
 

 

BAB 2 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Pengertian E-Commerce 

 

E-Commerce merupakan salah satu keunggulan dari Internet. Ada beberapa sebuatan     

E-Commerce yaitu Internet Commerce, Ecom, atau Immerce, yang pada dasarnya 

semua sebutan di atas mempunyai makna yang sama. Istilah-istilah tersebut berarti 

membeli atau menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan 

Internet. E-Commerce juga dapat berarti pemasangan iklan, penjualan dan dukugan 

dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah web shop 24 jam sehari bagi seluruh 

pelanggannya.  

 

 Bryan A. Garner menyatakan bahwa “E-Commerce the practice of buying and 

selling goods and services trough online consumer services on the Internet. The e, 

ashortened from electronic, has become a popular prefix for other terms associated 

with electronic transaction”. Dapat dikatakan bahwa pengertian e-commerce yang 

dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa 

komputer online di Internet (dalam Abdul Halim Barakatullah dkk, 2005 : 12).  
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 Definisi dari E-Commerce menurut Kalakota dan Whinston (1997) dapat 

ditinjau dalam perspektif berikut: 

a. Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah pengiriman barang, layanan, 

 informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan 

 elektronik lainnya. 

b. Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi dari teknologi yang 

 menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. 

c. Dari perspektif layanan, E-Commerce merupakan suatu alat yang memenuhi     

 keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya   

 layanan ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan 

 pengiriman. 

d. Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk membeli 

 dan menjual barang ataupun informasi melalui Internet dan sarana online 

 lainnya. 

 

 Tapi dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil pengertian E-

Commerce sebagai alat/cara modern untuk lebih memperkenalkan sebuah usaha 

kepada masyarakat melalui kecanggihan teknologi Internet.   

 

 

2.2 Pengertian Sistem Informasi 

 

Pengertian Sistem Informasi diperoleh dari pemahaman tentang data dan informasi, 

karena data merupakan bentuk dasar dari informasi sedangkan informasi merupakan 

hasil dari pengolahan data. Sistem Informasi merupakan gabungan dari kata Sistem 
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dan Informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa sub sistem dan informasi berarti 

data yang bermanfaat bagi penerima.  

 

 Adapun yang dimaksud dengan data adalah kenyataan yang menggambarkan 

suatu kejadian–kejadian dan kesatuan yang nyata. Atau data adalah representasi dunia 

nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, mahasiswa, pelanggan), 

hewan, peristiwa, konsep, keadaan dll. yang direkam dalam bentuk angka, huruf, 

simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.  Informasi adalah data yang telah 

diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, 

suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada suatu proses transformasi data menjadi suatu 

informasi == input - proses – output. Sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

 Menurut Robert A. Leitch ”sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”  

 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi 

(information system) adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, 

mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 

informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu 

organisasi. 
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2.3 Pengertian Komputer 

 

Komputer berasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti menghitung. 

Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda 

dalam mendefinisikan termininologi komputer, yakni: 

a. Menurut Hamacher , komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat 

 dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai 

 dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output 

 berupa  informasi.  

b. Menurut Blissmer, komputer adalah suatu alat elektonik yang mampu 

 melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses 

 input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan 

 hasil dari pengolahan , menyediakan output dalam bentuk informasi. 

c. Fuori berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang dapat 

 melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmetika 

 dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia.  

 

 Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk 

menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer (computer system) 

yang elemennya terdiri dari hardware, software dan brainware. Ketiga elemen sistem 

komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware 

tidak akan berfungsi apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya. Dan keduanya 

tiada bermanfaat apabila tidak ada manusia (brainware) yang mengoperasikan dan 

mengendalikannya.  
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 Hardware atau Perangkat Keras: peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa 

dijamah. Software atau Perangkat Lunak: program yang berisi instruksi/perintah untuk 

melakukan pengolahan data. Brainware: manusia yang mengoperasikan dan 

mengendalikan sistem komputer. 

 

 

2.4 Pengertian Internet 

 

Internet merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas sekali 

dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara 

lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text, 

gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata 

Interconnection Networking, yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer 

dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, 

satelit, dan lainnya. 

 

 Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini 

menggunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas 

untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP 

(Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. 

TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute 

alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-

paket pengiriman data. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, Anda 

harus berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada dan 

melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa Internet. Anda 
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bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet Instan, speedy dan 

sebagainya. 

 

 Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada yang bisa memberikan 

manfaat baik dan buruk. Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh 

dunia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling 

mengirimkan  email, menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain, 

mengirim dan menerima file dalam bentuk text, audio, video, membahas topik tertentu 

pada newsgroup, website social networking dan lain-lain. (http://www.sejarah-

Internet.com/pengertian-Internet/. Diakses tanggal 24 April 2010).  

 

 Berikut adalah beberapa pengertian tentang istilah yang ada dalam internet: 

a. Network (jaringan) adalah sistem yang saling terhubung dari berbagai 

 komputer, terminal dan saluran serta peralatan komunikasi dengan 

 menggunakan jalur transmisi. 

b. WWW (World Wide Web) atau yang sering disebut sebagai "web" merupakan 

 sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-

 lain yang tersimpan dalam sebuah Internet webserver dipresentasikan dalam 

 bentuk  hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam 

 format  HTML (Hypertext Markup Language). Informasi lainnya disajikan 

 dalam bentuk  grafis atau gambar (dalam format GIF, JPG, PNG), suara 

 (dalam format AU,  WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, 

 Shockwave, Quicktime  Movie, 3D World).  

c. Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 

 web(www). Web server menunggu permintaan dari client yang menggunakan 
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 browser. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses 

 permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang 

 diinginkan kembali ke browser. Web server, untuk berkomunikasi dengan 

 client- nya (web browser) mempunyai protokol sendiri, yaitu HTTP (hypertext 

 transfer protocol). Dengan protokol ini, komunikasi antar web server dengan 

 client-nya dapat saling dimengerti dan lebih mudah. 

d. HTTP (hypertext transfer protocol) potokol yang memungkinkan bermacam-

 macam komputer saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa HTML. 

 Hypertext mempunyai arti bahwa seorang pengguna Internet dengan web 

 browser-nya dapat membuka dan membaca dokumen-dokumen yang ada 

 dalam  komputernya atau bahkan jauh tempatnya sekalipun.  

e. Browser adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk dapat menjelajah 

 Internet. Perangkat lunak ini diperlukan untuk menampilkan halaman suatu 

 website. Web browser adalah paket software yang menyediakan interface 

 pemakai untuk mengakses situs Web Internet, Intranet, dan Eksternet.  

f. Website atau biasa juga disebut situs web adalah sebuah tempat di Internet 

 tempat  beradanya suatu kumpulan halaman web (webpage). Tempat ini 

 biasanya ditandai dengan sebuah alamat website.  

g. Home page adalah suatu halaman depan dari sebuah website. Ketika pertama 

 kali mengakses suatu alamat website maka biasanya akan langsung menuju ke 

 halaman depan (home page) website tersebut.  

 

 

 

 

Universitas Sumatera Utara



2.5 Pengenalan Apache 

 

Pada awal mulanya, Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang 

menjadi alternatif dari server web Netscape (sekarang dikenal sebagai Sun Java 

System Web Server). Asal mula nama Apache berasal ketika sebuah server web 

populer yang dikembangkan pada awal 1995 yang bernama NCSA HTTPd 1.3 

memiliki sejumlah perubahan besar terhadap kode sumbernya (patch). Tetapi pada 

halaman FAQ situs web resminya, disebutkan bahwa ”Apache” dipilih untuk 

menghormati suku asli Indian Amerika Apache (Indé), yang dikenal karena keahlian 

dan stategi perangnya. Versi 2 dari Apache ditulis dari awal tanpa mengandung kode 

sumber dari NCSA. 

 

 Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server web yang 

dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, 

dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan 

memfungsikan situs web. Ada banyak web server yang berkembang dan sering 

digunakan dalam membangun aplikasi berbasis web, seperti PWS dan IIS yang 

dipakai oleh ASPnya Microsoft Web Server Netscape, Qitami, Caudium, dan Apache. 

 

 Berdasarkan survey Netcraft.com, Apache merupakan web server yang paling 

populer digunakan di dunia. Beberapa kelebihan Apache antara lain: 

1. Free of charge, berarti tidak harus membayar lisensi kepada pembuat untuk 

 menggunakannya. 

2.  Dapat diakses (API ke berbagai scripting language) dan digabung dengan 

 berbagai aplikasi lain (database server, SSL, ext) dan sebagainya. 

3. Waktu pemrosesan lebih cepat dan tangguh dengan konfigurasi yang benar. 
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4. Dapat dilakukan setting dan instalasi sesuai dengan kebutuhan dengan adanya 

 modules dan DSO-nya. 

5. Memiliki kemampuan Advanced Setting dan Configuration Support. 

 

 

2.6 Personal Home Page (PHP) 

 

PHP adalah singkatan dari "PHP Hypertext Preprocessor", yang merupakan sebuah 

bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip dengan 

bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama 

penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman 

web dinamik dengan cepat.  

 

 Kelebihan PHP yang paling utama adalah pada konektivitasnya dengan system 

database di dalam web. Sistem database yang dapat didukung oleh PHP adalah : 

Oracle, MySQL, Sybase, PostgreSQL, dan lainnya. PHP dapat berjalan di berbagai 

sistem operasi seperti windows 98/NT, UNIX/LINUX, solaris maupun macintosh. 

PHP merupakan software yang open source yang dapat anda download secara gratis. 

Software ini juga dapat berjalan pada web server seperti PWS (Personal Web Server), 

Apache, IIS, AOLServer, fhttpd, phttpd dan sebagainya. PHP juga merupakan bahasa 

pemograman yang dapat kita kembangkan sendiri seperti untuk menambah fungsi-

fungsi baru. PHP mendukung komunikasi dengan layanan seperti protocol IMAP, 

SNMP, NNTP, POP3 dan bahkan HTTP. PHP dapat diinstal sebagai bagian atau 

modul dari apache web server atau sebagai CGI script yang mandiri. Banyak 

keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan PHP sebagai modul dari apache, 

di antaranya adalah : tingkat keamanan yang cukup tinggi, waktu eksekusi yang lebih 
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cepat dibandingkan dengan bahasa pemograman web lainnya yang berorientasi pada 

server-side scripting, akses ke system database yang lebih fleksibel seperti MySQL.  

(http://sayru.comuf.com/data/php%20nuke.pdf. Diakses tanggal 29 April 2010). 

 

 Skrip PHP berkedudukan sebagai tag dalam bahasa HTML. Adapun kode 

berikut adalah contoh kode PHP yang berada di dalam kode HTML: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Latihan Pertama</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Selamat Belajar PHP, <BR> 

<?php 

Printf (“Tgl. Sekarang:  %s ”, Date(“d F Y”)); 

?> 

</BODY> 

</HTML> 

  

 Kode di atas disimpan dengan ekstensi .php. Kode PHP diawali dengan <?php 

dan diakhiri dengan ?>, pasangan kedua kode inilah yang berfungsi sebagai tag kode 

PHP. Berdasarkan tag inilah, pihak server dapat memahami kode PHP dan kemudian 

memprosesnya. 
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 Konsep kerja PHP pada prinsipnya serupa dengan kode HTML, hanya saja 

ketika berkas PHP yang diminta didapatkan oleh web server, isinya segera dikirimkan 

ke mesin PHP dan mesin inilah yang memposes dan memberikan hasilnya (berupa 

kode HTML) ke web server. Selanjutnya, web server menyampaikan ke klien. (Abdul 

Kadir, 2008). 

 

 

2.7 My Structured Query Language (MySQL) 

 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (database 

management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta 

instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat 

lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga 

menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak 

cocok dengan penggunaan GPL. MySQL adalah Relational Database Management 

System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General 

Public License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun 

tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial.  

 

 MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam 

database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah 

konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah 

secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara 

kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh 

user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat 
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dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal 

ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL 

bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan 

Interbase. MySQL juga memiliki beberapa keistimewaan yang lain, antara lain : 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

 Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan lain-lain. 

b. Open Source. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah lisensi 

 GPL  sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma. 

c. Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang 

 bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam 

 menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak 

 SQL  per satuan waktu. 

e. Jenis Kolom. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti 

 signed /  unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan 

 lain-lain. 

f. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 

 mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query). 

g. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level 

 subnetmask,  nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

 mendetail serta sandi  terenkripsi. 

h. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 

 skala  besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu 

 tabel serta 5  milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung 

 mencapai 32 indeks  pada tiap tabelnya. 
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i. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan 

 protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

j. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

 menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa 

 Indonesia  belum termasuk di dalamnya. 

k. Antar Muka. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai 

 aplikasi  dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API 

 (Application  Programming Interface). 

l. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool)yang 

 dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang 

 ada  disertakan petunjuk online. 

m. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

 menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam 

 PostgreSQL ataupun Oracle. 

 

 

2.8 CSS (Cascading Style Sheet) 

 

CSS merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi untuk 

mengatur tampilan dengan kemampuan jauh lebih baik dari tag maupun atribut standar 

HTML (Hypertext Markup Languange). CSS sebenarnya adalah suatu kumpulan 

atribut untuk fungsi format tampilan dan dapat digunakan untuk mengontrol tampilan 

banyak dokumen secara bersamaan. Keuntungan menggunakan CSS yaitu jika ingin 

mengubah format dokumen, maka tidak perlu mengedit satu persatu. 
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 Penggunaan CSS ada 2 (dua) cara yaitu dengan menyisipkan kode CSS 

langsung dalam kode HTML atau simpan menjadi file tersendiri berekstensi .css. 

Dengan menyimpan sebagai file tersendiri akan lebih memudahkan untuk mengontrol 

tampilan dalam banyak dokumen secara langsung. CSS mendapat dukungan penuh 

pada browser versi 4 (empat) dan pada versi sebelumnya, hanya dengan Internet 

Explorer yang masih mampu mengenali CSS. Perlu diketahui bahwa tampilan CSS 

dapat berbeda bila ditampilkan pada menu browser yang berbeda pula (Abdullah, 

2003). 

 

 

2.9 Macromedia  

 

Macromedia adalah sebuah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang 

grafis dan pengembangan web. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992 dan telah 

berkembang pesat pada tahun 1990-an dan 2000-an. Pada Desember 2005 

Macromedia diakuisisi salah satu perusahaan saingannya, Adobe Systems, tetapi 

Adobe sementara ini masih tetap menggunakan nama Macromedia pada sejumlah 

programnya. 

 

 

2.9.1 Pengenalanan Macromedia Dreamweaver 8 

 

Macromedia Dreamweaver 8 adalah sebuah perangkat lunak aplikasi untuk mendesain 

dan membuat halaman web. Ketika membuat sebuah halaman web, Anda tidak perlu 

lagi mengetik kode-kode HTML. Dreamweaver 8 juga mendukung kode-kode CSS, 
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JavaScript, PHP, ASP, dan bahasa pemrograman lainnya. Dreamweaver 8 adalah versi 

terbaru yang fasilitasnya sudah banyak ditambahkan, contohnya sebagai berikut: 

a. Membuat dan menggunakan style dalam CSS dengan mudah dan fleksibel. 

b. Menyediakan beberapa template halaman web baru. 

c. Fasilitas Starter Pages untuk memulai mempelajari Dreamweaver 8. 

(http://www.t-w-t.co.cc/2009/06/cara-cepat-mengenal-dreamweaver-8-dan.html. 

Diakses tanggal 01 Mei 2010). 

 

 Macromedia Dreamweaver 8 adalah sebuah HTML editor profesional untuk 

mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Fasilitas 

penyuntingan secara visual dari Dreamweaver 8 memungkinkan untuk menambah 

desain dan fungsionalitas halaman-halaman Web dan dapat membuat atau mengedit 

image dalam Macromedia Fireworks, selain itu kita dapat menambahkan objek Flash 

ke dalam Dreamweaver 8. Dreamweaver menyediakan tool-tool yang sangat berguna 

dalam area kerjanya untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam 

mendesain web.  

 

 Berikut adalah elemen-elemen yang ada di dalam tampilan kerja Dreamweaver 

8:   

a. Lembar Kerja Dreamweaver adalah tempat membuat halaman  web secara 

visual, kode, atau keduanya. 

b. Insert  Toolbar adalah tempat memasukan image, Flash movie, table, atau 

elemen lain. Untuk memunculkan panel ini, klik Windows > Insert atau tekan 

Ctrl-F2. 
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c. Pengaturan Halaman berguna untuk melakukan pengeditan pada suatu elemen 

di Document Window. 

d. Panel Group merupakan kumpulan dari panel-panel Dreamweaver. 

 

 

 

2.9.2 Pengenalanan Macromedia Flash 8 

 

Macromedia Flash merupakan program grafis animasi web yang diproduksi oleh 

Macromedia corp., yaitu sebuah vendor software yang bergerak di bidang animasi 

web. Macromedia Flash telah diproduksi dengan beberapa versi. Versi terbarunya 

yaitu Macromedia Flash versi 8 yang merupakan perkembangan dari Macromedia 

Flash MX 2004. Pada akhir tahun 2005, Macromedia Flash versi 8 mulai beredar di 

pasaran.  

 

 Macromedia Flash 8 mampu melengkapi Web site dengan beberapa macam 

animasi interaktif. Animasi yang dihasilkan Macromedia Flash adalah animasi berupa 

file movie. Macromedia Flash juga memiliki kemampuan untuk mengimpor file suara, 

video, maupun file gambar dari aplikasi lain. Flash 8 mempunyai 3(tiga) komponen 

penting dalam area kerjanya yaitu Toolbar, Timeline, dan Stage: 

a. Toolbar berisi kumpulan tool yang digunakan untuk membuat dan memilih isi 

 di  dalam Timeline dan Stage. Toolbar terbagi menjadi tool dan modifier. 

 Setiap tool  memiliki ukuran Modifier tertentu yang ditampilkan ketika 

 memilih tool tersebut.  

b. Timeline adalah organisasi dan pengaturan tool yang besar dan kompleks. 

 Anda  akan menggunakan keuntunngannya ketika membuat animasi.  
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c. Stage adalah daerah yang berisi semua elemen gambar yang membentuk 

 movie  Flash. Kita akan selalu bekerja membuat gambar, membuat animasi, dll 

 di tempat ini. Pada Flash, anda dapat mengontrol seberapa besar layarnya,  dan 

 apa warnanya, melalui kotak dialog Movie Properties. 

 

 Berikut ini adalah penjelasan tempat kerja ”The working environment” di 

Flash 8: 

a. File: Di dalamnya terdapat fitur untuk membuat, membuka dan menyimpan 

 data  file flash. Juga terdapat Import yang berguna untuk memasukkan 

 segala jenis tipe  file termasuk diantaranya suara, video, gambar dan 

 Flash movie. Untuk  Publication Settings kita dapat mengekspor flash yang 

 telah dibuat untuk beberapa  jenis dokumen file. Dan juga memuat halaman 

 print, exit, dll. 

b. Edit: menu yang memungkinkan Anda untuk Cut, Copy, Paste benda atau juga 

 gambar atau frame juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan beberapa 

 pilihan yang paling umum dari program ini. 

c. View: Selain berfungsi khas sebagai Zoom, memungkinkan Anda untuk 

 memindahkan frame and scene. Juga memyngkinkan untuk membuat grid dan 

 guide. 

d. Insert: Memudahkan Anda untuk memasukkan objek ke dalam movie, juga 

 bias  frame baru, layer, action, scene. 

e. Modify: Digunakan untuk mengedit dan membuat grapik yang berada dalam 

 movie. 

f. Text: Untuk membuat tulisan serta merubah ukuran, dan jenis font. 
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g. Commands: Membuat perintah-perintah dalam movie. Nanti akan dijelaskan 

 lebih lanjut. 

h. Control: Mengedit movie untuk aksi Play, Rewind, Test Movie. 

i. Window: menu klasik seperti dalam program-program lainnya, dan juga 

 memuat shortcut ke semua panel yang ada di flash 8. 

j. Help: Meminta bantuan dan penjelasan tentang semua yang ada di 

 Macromedia  Flash 8 seperti halnya penggunaan fitur-fitur di flash, 

 Action Script dll. 

 

 

2.9.3 Pengenalan Macromedia Fireworks 

 

Dalam membangun web, setelah membuat desain dibutuhkan program aplikasi lain 

yang menyediakan tool-tool web grafik untuk mempercantik suatu halaman web. 

Fireworks adalah aplikasi desain grafis yang dikhususkan untuk membuat website. 

Sesuai dengan definisi tersebut, Fireworks lebih diutamakan penggunaannya untuk 

desainer website dengan latar belakang keahlian desain grafis. Macromedia Fireworks 

bukan hanya sebuah software aplikasi untuk mendasain web, tetapi juga dapat 

mengedit kode HTML yang secara otomatis terbangun ketika sebuah web dibangun.  

 

 Macromedia Fireworks memiliki dua hal penting yang dikerjakan, yaitu: 

mendesain grafis halaman Web, membuat elemen yang interaktif, contohnya dalam 

membuat Web Photo Album, selain menggunakan Dreamweaver, harus terinstal pula 

Fireworks di komputer Anda. Sebelum Photo Album dibuat, maka secara otomatis 

image diproses satu per satu di Fieworks.  
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 Ada beberapa tools yang ada di dalam Fireworks antara lain: 

a. Pointer Tool. Digunakan untuk memilih satu blok object yang terkumpul 

dalam satu area. 

b. Subselection Tool. Digunakan untuk memilih satu object tertentu dalam grup. 

c. Select Behind Tool. Digunakan untuk memilih object yang berada di belakang 

 object lain. 

d. Export Area. Digunakan untuk memilih object yang berada di belakang object 

 lain. 
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