BAB III
Metode Kerja
3.1 Waktu dan Tempat
Waktu

: 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022

Tempat

: PT. Huawei Tech Investment

3.2 Alat dan Bahan
1. Perangkat keras (Hardware)
a. PC atau Laptop
2. Perangkat lunak (Software)
a. Virtual Box
b. Linux ubuntu
c. MySQL
d. phpMyAdmin
3.3 Metode dan Proses Kerja
Proyek ini diawali dengan studi pustaka dengan mencari informasi
mengenai topik yang sedang dibahas dari beberapa jurnal terkait sebagai
sumber referensi. Sambil mempelajari, penulis mencari beberapa referensi
jurnal yang dapat mendukung pengerjaan laporan akhir ini. Pada tahap ini,
penulis menganalisis penelitian sebelumnya untuk menentukan arah proyek.
Kemudian melakukan analisa kebutuhan, pada tahap ini, penulis menentukan
penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam
proses pengerjaan proyek. Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan antara
lain : VirtualBox, Linux Ubuntu, Apache2, MySQL, phpMyAdmin. Sedangkan
perangkat keras yang dibutuhkan adalah PC atau Laptop.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan LAMP Server untuk
mengelola web server, karena terkenal memiliki fitur dan performa yang
mumpuni. Selain itu sistem keamanan database yang baik dan dapat
disesuaikan dengan pengguna sehingga proses pengembangan dapat lebih
cepat
Pada tahap perancangan topologi, penulis menggunakan perangkat
lunak Virtual Box sebagai tools membuat mesin virtual. Sedangkan komponen
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yang digunakan yaitu 1 buah server berbasis Linux Ubuntu dan 1 buah client
untuk melakukan pengujian.. Dilanjutkan dengan mengkonfigurasi dengan
memasukan alamat IP pada server dan client lalu memasukkan konfigurasi
LAMP server pada Linux Ubuntu. Hal ini bertujuan agar client dapat
mengelola sistem database server.

3.3.1 Perancangan Sistem
Pada project MSIB ini perancang membuat desain topologi agar
perangkat dapat bekomunikasi satu sama lain. Penulis membuat desain
topologi dengan komponen perangkat sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Topologi Jaringan
Penjelasan topologi :
a. Client yang digunakan disini menggunakan laptop yang sudah
diinstall aplikasi VirtuaBox. Client tersebut terhubung dengan web
server melalui interface host only adapter.
b. Web server yang menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu,
digunakan memasang konfigurasi LAMP Stack
c. Virtual Box digunakan untuk membuat mesin virtual sehingga bisa
menjalankan system oprasi Linux Ubuntu.

3.3.1.1 Konfigurasi Web Server

A. Konfigurasi alamat IP

9

Langkah pertama konfigurasi alamat IP pada Linux Ubuntu
dan PC Client agar bisa saling berkomunikasi, pastikan berada di
network yang sama.

Gambar 3. 2 Konfigurasi Alamat IP Laptop Client

Gambar 3. 3 Konfigurasi Alamat IP Linux Ubuntu
Pada gambar 3.2 dan 3.3 menunjukkan konfigurasi alamat IP
server

dan

client

dimana

server

menggunakan

alamat

IP

192.168.2.100 dan client menggunakan alamat IP 192.168.2.101.
B. Install software yang diperlukan

Gambar 3. 4 Install Software
Untuk

konfigurasi

LAMP

diperlukan

aplikasi

yaitu

“apache2”, “mysql-server”, “php”, “libapache2-mod-php” dan
“php-mysql” seperti pada gambar 3.4.

C. Memastikan web server sudah bisa diakses
Untuk memastikan web server sudah bisa diakses atau belum,
dengan mengakses alamat IP server melalui web browser client. Jika
sudah menampikan halaman default Apache2 berarti web server
sudah bisa diakses seperti pada gambar 3.5.
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Gambar 3. 5 Halaman Default Web Server Apache
D. Konfigurasi user root
Agar pengguna bisa masuk ke database phpMyAdmin, perlu
mengubah konfigurasi user root dan memberinya password terlebih
dahulu seperti pada gambar 3.6.

Gambar 3. 6 Konfigurasi user root
E. Membuat database di phpMyAdmin
Untuk membuat database, dari laptop client lalu buka
http://192.168.2.100/phpmyadmin dari browser, login menggunakan
akun root yang sudah dibuat. Selanjutnya buat database baru dan buat
tabel sesuai keinginan. Nama variabel di dalam tabel harus sama
dengan nama yang ditulis di halaman php agar data bisa tersimpan.
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Gambar 3. 7 Halaman Login phpMyAdmin

Gambar 3. 8 Isi dari database yang dibuat
Gambar 3.7 dan 3.8 merupakan proses pembuatan database.
Pastikan tidak ada kesalahan pada penulisan nama variabel. Karena
jika terjadi kesalahan bisa menyebabkan error saat memasukkan
database melalui website. Jika tabel sudah dibuat maka bisa
dilanjutkan ke tahap konfigurasi untuk tampilan pada website.

F. Buat file HTML dan PHP untuk tampilan input data dari website
Disini penulis membuat tiga buah file yaitu “index.php”,
“fileb.php” dan “filec.php”. Ketiga file ini saling terhubung, jadi
pastikan semua variabel yang tertulis harus sama di setiap file.
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Gambar 3. 9 Isi dari file “index.php”

Gambar 3. 10 Isi dari file “fileb.php”
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Gambar 3. 11 Isi dari file “filec.php”
Gambar 3.9 merupakan isi dari file “index.php” yang
berfungsi untuk membuat tampilan formulir pada website. Gambar
3.10 merupakan isi dari file “fileb.php” yang berfungsi untuk
menghubungkan formulir ke database dengan menyertakan user dan
password untuk mendapat akses login pada MySQL. Gambar 3.11
merupakan isi dari file “filec.php” yang berfungsi untuk memasukkan
data yang ditulis pada formulir ke tabel pada MySQL.

G. Ubah direktori root atau default web server
Gambar 3.12 dan 3.13 yaitu mengubah direktori root atau
default web server bertujuan agar jika pengguna mengakses alamat IP
atau website dari web server maka langsung diarahkan ke halaman
input data. Arahkan “DocumentRoot” ke direktori tempat file
“index.php” berada.
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Gambar 3. 12 Isi dari file “default configuration”

Gambar 3. 13 Tambahan konfigurasi di file “apache2.conf”
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3.3.1.2 Pengujian Memasukkan Data ke database melalui website
A. Masuk ke halaman website utama

Gambar 3. 14 Halaman utama website
Pada gambar 3.14 jika halaman direktori root sudah diubah
maka tampilan website akan langsung menampilkan file “index.php”,
masukkan data mahasiswa lalu klik kirim. Jika data berhasil
dimasukkan ke database, maka akan muncul tulisan “Data yang
dimasukkan berhasil” seperti pada gambar 3.15.

Gambar 3. 15 Data berhasil dimasukkan
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