Pusat Survei Geologi</h5> 

<table border="1" cellspacing="0" align="center">  

<tr>  

<th width="30" height="35" align="center"> No </th>  

<th width="75"> NIP </th>  

<th width="175"> Nama </th>  

</tr>  

<?php  

include "koneksi.php";  

$no = 1;  

$query=mysql_query ("SELECT nim,nama FROM zimra");  

$jumlah=mysql_num_rows($query);  

echo "<center><h6>Jumlah Karyawan saat ini adalah $jumlah 
orang</h6></center>";  

while ($data = mysql_fetch_array($query))  

{  

echo "<tr>";  

echo "<td align=center height=25>".$no."</td>";  

echo "<td >".$data['nim']."</td>";  

echo "<td>".$data['nama']."</td>";  

echo "</tr>";  

$no++;  

} 

?>  

</table> 

</center> 

 



 

 

 
 

Tampilan Form View 

 

 

Delete.php 

<?php 

session_start(); 

if (empty($_SESSION[namauser]) AND empty($_SESSION[passuser])){ 

echo "<br><center><b>Untuk menghapus data, Anda harus login terlebih 
dahulu !!</b></center>"; 

}else{ 

include "koneksi.php"; 

?> 

<h5><center>Silahkan Hapus Data Anda Disini</center></h5> 

<table border="1" align="center" cellspacing="0"> 

<tr> 

    <th width="75" height="35"> NIP </th> 

    <th width="175">Nama</th> 

    <th width="200">Email</th> 

    <th width="120">Password</th> 

    <th width="175">Bidang</th> 

    <th width="200">SubBag</th> 

    <th width="120">Gol</th> 

    <th width="50"> Action</th> 

</tr> 

<?php 

//menjalankan query 

$query=mysql_query ("SELECT zimra.nim,zimra.nama,zimra.email, 

       zimra.password,data_karyawan.bidang,data_karyawan.sub_bagian, 

       data_karyawan.golongan FROM zimra,data_karyawan 



 

 

 
 

       WHERE zimra.nim=data_karyawan.nim");  

while ($data = mysql_fetch_array($query)) 

{ 

//keluarkan data yang tersimpan pada array $data 

echo "<tr>"; 

echo "<td height=25>".$data['nim']."</td>"; 

echo "<td>".$data['nama']."</td>"; 

echo "<td>".$data['email']."</td>"; 

echo "<td>".$data['password']."</td>"; 

echo "<td>".$data['bidang']."</td>"; 

echo "<td>".$data['sub_bagian']."</td>"; 

echo "<td>".$data['golongan']."</td>"; 

echo "<td align=center> 

<a 
href=\"index.php?target=proses_hapus&nim=".$data['nim']."\">Delete</a> 

</td>"; 

echo "</tr>"; 

} 

?> 

</table> 

<?php 

} 

?> 

 

Proses_hapus.php 

<?php 

include "koneksi.php"; 

$nim = $_GET['nim']; 

$delete1 = "DELETE FROM zimra WHERE nim='$nim'"; 

$query1  = mysql_query($delete1); 

$delete2 = "DELETE FROM data_karyawan WHERE nim='$nim'"; 

$query2  = mysql_query($delete2); 

if ($query1 and $query2) 

{ 

echo"<br><center>data sudah di rubah silakan klik : <a 
href=\"index.php?target=delete\">REFRESH</a>";  

}  

?> 

 



 

 

 
 

Tampilan Form Delete 

 

 

Tampilan Report Delete 

 

 

Edit.php 

<?php 

session_start(); 

if (empty($_SESSION[namauser]) AND empty($_SESSION[passuser])){ 

echo "<br><center><b>Untuk mengedit data, Anda harus login terlebih 
dahulu !!</b></center>"; 

}else{ 

include "koneksi.php"; 

?> 

<h5><center>Silahkan Edit Data Anda Disini</center></h5> 

<table border="1" cellspacing="0" align="center"> 

<tr> 

    <th width="75" height="35"> NIP </th> 

    <th width="175"> Nama </th> 

    <th width="200"> Email </th> 

    <th width="120"> Password </th> 

    <th width="175"> Bidang </th> 

    <th width="200"> SubBag </th> 

    <th width="120"> Gol </th> 

    <th width="50"> Action </th> 



 

 

 
 

</tr> 

<?php  

// bagian ini digunakan untuk menampilkan semua data  

$query =mysql_query ("SELECT zimra.nim,zimra.nama,zimra.email, 

        zimra.password,data_karyawan.bidang,data_karyawan.sub_bagian, 

       data_karyawan.golongan FROM zimra,data_karyawan 

       WHERE zimra.nim=data_karyawan.nim"); 

while ($data = mysql_fetch_array($query)) 

{ 

echo "<tr>"; 

echo "<td height=25>".$data['nim']."</td>"; 

echo "<td>".$data['nama']."</td>"; 

echo "<td>".$data['email']."</td>"; 

echo "<td>".$data['password']."</td>"; 

echo "<td>".$data['bidang']."</td>"; 

echo "<td>".$data['sub_bagian']."</td>"; 

echo "<td>".$data['golongan']."</td>"; 

echo "<td align=center> 

<a href=\"index.php?target=editdata&nim=$data[nim]\">Edit</a></td>"; 

echo "</tr>"; 

echo "</center>"; 

} 

?> 

</table> 

<?php 

} 

?> 

 

Editdata.php 

<?php 

include "koneksi.php"; 

// proses untuk menampilkan zimra di form edit 

$nim = $_GET['nim']; 

$query = "SELECT * FROM zimra WHERE nim = '$nim'"; 

$hasil = mysql_query($query); 

$data  = mysql_fetch_array($hasil); 

// menampilkan data_karyawan 

$query1 = mysql_query ("SELECT * FROM data_karyawan WHERE nim = 



 

 

 
 

'$nim'"); 

$data1 = mysql_fetch_array($query1); 

echo "<center> 

<form method=\"post\" action=\"index.php?target=update\"> 

<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"50\" 
align=\"center\">;<tr> 

<td colspan=\"3\" align=\"center\" height=\"45\"> <h5>Silahkan Edit Data 
Anda Disini</h5> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td><table border=\"0\" cellspacing=\"0\"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width=\"125\" height=\"30\" align=\"left\"><b> NIP* </b></td> 

<td>:</td> 

<td><input type=\"text\" size=\"30\" name=\"nim\" 
value=\"".$data['nim']."\"> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td align=\"left\"> Nama</td> 

<td>:</td> 

<td height=\"30\"><input type=\"text\" name=\"nama\" size=\"30\" 
value=\"".$data['nama']."\"></td> 

</tr>     

<tr> 

<td align=\"left\"> Email</td> 

<td>:</td> 

<td height=\"30\"><input type=\"text\" name=\"email\" size=\"30\" 
value=\"".$data['email']."\"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td align=\"left\">Password</td> 

<td>:</td> 

<td height=\"30\"><input type=\"text\" name=\"password\" size=\"30\" 
value=\"".$data['password']."\"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td align=\"left\"> Bidang</td> 

<td>:</td> 

<td height=\"30\"><input type=\"text\" name=\"bidang\" size=\"30\" 
value=\"".$data1['bidang']."\"></td> 

</tr>     



 

 

 
 

<tr> 

<td align=\"left\"> SubBagian</td> 

<td>:</td> 

<td height=\"30\"><input type=\"text\" name=\"sub_bagian\" size=\"30\" 
value=\"".$data1['sub_bagian']."\"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td align=\"left\">Golongan</td> 

<td>:</td> 

<td height=\"30\"><input type=\"text\" name=\"golongan\" size=\"30\" 
value=\"".$data1['golongan']."\"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td height=\"60\"></td> 

<td></td> 

<td> 

<input type=\"hidden\" name=\"nimLama\" value=\"".$data['nim']."\"> 

<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Simpan Perubahan\"> 

</td> 

</tr>    

</table> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

<br>"; 

?> 

 

Updatedata.php 

<?php 

include "koneksi.php"; 

$nimLama = $_POST['nimLama']; 

// proses untuk updating data zimra 

$nim   = $_POST['nim']; 

$nama   = $_POST['nama']; 

$email  = $_POST['email']; 

$password  = $_POST['password']; 

$query  = "UPDATE zimra SET nim = '$nim', nama = '$nama', 

                email = '$email', password = '$password' 



 

 

 
 

                WHERE nim = '$nimLama'";  

$hasil = mysql_query($query); 

// proses untuk updating data karyawan 

$bidang = $_POST['bidang']; 

$sub_bagian = $_POST['sub_bagian']; 

$golongan = $_POST['golongan']; 

$query1  = "UPDATE data_karyawan SET nim = '$nim', 

                bidang = '$bidang', sub_bagian = '$sub_bagian', 

                golongan = '$golongan'  WHERE nim= '$nimLama'";  

$hasil1 = mysql_query($query1); 

if ($hasil and $hasil1) 

{ 

echo"<br><center>data sudah dirubah silakan klik : <a 
href=\"index.php?target=edit\">REFRESH</a>"; 

}  

?> 

 

Tampilan Form Edit 

 

 



 

 

 
 

Tampilan Report Edit 

 

 

Searching Data 

 

Tampilan Report Searching 

 

 Setelah kita buat script diatas, selanjutnya kita akan membuat index untuk 

tampilan webnya yang nantinya semua script tersebut akan kita sisipkan pada 

index.php yang akan kita buat sekarang. Disini penulis menggabungkan semua 

script diatas kecuali searching.php dalam satu folder yang diberi nama pages. 

 



 

 

 
 

Berikut adalah script untuk index.php 

<?php 

session_start(); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Index</title> 

<meta name="keywords" content="" /> 

<meta name="description" content="" /> 

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
/> 

</head> 

<body> 

<!-- start header --> 

<div id="header"> 

<div id="logo"> 

<h1>PSG</h1> 

<p>Pusat Survei Geologi</p> 

</div> 

<div id="menu"> 

<ul> 

<li class="current_page_item"> 

<a href="index.php?target=view">View</a></li> 

<li><a href="index.php?target=insert">Tambah</a></li> 



 

 

 
 

<li><a href="index.php?target=edit">Edit</a></li> 

<li><a href="index.php?target=delete">Hapus</a></li> 

<li><a href="index.php?target=logout">Logout</a></li> 

</ul> 

</div>  

</div> 

<!-- end header --> 

<!-- start page --> 

<div id="page"> 

<!-- start leftbar --> 

<div id="leftbar" class="sidebar"> 

<ul> 

<li> 

<?php 

include "pages/login.php";  

?> 

</li>  

</ul> 

</div> 

<!-- end leftbar --> 

<!-- start content --> 

<div id="content"> 

<div class="post"> 

<div class="entry">  

<?php 

include ("array.php"); 



 

 

 
 

?> 

</div> 

<p class="links"><a href="index.php?target=view">View</a></p> 

</div>  

</div> 

<!-- end content --> 

<!-- start rightbar --> 

<div id="rightbar" class="sidebar"> 

<ul> 

<li><b>Lihat data berdasar NIP</b> 

<FORM METHOD="POST" ACTION='<?php echo $PHP_SELF."?action=cari"; ?>'> 

<div> 

<input type="text" name="nim" class="inputbox" /> 

<input name="submit" type="submit" class="inputbox" value="Go" 
align="right"/> 

</div> 

</form> 

<?php 

include "koneksi.php"; 

$nim = $_REQUEST['nim']; 

if($_GET["action"]=="cari") 

{ 

$cari=mysql_query("SELECT * FROM zimra WHERE nim='$nim'"); 

$data=mysql_fetch_array($cari); 

$cari1=mysql_query("SELECT * FROM data_karyawan WHERE nim='$nim'"); 

$data1=mysql_fetch_array($cari1); 

if ($data and $data1!=0) 



 

 

 
 

{ 

echo "<h6>Hasil Pencarian</h6>"; 

echo "NIP     : <b>$data[0]</b> <br> 

 Nama    : $data[1] <br> 

 Email   : $data[2] @grdc.esdm.go.id<br> 

 Password   : $data[3] <br> 

 Bidang Pekerjaan : $data1[2] <br> 

 SubBagian : $data1[3] <br> 

 Golongan  : $data1[4]"; 

}else{ 

echo "<script>alert('Data tidak ditemukan')</script>"; 

} 

mysql_close(); 

} 

?> 

</li> 

</ul> 

</div> 

<!-- end rightbar --> 

<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 

</div> 

<!-- end page --> 

<hr /> 

<div id="footer"> 

<p>&copy; 2009 Rini Wulansari - IV Teknik Komputer & Jaringan B @32 
&nbsp; <a href="#">rini_32jb@yahoo.co.id</a></p> 

</div> 



 

 

 
 

</body> 

</html> 

Untuk mempercantik element-element tampilan pada web, kita gunakan 

default.css 

body { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 background: #0F5B96 url(images/img01.gif) repeat-x; 

 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 13px; 

 color: #A4E4F5; 

} 

input, textarea { 

 background: #A4E4F5; 

 border: 1px solid #FFFFFF; 

 font: bold 13px Arial, Helvetica, sans-serif; 

 color: #0F5B96; 

} 

h1, h2, h3, p, ol, ul { 

 margin-top: 0; 

} 

h1, h2, h3 { 

 font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

h1, h2 { 

 text-transform: lowercase; 



 

 

 
 

 font-weight: normal; 

} 

h1 { 

 letter-spacing: -2px; 

 font-size: 2.4em; 

} 

h2 { 

 letter-spacing: -1px; 

 font-size: 1.8em; 

} 

p, ol, ul { 

 margin-bottom: 1.5em; 

 line-height: 150%; 

} 

a { 

 color: #A4E4F5; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #FFFFFF; 

} 

img.left { 

 float: left; 

 margin: 4px 20px 0 0; 

} 

img.right { 



 

 

 
 

 float: left; 

 margin: 4px 0 0 20px; 

} 

hr { 

 display: none; 

} 

/* Header */ 

#header { 

 height: 150px; 

 background: url(images/img02.jpg) no-repeat center top; 

 text-transform: lowercase; 

} 

#logo { 

 float: left; 

} 

#logo h1, #logo p { 

 float: left; 

 margin: 0; 

 line-height: normal; 

} 

#logo h1 { 

 padding: 47px 0 0 20px; 

 font-size: 3em; 

 color: #62D6F5; 

} 

#logo p { 



 

 

 
 

 padding: 69px 0 0 7px; 

 letter-spacing: -1px; 

 font-size: 1.4em; 

 color: #199DD2; 

} 

#logo a { 

 text-decoration: none; 

 color: #62D6F5; 

} 

#menu { 

 float: right; 

} 

#menu ul { 

 margin: 0; 

 padding: 60px 20px 0 0; 

 list-style: none; 

} 

#menu li { 

 display: inline; 

} 

#menu a { 

 float: left; 

 width: 120px; 

 height: 56px; 

 margin: 0 0 0 2px; 

 padding: 9px 0 0 0; 



 

 

 
 

 background: #1B97CE url(images/img03.gif) no-repeat; 

 text-decoration: none; 

 text-align: center; 

 letter-spacing: -1px; 

 font-size: 1.1em; 

 font-weight: bold; 

 color: #000000; 

} 

#menu a:hover, #menu .current_page_item a { 

 background: #26BADF url(images/img04.gif) no-repeat; 

} 

/* Page */ 

#page { 

 width: 980px; 

 margin: 0 auto; 

} 

/* Content */ 

 

#content { 

 float: left; 

 width: 530px; 

 padding: 0 0 0 25px; 

} 

.post { 

 margin-bottom: 15px; 

 background: #1EB5DD url(images/img05.gif) no-repeat; 



 

 

 
 

 color: #0A416B; 

} 

.post a { 

 color: #A4E4F5; 

} 

.post a:hover { 

 color: #FFFFFF; 

} 

.post .title { 

 margin: 0; 

 padding: 30px 30px 0 30px; 

} 

.post .title a { 

 text-decoration: none; 

 color: #0A416B; 

} 

.post .byline { 

 margin: 0; 

 padding: 0 30px; 

} 

.post .entry { 

 padding: 20px 30px 10px 30px; 

} 

.post .links { 

 margin: 0; 

 padding: 10px 30px 35px 30px; 



 

 

 
 

 background: url(images/img06.gif) repeat-x left bottom; 

 border-top: 1px solid #2872A6; 

} 

.post .links a { 

 padding-left: 10px; 

 background: url(images/img08.gif) no-repeat left center; 

 text-decoration: none; 

 font-weight: bold; 

 color: #0A416B; 

} 

.post .links a:hover { 

 color: #FFFFFF; 

} 

/* Sidebars */ 

.sidebar { 

 float: left; 

 width: 200px; 

} 

.sidebar ul { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 list-style: none; 

 line-height: normal; 

} 

.sidebar li { 

} 



 

 

 
 

.sidebar li ul { 

} 

.sidebar li li { 

 padding: 6px 0 6px 10px; 

 background: url(images/img08.gif) no-repeat 0 12px; 

 border-bottom: 1px solid #2872A6; 

} 

.sidebar li li a { 

 text-decoration: none; 

 color: #C9ECF5; 

} 

.sidebar li li a:hover { 

 color: #FFFFFF; 

} 

.sidebar li h2 { 

 padding-top: 20px; 

 color: #FFFFFF; 

} 

/* Left Sidebar */ 

#leftbar { 

} 

/* Right Sidebar */ 

#rightbar { 

 padding: 0 0 0 25px; 

} 

/* Search */ 



 

 

 
 

#searchform { 

 padding-top: 20px; 

 text-align: right; 

} 

#searchform br { 

 display: none; 

} 

#searchform input { 

 margin-bottom: 5px; 

} 

#searchform #s { 

 width: 190px; 

} 

/* Footer */ 

#footer { 

 clear: both; 

 padding: 40px 0; 

 background: #083253; 

} 

#footer p { 

 text-align: center; 

 font-size: smaller; 

 color: #0F5B96; 

} 

#footer a { 

 color: #0F5B96; 

| 



 

 

 
 

Dan berikut adalah script array.php. 

<?php 

 $hal=$_GET[target]; 

 if (isset($hal)) 

 { 

 switch ($hal) 

 { 

 case "view"; 

 include ("pages/view.php"); 

 break; 

 case "insert"; 

 include ("pages/insert.php"); 

 break; 

 case "edit"; 

 include ("pages/edit.php"); 

 break; 

 case "editdata"; 

 include ("pages/editdata.php"); 

 break; 

 case "update"; 

 include ("pages/updatedata.php"); 

 break; 

 case "delete"; 

 include ("pages/delete.php"); 

 break; 

 case "proses_hapus"; 

 include ("pages/proses_hapus.php"); 

 break; 

 case "logout"; 

 include ("pages/logout.php"); 

 break; 

 case "proses_login"; 

 include ("pages/proses_login.php"); 

 break; 

 } 

 } 

 else 

 { 



 

 

 
 

 include ("pages/view.php"); 

 } 

 ?> 

 

Ini merupakan hasil tampilan web yang kita buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Menginstall WAMP5_1.4.4 

Langkah - langkah untuk menginstall Wamp : 

1. Klik 2 kali file wamp5_1.4.4.exe, maka akan muncul dialog box sebagai 

berikut: 

 
 

 

 

2. Kemudian klik Next maka akan muncul 
 

 
 
 

3. Pilih I accept the agreement, kemudian klik Next maka akan muncul lagi 
 



 

 

 
 

 
 

4. Pilih dimana kita ingin mengisntall aplikasi wamp tersebut, defaultnya di 

c:\wamp, jika sudah tinggal klik next (betul kan next generation, tinggal 

next… next and next… ) 

 

5. Jika sudah tinggal menekan tombol next terus-menerus sampai aplikasi 

muncul seperti gambar berikut : 

 

 
 

6. Tunggu sebentar untuk proses penginstallan 

7.  Jika tidak ada error maka wamp akan menampilkan pesan sbb : 



 

 

 
 

 
 

8. Tinggal klik finish kemudian akan muncul aplikasi wamp tersebut 

9.  Jika benar maka di tasklist windows (letaknya di kanan bawah) akan muncul 

icon sbb : 

 
 

 

Menjalankan WAMP 

 

1. Klik start -> Program -> WampServer -> StartWampServer 
 

 
 



 

 

 
 

2. Jika benar maka di task list windows (letaknya di kanan bawah) akan muncul 

icon sebagai berikut : 

 
 

3. Buktikan bahwa computer kita adalah server: 

a. Buka browser ( Mozilla, Internet Explorer, Netscape atau Opera) 

b. Kemudian ketik di address bar nya http://localhost/ lalu enter, jika benar 

maka akan muncul di browser halaman seperti gambar di bawah ini : 
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