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BAB II
LANDASAN TEORI

Gambaran Umum Gandung Art Putra Semar Mandiri
Gandung Art Putra Semar Mandiri adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan lilin, yang berdomisili di Yogyakarta. Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1991, di daerah Ngebel Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta. Berawal dari beberapa anggota saja, keluarga Ganang memulai usahanya. Dengan berjalannya waktu usahanya mulai berkembang, hingga sekarang karyawannya mencapai 10 orang lebih. Dengan banyaknya langganan, perusahaan berusaha untuk melayani pesanan dengan tepat waktu dan tetap menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dipesan, agar tetap bagus dan sesuai dengan  spesifikasi pemesan.
Kegiatan rutin dalam Gandung Art Putra Semar Mandiri meliputi proses pengadaan barang dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam melakukan usahanya, perusahaan Gandung Art Putra Semar Mandiri memiliki dua buah departemen, yaitu:
	Departemen Produksi

Departemen produksi bertugas untuk melakukan proses produksi. Dan dalam melakukan proses produksi, departemen memiliki beberapa subdepartemen, yakni:
	Subdepartemen Pencampuran Bahan

Subbagian ini bertugas untuk melakukan proses pencampuran bahan-bahan yang nantinya akan menjadi bahan adonan lilin, yang selanjutnya siap untuk dicetak.
	Subdepartemen Pencetak

Subbagian ini bertugas untuk melakukan proses pencetakan adonan menjadi lilin.
	Subdepartemen Penyelesaian dan Pengepakan

Subbagian ini bertugas untuk melakukan penataan dan pembungkusan lilin kedalam plastik atau dus.
	Departemen Akuntansi

Depertemen Akuntansi bertugas untuk melakukan perhitungan terhadap semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi serta menghitung rugi laba terhadap transaksi penjualan barang jadi.

Sistem Akuntansi
Sistem merupakan suatu kumpulan elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari salah satu sistem adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikan rupa untuk menyediakan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.
	Kegiatan utama perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan tersebut, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari : sistem akuntansi pokok, sistem penjualan, sistem pembelian, sistem penggajian dan pengupahan , sistem pengawasan produksi dan sistem biaya, sistem kas, sistem akuntansi persediaan. Dan salah satu sistem akuntansi yang berkaitan dalam hal ini adalah sistem biaya. 

Sistem Akuntansi Biaya
Sistem akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang berguna sebagai alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Sistem ini juga merupakan bagian dari suatu sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan secara keseluruhan.
Dalam hal ini prosedur akuntansi biaya yang ada pada Gandung Art Putra Semar Mandiri adalah :
	Prosedur akuntansi biaya bahan.

Prosedur ini meliputi prosedur pembelian bahan, pengembalian (return) bahan yang dibeli pada supplier, potongan pembelian (tunai) atas pembelian bahan, pemakaian bahan, dan pengembalian bahan baku dari pabrik ke gudang.
	Prosedur akuntansi biaya tenaga kerja.

Prosedur ini meliputi prosedur penentuan besarnya gaji dan upah, pembayaran gaji dan upah, dan distribusi gaji dan upah untuk semua tenaga kerja perusahaan baik produksi maupun non produksi.
	Prosedur akuntansi biaya overhead pabrik.

Prosedur ini meliputi penentuan tarif biaya overhead pabrik, pembebanan biaya overhead pabrik pada pemesan, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, perhitungan dan perlakuan selisih biaya overhead pabrik.
	Prosedur akuntansi produk selesai dan produk dalam  proses akhir periode.

Prosedur ini meliputi pemindahan pesanan yang telah selesai dari departemen produksi ke gudang, dan penghitungan harga pokok produksinya.
	Prosedur akuntansi penjualan dan penyerahan produk kepada pemesan

Prosedur ini meliputi pengiriman pesanan kepada pemesan.

Sistem Akuntansi Biaya Pesanan
Sistem akuntansi biaya pesanan (job order) adalah sistem akuntansi biaya dimana biaya didistribusikan ke suatu pekerjaan tertentu atau pesanan pekerjaan tertentu. Yang disebut “pekerjaan” atau “pesanan” atau “job” dalam hal ini adalah :
	Satu unit produk (yang biasanya besar atau sulit dikerjakan), misalnya rumah, pesawat, mobil atau
	Sekelompok produk yang sama yang tercakup dalam satu pesanan produksi, misal makanan, buku, pakaian.

Jika pekerjaan itu mencakup lebih dari satu unit produk , sistem bersangkutan disebut job lot costing atau disederhanakan lot costing. Sistem akuntansi biaya pesanan dipergunakan bilamana dalam proses akuntansi diperlukan pengumpulan biaya menurut masing – masing pekerjaan. Jika perusahaan menangani beberapa pekerjaan sekaligus, maka setiap pekerjaan diperhitungakan terpisah dari pekerjaan lainnya, sehingga biaya – biaya pada pekerjaan lainnya.
Salah satu syarat diterapkan sistem biaya pesnan adalah bahwa setiap pekerjaan dipabrik harus diidentifikasi khusus, sehingga setiap pekerjaan merupakan unit akuntansi dimana bahan, upah, di ikuti meskipun produk yang dihasilkan seragam. Namun pada umumnya metode ini banyak dipakai oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang mengutamakan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan.
Salah satu laporan yang diperlukan pada sistem biaya pesanan adalah analisis marjin bruto pesanan yang telah diselesaikan. Marjin bruto adalah selisih harga jual dengan biaya produksi. Analisis marjin bruto pesanan diperlukan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan perusahaan pada setiap pesanan yang dikerjakan.yang di maksud dengan marjin bruto sangat diperlukan dalam kerangka untuk menentukan laba atau kerugian final.

Biaya Produksi
Biaya produksi atau harga pokok produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik.
	Biaya Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya dapat diidentifkasikan atau diikuti jejaknya pada produk tertentu. Penentuan biaya bahan baku pada Gandung Art Putra Semar Mandiri, didasarkan pada jumlah kebutuhan bahan baku dan harga bahan baku per kg pada saat ini. Dalam hal ini kebutuhan bahan baku pada Gandung Art Putra Semar Mandiri adalah Parafin pertamina, sterin, pewarna dan sumbu.
	Biaya Tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat atau berkaitan langsung dengan proses produksi. Dalam hal ini yang termasuk tenaga kerja langsung pada Gandung Art Putra Semar Mandiri adalah tukang penyaji bahan (2 orang), pencampur bahan (3 orang), pencetak adonan (5 orang), penata (2 orang), dan pengepak (2 orang).
Pada umumnya tenaga kerja langsung mendapatkan imbalan berupa upah. Upah merupakan pembayaran jasa atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Dalam menentukan upah  tenaga kerja langsung,  Gandung Art Putra Semar Mandiri menggunakan dasar jumlah jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan jam kerja standar dalam satu hari pada Gandung Art Putra Semar Mandiri yaitu 8 jam dan jumlah produk stándar yang dihasilkan dalam satu harinya sebanyak 400 batang, sehingga stándar jumlah produk yang dihasilkan perjam (Ps) sebanyak 50 batang perjam. Untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang dipesan, maka jumlah produk yang dipesan dibagi dengan stándar jumlah produk yang diproduksi perjam. Tarip upah perjam setiap tenaga kerja langsungnya berbada - beda sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsungnya, tarip upah tenaga kerja langsung dikalikan dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah produk yang dipesan. 
Dokumen yang digunakan untuk menentukan besarnya upah yaitu daftar hadir yang menunjukkan data jumlah jam kerja karyawan dan untuk mengetahui penggunaan jam kerja karyawan di pabrik dalam mengerjakan pesanan atau jumlah produk yang dihasilkan digunakan kartu jam kerja karyawan.
	Biaya Overhead pabrik

Biaya overhead pabrik (factory overhead cost) adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead merupakan biaya yang paling kompleks untuk keadilan dan ketelitian pembebanan, maka Gandung Art Putra Semar Mandiri menggunakan tarip biaya overhead yang ditentukan dimuka. Tarip biaya overhead ditentukan dimuka, karena adanya biaya overhead yang baru dapat dihitung pada akhir periode yaitu biaya penyusutan peralatan serta biaya listrik dan air, adanya biaya yang terjadi hanya pada interval waktu tertentu,yaitu biaya asuransi, adanya biaya overhead yang timbul setelah aktivitas berlalu, biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Metode yang digunakan Gandung Art Putra Semar Mandiri untuk menentukan tarip biaya overhead dimuka, adalah metode dasar tertimbang, dimana setiap macam produk ditentukan oleh salah satu faktor sebagai penimbang, yaitu berat produk (kg). biaya – biaya yang termasuk dalam overhead pabrik dapat digolongkan menjadi  :
	Biaya bahan penolong

Bahan penolong adalah bahan yang akan dioplah menjadi bagian produk selesai tetapi pemakaiannya tidak dapat diikuti jejaknya atau nilainya relatif kecil.
	Biaya tenaga tidak langsung

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi, tetapi tidak terlibat langsung dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi. Contohnya tenaga pengawas dan karyawan bagian keuangan. Tenaga kerja tidak langsung pada umumnya mendapatkan imbalan berupa gaji. Besarnya gaji karyawan, dihitung secara tetap perbulan, dengan cara melihat data kehadiran karyawan pada daftar hadir dan data jumlah gaji kotor karyawan pada daftar gaji karyawan.
	Biaya listrik dan air pabrik
	Penyusutan aktiva tetap pabrik
	Reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik
	Biaya asuransi pabrik


Sistem Perhitungan Biaya Produksi di Gandung Art Putra Semar Mandiri 
Sistem perhitungan biaya produksi di Gandung Art Putra Semar Mandiri, berdasarkan pada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dengan ketentuan jumlah pesanan tidak boleh melebihi jumlah kapasitas maksimal produksi, dalam hal ini adalah 400 batang. Dan jika terjadi pesanan produk yang sama dalam satu hari, dapat diproduksi dengan kode produksi yang sama. Untuk menghitung biaya produksi di Gandung Art Putra Semar Mandiri adalah :
	Biaya Produksi Langsung ( Direct Cost )

Adalah biaya langsung berhubungan dengan produksi suatu barang dan karena itu secara langsung dapat dibebankan pada produk itu. Contohnya : biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja langsung.
	Biaya Produksi Tidak Langsung (Inderect Cost), juga disebut Biaya overhead pabrik (BOP)

Adalah biaya yang berhubungan dengan proses produksi sebagai keseluruhan. Contohnya : biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik dan air.
Perhitungan biaya produksi di Gandung Art Putra Semar Mandiri untuk memproduksi lilin, adalah berdasarkan data sebagai berikut :
Biaya Produksi =
Biaya bahan baku + Biaya tenaga kerja langsung + Biaya overhead pabrik

Contoh :
Terjadi pemesanan lilin besar, sebanyak 100 batang. Untuk membuat 100 batang lilin besar tersebut diperlukan biaya – biaya antara lain :
	Biaya Bahan Baku

Untuk menentukan biaya bahan baku, maka digunakan rumus :
		Bb = H * Jb
Bb = Biaya bahan baku
H   = Harga per batang bahan baku
Jb  = Jumlah bahan baku yang diperlukan
Bahan baku yang diperlukan, yaitu :
-    Parafin pertamina 	@ Kg Rp 16.500,00 * 20 Kg =  Rp 330.000,00
-    Sterin	@ Kg Rp 20.500,00 * 5 Kg   =  Rp 102.000,00
-    Sumbu	@ M Rp 1.250,00 * 10 M      =  Rp 12.500,00
-    Pewarna	@ Kg Rp 5.000,00 * 3 Kg     =  Rp 15.000,00
Total bahan baku = (Rp 330.000,00 + Rp 102.500,00 +Rp 12.500,00 + Rp 15.000,00) = Rp 460.000,00

Biaya Tenaga Kerja Langsung
Untuk menghitung lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah produk yang dipesan digunakan rumus sebagai berikut :
L =
U =
Jp / Ps
L * Tu
			
L = Jp / Ps
L 	= Lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap pesanan 
Jp 	= Jumlah produk yang dipesan
Ps 	= Standar jumlah produk yang diproduksi perjam
Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk pesanana sebanyak 100 batang, adalah :
			L = 100 batang / 50 batang = 2 jam
Untuk menentukan upah tenaga kerja langsung pada setiap pesanan, digunakan rumus :   U = L * Tu
U 	= Jumlah upah tenaga kerja langsung untuk setiap pesanan
L 	= Lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap pesanan
Tu 	= Tarip upah tenaga kerja langsung perjam
Tenaga kerja langsungnya, antara lain :
-     Penyaji Bahan
U = 2 jam * Rp 1.000,00 = Rp 2.000,00
Jumlah upah 2 orang * Rp 2.000,00		= Rp 4.000,00
-     Pencampur Bahan 
U = 2 jam * Rp 1.250,00 = Rp 2.500,00
Jumlah upah 3 orang * Rp 2.500,00		= Rp 7.500,00

-     Pencetak Adonan
U = 2 jam * Rp 1.500,00 = Rp 3.000,00
Jumlah upah 5 orang * Rp 3.000,00		= Rp 15.000,00
-     Penata
U = 2 jam * Rp 1312,5,00 = Rp 2625,00
Jumlah upah 2 orang * Rp 2625,00 		= Rp 5250,00
-     Pengepak
U = 2 jam * Rp 1.250,00 = Rp 2.500,00
Jumlah upah 2 orang * Rp 2.500,00		= Rp 5.000,00
Total upah = ( Rp 4.000,00 +Rp 7.500,00 +Rp 15.000,00 + Rp 5250,00 +Rp 5.000,00 ) = Rp 36.750,00
Biaya Overhead Pabrik
Untuk penentuan tarip biaya overhead Gandung Art Putra Semar Mandiri menentukan lebih dahulu budget biaya overhead dalam satu bulan, kemudian membagikannya dengan budget jumlah produk yang di produksi dalam satu bulan. Untuk mendapatkan biaya overhead yang dibebankan pada pesanan, maka tarip biaya overhead dikalikan jumlah produk yang dipesan. Untuk menentukan tarip biaya overhead pabrik , menggunakan rumus :
To =
B / K
Ov =
To * Jp

		To = B / K
To = tarip biaya overhead pabrik
B  = Budget biaya overhead perbulan
K  = Budget jumlah produk yang diproduksi perbulan
Untuk menentukan biaya overhead yang dibebankan pada setiap pesanan :
		Ov = To * Jp
Ov = Biaya overhead yang dibebankan pada setiap pesanan 
To = Tarip biaya overhead pabrik
Jp = Jumlah produk yang dipesan
Overhead pabriknya antara lain :
	Bahan Penolong

To = Rp 180.000,00 / 12.400 batang              = Rp 14,52
Ov = Rp 14,52 * 100 =			                            Rp 1452,00
	Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung

To = Rp 1.200.000,00 / 12.400 batang            = Rp 96,77
Ov = Rp 96,77 * 100 =			                            Rp 9677,00
	Biaya Liatrik dan Air

To = Rp 120.000,00 / 12.400   batang              = Rp 9,68
Ov = Rp 9,68 * 100 =			                            Rp 968,00
	Penyusutan Aktiva Tetap Pabrik

To = Rp 120.000,00 / 12.400 batang 	         = Rp 9,68
Ov = Rp 9,68 * 100 = 			                            Rp 968,00
	Reparasi dan Pemeliharaan Aktiva Tetap Pabrik

To = Rp 25.000,00 / 12.400 batang                 = Rp 2,02
Ov = Rp 2,02 * 100 =			                            Rp 202,00
	Biaya Asuransi

To = Rp 50.000,00 / 12.400 batang                 = Rp 4,03
Ov = Rp 4,03 * 100 =			                           Rp 403,00

	Biaya Lain – lain

To = Rp 20.000,00 / 12.400 batang                 = Rp 1,61
Ov = Rp 1,61 * 100 = 			                           Rp 161,00
Total biaya overhead = ( Rp 1452,00 + Rp 9677,00 + Rp 968,00 + Rp 202,00 + Rp 403,00 + Rp 161,00) = Rp 13.831
Total Biaya Produksi = Rp 460.000,00 + Rp 36.750,00 + Rp 13.831,00 = Rp 510.581,00
Setelah didapatkan biaya produksinya, maka pada sistem perhitungan biaya produksi pada Gandung Art Putra Semar Mandiri ini, dilanjutkan dengan perhitungan biaya produksi per batangnya. Untuk menghitung biaya produksi perbatang dan harga jual per batang lilin Gandung Art Putra Semar Mandiri menggunakan rumus sebagai berikut :
Biaya Produksi / perbatang =
Total biaya produksi
Jumlah pesanan

Harga Jual per batang         =         
(45 % x Biaya Produksi per batang ) + Biaya Produksi per batang

Contoh =
Biaya Produksi / Batang=    Rp 510.581,00
			         	    100
			   = Rp 5.105,81
Harga jual / batang        = (45% *  Rp 5.105,81) + Rp 5.105,81
			   = Rp. 7403.42 = Rp. 7500 
Untuk mengetahui kinerja yang dilakukan perusahaan pada setiap pesanan yang dikerjakan dan untuk menentukan laba atau kerugian final, maka Gandung Art Putra Semar Mandiri menggunakan laporan analisis marjin bruto untuk setiap pekerjaan pesanan yang telah diselesaikan. Marjin bruto ditentukan dengan mengurangkan total harga jual dengan total biaya produksi. Sedangkan untuk total harga jualnya didapatkan dari harga jual produk  per batang dikalikan dengan jumlah produk yang dipesan.
Rumus :
Total Harga Jual =
Harga jual /  Batang * Jumlah Pesanan
Marjin bruto =
Total Harga Jual – Total Biaya Produksi

Contoh :
Marjin bruto untuk pesanan lilin besar sebanyak 100 batang
Total harga jual = Rp 7.500,00 * 100 batang 
		  = Rp 750.000,00
Marjin bruto       = Rp 750.000,00 – Rp 510.581,00
   	 = Rp 239.419,00
	
Internet
	Berasal dari definisi sederhana Internet adalah suatu jaringan komputer global. Seperti halnya pada jaringan lokal suatu kantor yang terdiri dari beberapa komputer. Internet terbentuk dari jaringan-jaringan yang berbeda diseluruh dunia, yang saling berhubungan. Suatu jaringan menghubung ke jaringan yang lain, kemudian menghubung ke jaringan lainnya lagi, dan seterusnya. Dengan demikian seorang pemakai akan dapat mengakses jaringan yang lain secara jarak jauh (remote access).  Internet (Inter-Networking) adalah suatu bentuk jaringan komunikasi antar jaringan komputer dengan lingkup global atau internasional. Antar komputer dari berbagai tempat, negara, benua dapat saling berkomunikasi dengan protokol tertentu, saling mengirimkan dan mendapatkan informasi.
	Internet bukanlah suatu bentuk jaringan yang dimiliki oleh suatu badan atau suatu perusahaan, melainkan merupakan suatu media yang terbentuk sebagai hasil dari kesepakatan para pemakai komputer untuk saling berkomunikasi, sehingga singkatnya internet bukan milik siapapun. Siapa saja dari mana saja bebas untuk masuk dan bergabung untuk mendapatkan atau mengirimkan informasi.

2.7.1 Arsitektur Internet
	Internet merupakan jaringan beribu-ribu jaringan dengan lingkup global. Dimana internet merupakan kumpulan dari berbagai komputer host ataupun jaringan diseluruh dunia. Komunikasi didalam internet ditulang punggungi oleh suatu jalur komunikasi berkecepatan tinggi / high speed communication line, disebut juga dengan istilah internet back bone. Internet back bone dalam kenyataannya dapat berupa saluran telekomunikasi terdedikasi yang mampu mendukung komunikasi kecepatan tinggi. Seperti sistem sambungan T3 yang berkecepatan hingga 44.736 mbps.
	suatu perusahaan atau organisasi yang ingin melakukan hubungan ke Internet secara langsung harus menghubungkan diri ke backbone tersebut dengan menggunakan suatu perangkat yang disebut dengan Gateway. Gateway  biasanya berupa suatu perangkat komputer terdedikasi dengan software-software tertentu telah memiliki IP address tertentu. Bila terdapat suatu data yang ditujukan ke jaringan yang ditulang-punggungi oleh Gateway tersebut misalnya, maka gateway akan meneruskan data ke jaringan lokalnya, sedangkan bila data tidak ditujukan ke jaringannya, maka gateway akan meneruskan ke gateway yang lainnya sampai data menemukan gateway yang dituju. 

 PHP
	PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari  server-side scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan server tetapi disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai bahasa  pemrograman dan HTML sebagai pembangun halam web. Ketika seorang pengguna Internet akan membuka suatu situs yang menggunakan fasilitas  server-side scripting PHP, maka terlebih dahulu server yang bersangkutan akan memproses semua perintah PHP diserver lalu mengirimkan hasilnya dalam format HTML ke web browser pengguna internet tadi. Dengan demikian seorang pengguna internet tidak dapat melihat kode program yang tertulis dalam PHP sehingga keamanan dari halaman web menjadi lebih terjamin.
	Tetapi tidak seperti ASP yang juga cukup dikenal sebagai  server-side scripting, PHP merupakan software yang Open Source (gratis) dan mampu lintas platform, yaitu dapat digunakan dengan sistem operasi dan web server apapun. PHP mampu berjalan di Windows dan beberapa versi Linux. PHP juga dapat dibangun sebagai modul pada web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI
	PHP dapat mengirim HTTP header, dapat mengeset cookies, mengatur authentication dan redirect users. PHP menawarkan koneksitas yang baik dengan beberapa basis data, antara lain Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, PostgreSQL, Adabas, FilePro, Velocis, dBase, Unix dbm dan tak terkecuali semua database ber-interface ODBC. Juga dapat berintegrasi dengan beberapa library eksternal yang membuat Anda dapat melakukan segalanya mulai dari membuat dokument PDF hingga mem parse XML. PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan lain melalui protokol IMAP, SNMP, NNTP, POP3 atau bahkan HTTP. Bila PHP berada dalam halaman web Anda, maka tidak lagi membutuhkan pengembangan lingkungkungan khusus atatu rektori khusus. Hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan utama adalah konektivitas basis data dengan web. Dengan kemampuan ini kita akan mempunyai suatu sistem basis data yang dapat diakses dari web.

 HTML
	HTML (Hypertext Markup Language) merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web.  HTML (Hypertext Markup Language) merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser. Protokol ini mentransfer dokumen-dokumen web yang ditulis atau berformat  HTML (Hypertext Markup Language).
	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. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan elemen atau sering disebut tag.
	Elemen HTML biasanya berupa tag yang berasangan dan setiap tag ditandai dengan simbol < dan >. Pasangan dari sebuah tag ditandai dengan tanda '/'. Misalnya pasangan dari tag <contoh> adalah </contoh>. Dalam hal ini <contoh> disebut sebagai elemen dan biasanya dalam suatu elemen terdapat atribut-atribut untuk mengatur elemen itu. Jadi misalnya elemen <contoh> bila ditulis dengan atributnya adalah sebagai berikut:
<contoh>	atribut1=”nilai_atribut1”	atribut2=”nilai_atribut2” ... >. Dalam penulisan tag HTML tidaklah case sensitive, artinya penggunaan huruf kecil maupun besar tidaklah menjadi masalah.
	Sebagai catatan, pembahasan mengenai HTML di sini mungkin tidak akan selengkap yang Anda harapkan. Namun setidaknya beberapa contoh dan referensi tag HTML dibuku ini akan dapat Anda pahami. Penjelasan dan contoh-contoh HTML selengkapnya dapat Anda baca pada buku yang khusus membahas HTML.

MySQL
	MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa Stuctured Query Language (SQL). MySQL dalam operasi client-server melibatkan server daemon MySQL di sisi server dan berbagai macam program serta library yang berjalan di sisi client . MySQL mampu menangani data yang cukup besar. Perusahaan yang mengembangkan MySQL yaitu TeX, mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40 database, 10.000 tabel dan sekitar 7 juta baris, totalnya kurang lebih 100 Gigabyte data. Informasi selengkapnya tentang MySQL dapat dilihat di www.mysql.com. 
	SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database server. Bahasa ini pada awalnya dikembangkan oleh IBM, namun telah diadopsi dan digunakan sebagai standar industri. Dengan manggunakan SQL, proses akses database menjadi lebih user-friendly dibandingkan dengan menggunkan dBase atau Clipper yang masih menggunakan perintah-perintah pemrograman.
	MySQL adalah database server relational yang gratis dibawah lisensi GNU (General Public Licence) dengan sifat yang open source. Merupakan database server multi-user dan multi-threaded yang tangguh (robust). MySQL merupakan sistem manajemen database. Suatu database adalah suatu kumpulan yang terstruktur. Untuk menambahkan, mengakses, dan memproses data yang tersimpan pada suatu database komputer, Anda memerlukan sistem menejemen database seperti MySQL.	

 WWW (World Wide Web)
	World Wide Web adalah fasilitas di Internet yang relatip paling baru dibandingkan dengan fasilitas yang lainnya. Dan saat ini  World Wide Web atau WWW merupakan fasilitas yang paling populer karena menawarkan berbagai kecanggihan dan kemudahan.
	Pertama kali dikembangkan oleh CERN atau suatu badan laboratorium Fisika partikel Eropa, WWW diciptakan dengan tujuan untuk menyediakan suatu bentuk penyediaan informasi di Internet yang memungkinkan pemakai Internet mendapatkan dan menampilkan informasi-informasi di mana saja di Internet secara mudah dan cepat. Dengan tujuan itu, maka CERN mengembangkan suatu bentuk dengan dokumen yang dapat dengan mudah ditampilkan di berbagai tipe perangkat dan di dalamnya terdapat link tau hubungan-hubungan ke dokumen lainnya. Jadi dari suatu dokumen WWW, pemakai dapat langsung menuju ke dokumen-dokumen lain atau bahkan alamat-alamat lain di Internet secara langsung melalui link-link yang telah disediakan. Setelah dimunculkan pertamakali, WWW menjadi begitu cepat berkembang dan populer hingga saat ini.
	Dokumen-dokumen di WWW merupakan suatu dokumen yang disusun dengan format HTML atau Hyper Markup Language. Dan untuk mengakses dan menampilkan dokumen tersebut, pemakai Internet harus menggunakan program aplikasi client-nya atau sering disebut dengan WWW browser.  Saat ini begitu banyak program browser WWW yang dikembangan seperti beberapa yang populer adalah: Netscape Navigator, microsoft Internet Explorer, Spry Mosaic, Qmosaic, dll.

 URL (Uniform Resource Locator)
	Untuk memahami bagaimana suatu halaman tersimpan dan diorganisasikan dalam dunia halaman elektronis, Anda harus memahami terlebih dahulu apa itu URL atau  Uniform Resource Locator. Setiap halaman memiliki suatu URL yang unik, seperti halnya setiap orang memiliki identitas.
	URL adalah suatu teks yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengalamatkan suatu item di dalam sistem jaringan komputer. Singkatnya, URL adalah teks yang akan memberikan informasi lokasi.
	Memang mungkin kadang-kadanga Anda tidak membutuhkan URL dari suatu informasi yang ingin didapatkan, karena mungkin telah dapat mendapatkannya dengan mengikuti link-link yang ada. Netscape Navigator akan secara otomatis memahami URL saat Anda klik teks cetak tebal, menekan tombol panah, ataupun memilih dari item menu. Tetapi tentunya tidak selamanya Anda ingin mendapatkan informasi dengan link-link yang telah ada semacam itu.
	Untuk Netscape Navigator menyediakan fasilitas bagi para pemakai untuk menuliskan URL secara langsung di field teks lokasi ataupun dari kotak dialog File Open	 yang akan muncul saat Anda menggunakan menu File-Open Location. Netscape Navigator akan secara otomatis membawa Anda ke dokumen sesuai dengan URL yang Anda tuliskan tersebut.
	Netscape Navigator menggunakan URL untuk mencari dan menemukan suatu item tertentu seperti halaman dia antara komputer-komputer yang terhubung di Internet. Teks URL terdiri dari komponen yang mengidentifikasikan protokol, server, dan nama path-nya. Misalnya bila dilihat pada contoh URL:http://www.wahana.com/index.html : 
Informasi Protokol adalah teks yang diikuti dengan titik dua (http:)
Informasi Server adalah teks yang diawali dengan tanda // (//www.wahana.com)
Dan Nama path-nya adalah teks yang diawali dengan tanda / (/index.html)
	Komponen pertama yaitu protokol akan mengidentifikasi prosedur yangnakan dilakukan dalam proses penerjemahan informasi komputer. Kebanyakan halaman-halaman Internet menggunkan protokol HTTP yang merupakan kependekkan dari Hyper Text Transfer Protokol. Beberapa protokol yang lainnya misalnya seperti: FTP atau File Transfer Protokol yaitu protokol untuk fasilitas transfer file, NEWS yaitu protokol untuk mengakses UseNet newsgroup, dan GOPHER yaitu salah satu alternatif protokol transfer.
	Komponen yang kedua adalah server, mengidentifikasikan sistem komputer yang menyimpan informasi yang akan Anda akses tersebut. Setiap server di Internet memiliki alamat yang unik yang mana nama tersebut akan tergantung pula pada nama organisasi yang mengelola server tersebut.
	Komponen terakhir adalah nama_path, yaitu informasi yang mengidentifikasikan lokasi penyimpanan informasi di dalam server. Misalnya nama_path yang langsung merupakan nama file yang berisikan informasi tersebut, atau mungkin pula nama_path terdiri dari nama_direktori dan nama_file-nya, misalnya: /pub/index.html.


 Macromedia Dreamweaver
	Macromedia Dreamweaver adalah program aplikasi profesional untuk mengedit HTML secara visual dan mengelola website serta pages. Program aplikasi macromedia Dreamweaver menyertakan banyak perangkat yang berkaitan dengan pengkodean dan fitur seperti HTML, CSS, Javascript debugger.
	 Selain itu program apikasi ini juga memungkinkan pengeditan javascript, XML dan dokumen teks lainnya secara langsung dan memungkinkan user dengan keahlian tingkat lanjut untuk membuat situs web dengan cara menulis langsung kode HTML pada tools pemrograman yang terintegrasi pada software ini atau memungkinkan user tingkat awal membuat situs web dengan menggunakan lingkungan visual editing pada menu-menu yang sudah disediakan seperti drag and drop semua elemen. 	Dreamweaver telah menerima beberapa anugrah, antara lain persembahan terbaik didunia Internet (Best Show at the Internet word) dan mengatur cara web tahunan yang terbaik dari majalah PC.	

2.13.1 Ciri-ciri Macromedia Dreamweaver
	Ciri – ciri macromedia adalah kode HTML yang baik serta membantu untuk pilihan – pilihan HTML yang baru seperti HTML dinamik dan Cascading Style Sheet (CCS). Dreamweaver juga mempunyai aturan – aturan untuk cara mengedit teks yang baik dan juga menyetarakan untuk mengatur cara HTML yang terpopuler bagi pengguna dengan bentuk WYS/WYG yang lebih mudah untuk digunakan membandingkan antara Dreamweaver dan mengatur cara untuk mengedit teks yang baik, dan pengguna dapat menikmati manfaat dari kedua keadaan yang masih digunakan dengan kode HTML. 
	Dalam bentuk grafik dreamweaver memperbolehkan pengguna – pengguna yang baru untuk memulai belajar untuk menciptakan halaman web seperti animasi walaupun mereka tidak memahami tentang HTML. Dreamweaver juga menambahkan fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi para designer web. Dengan menciptakan versi MX, macromedia menggabungkan alat – alat untuk menciptakan unsur yang dinamik kedalam macromedia. WYS/WYG HTML digunakan oleh pengguna pada MySQL untuk menampilkan skrip seperti PHP, ASP dan ASP.net.

	2.13.2 Kritikan
	Sebagai pengatur cara untuk mengedit sebagian WYS/WYG, Dreamweaver dapat menyembunyikan rincian halaman – halaman kode HTML dari pengguna dan pengguna baru dapat menggunakan untuk halaman web dengan mudah. Terdapat sebagian pencipta web yang mengkritik bahwa pendekatan ini, karena menyebabkan halaman HTML yang lebih besar dari apa yang sepantasnya dan dapat mengakibatkan prestasi pengguna web yang lebih buruk. 

	Hal ini benar karena pengguna dapat memudahkan untuk menciptakan berdasarkan jadwal. Selain itu sebagian pencipta web mengkritik Dreamweaver karena tidak mematuhi kode W3C. Dengan demikian, macromedia telah menambah bantuan untuk CSS dan dapat menciptakan cara lain. Untuk menampilkan halaman  tanpa menggunakan jadwal untuk pengisian yang baru.


	

