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MODUL 1. WIRAUSAHA DAN WIRASWASTA 

 

A. Kompetensi 

B. Tujuan 

C. Teori Singkat 

1. XML 

XML (eXtensible Markup Language) merupakan bahasa web turunan dari 

SGML (Standard Generalized Markup Language) yang ada sebelumnya. XML 

hampir sama dengan HTML, dimana kedua-duanya diturunkan dari SGML. 

Teknologi XML dikembangkan mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan dari 

World Wide Web Consortium (W3C) pada bulan Februari 1998. Sedangkan SGML 

sendiri telah dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Pada saat HTML 

dikembangkan pada tahun 1990, para penggagas XML mengadopsi bagian paling 

penting pada SGML dan dengan berpedoman pada pengembangan HTML 

menghasilkan bahasa markup yang tidak kalah hebatnya dengan SGML. 

Secara sederhana XML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Secara teknis XML 

didefinisikan sebagai suatu bahasa meta-markup yang menyediakan format tertentu 

untuk dokumen-dokumen yang mempunyai data terstruktur. Bahasa Markup adalah 

mekanisme untuk mengenal suatu struktur di dokumen. XML adalah suatu aplikasi 

profile dari SGML. Seperti yang didefinisikan oleh ISO 8879, SGML adalah cara 

standar dan vendor-independent. 

XML tidak memiliki definisi secara tepat karena ada yang berpendapat bahwa 

XML bukanlah suatu bahasa, XML merupakan sintaks yang digunakan untuk 

menjelaskan bahasa markup lain (Dournaee,2002), sehingga dinamakan meta-

language. Meskipun demikian pendapat yang menyatakan XML bukan merupakan 

bahasa markup, didasarkan bahwa XML merupakan bahasa markup terpisah untuk 

tujuan terpisah. Selain itu XML bukanlah solusi semua hal untuk tujuan semua user. 

Sedangkan peran dari markup itu sendiri berupa : 

- Markup dapat menambah maksud arti (semantic) suatu data, 

- dapat memisahkan data, 
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- dapat mendefinisikan peran data, 

- dapat mendefinisikan batasan dan, 

- dapat mendefinisikan keterhubungan. 

XML (eXtensible Markup Language) merupakan sebuah himpunan bagian 

(subset) dari Standard Generalized Markup Language (SGML), yang bertujuan agar 

SGML secara generik dapat melayani, menerima, dan memproses dalam Web 

dengan cara seperti yang dimungkinkan HyperText Markup  

Language (HTML) saat ini. XML didesain untuk kemudahan implementasi dan 

interoperabilitas dengan SGML maupun HTML. XML adalah bahasa markup yang 

dirancang untuk penyampaian informasi melalui World Wide Web (WWW) atau 

sering disebut web saja. (W3C, 2000). 

XML merubah cara kita berpikir untuk mengembangkan suatu software 

terutama aplikasi web. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana 

caranya untuk bertukar informasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Kadang 

kolaborasi antara satu aplikasi dengan yang lain masih harus ditentukan dengan 

spesifikasi aplikasi tersebut. Padahal seharusnya kita hanya perlu mendapatkan 

informasi data bukan mengerti bagaimana cara kerja aplikasi lain itu. Disinilah visi 

internet yang masih belum tercapai. Visi ini adalah dunia internet di mana PC, 

server, smart devices dan internet-based device dapat berkolaborasi tanpa ada 

halangan. Bisnis-bisnis akan dapat bertukar data atau informasi, integrasi proses-

proses mereka dan dapat menyediakan customized dan comprehensive solusi kepada 

customer. Dan yang paling utama adalah informasi yang dibutuhkan dapat diakses 

dari mana saja dan dengan computing device, platform atau aplikasi yang kita 

gunakan. 

XML dapat memungkinkan pertukaran informasi atau data antar devices (server, 

PCs, smart devices, aplikasi, dan situs web). Data ini akan menjadi independent 

(“unlocked“), memudahkannya untuk diorganisir, diprogram, dirubah, dan ditukar 

antar situs web atau aplikasi apa saja. Karena kebutuhan ini, maka makin banyak 

teknologi berbasis XML yang keluar. Contohnya adalah SOAP (Simple Object 

Access Protocol)  dan UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration). 

SOAP memungkinkan aplikasi-aplikasi untuk berkomunikasi melalui standar 

internet protocol. Sedangkan UDDI memberikan bisnis-bisnis suatu cara standar 

untuk menjelaskan servis mereka dan cara koneksi secara otomatis. Dari sini 
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muncullah Web servis, yaitu suatu tipe baru software yang dapat dipakai berulang-

ulang (seperti komponen software) dengan perkecualian servis ini diakses dari mana 

saja melalui internet. 

Pada saat kita memakai XML, aplikasi A dapat menerima XML-tagged data dari 

aplikasi B dan sebaliknya. Kedua pihak tidak perlu mengetahui bagaimana cara 

kerja masing-masing sistem. Bila organisasi aplikasi A mempunyai kesepakatan 

untuk berbisnis dengan organisasi aplikasi B maka organisasi A tidak perlu menulis 

kode untuk menukar informasi dengan sistem aplikasi B. Tetapi yang penting adalah 

bagaimana memvalidasi dokumen yang dipertukarkan. 

Sehingga tujuan desain XML dapat dirinci sebagai berikut : 

• XML harus dapat digunakan secara langsung di Internet. 

• XML harus mendukung secara luas berbagai aplikasi. 

• XML harus kompatibel dengan SGML sebagai pendahulunya. 

• Program yang memproses dokumen XML harus mudah dibuat. 

• Jumlah fitur opsional XML harus dibuat seminimum mungkin, idealnya nol. 

• Dokumen XML harus jelas dan mudah dipahami manusia. 

• Desain XML harus disiapkan secepatnya. 

• Desain XML harus formal dan singkat. 

• Dokumen XML harus mudah dibuat. 

• Keringkasan suatu markup XML tidak dipentingkan. 

HTML akan tetap terus berkembang dan akan lebih cocok dan fleksibel untuk 

tujuan tertentu. Pada HTML, tag biasanya melayani dua tujuan yaitu menambahkan 

struktur pada dokumen dan menyatakan secara tidak langsung style tampilan 

tertentu. Seperti paragraf, ukuran heading, bold dan lain-lain. Sedangkan XML 

merupakan bahasa yang tidak tampil dengan sendirian. XML merupakan bahasa 

yang nyaris secara eksklusif tidak menentukan beberapa hal yang nampak dilayar, 

melainkan untuk  menentukan isi spesifik, tepatnya merupakan sebuah bahasa yang 

digunakan   untuk memanipulasi pertanyaan apa, daripada pertanyaan bagaimana. 

HTML memiliki fungsi yang mirip spreadsheet yang menonjolkan bentuk-

bentuk tampilan seperti heading, paragraf, daftar, tabel, gambar atau citra,  font, 

style sheet, color, dan sejenisnya. Sedangkan XML seperti database relasional, 

struktur dioptimasi untuk aplikasi tertentu, ini berhubungan dengan eksploitasi isi 

dokumen dan tentang bagaimana isi distruktur secara internal untuk menjadikan 
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lebih bermanfaat. XML dapat memungkinkan pertukaran informasi atau data antar 

perangkat (devices) seperti :server, PCs, smart devices, aplikasi, dan situs web. Data 

ini akan menjadi independent (“unlocked“), yang memberi kemudahan untuk 

diorganisir, diprogram, dirubah, dan ditukar antar situs web atau aplikasi apa saja. 

Aturan XML 

XML banyak mendukung aplikasi dibanding HTML yang mendukung dirinya 

sendiri dengan hanya satu aplikasi yaitu web browsing. XML secara khusus tidak 

mengatakan aplikasi lain apa yang akan didukung. Terlepas dari tool dan keahlian 

SGML yang sudah ada yang dapat siap untuk diadaptasi ke XML, ada banyak 

kekuatan yang melekat didalam SGML yang tidak diteruskan ke dalam spesifikasi 

HTML. Didalam HTML, misalnya  tidak dapat menyimpan dari sekumpulan tag 

yang telah ditentukan.  

Kemampuan XML untuk melibatkan semua tag sehingga mengharuskan tujuan 

tertentu atas nama “Extensible” merupakan warisan langsung dari SGML. Hal ini 

menjadikan XML merupakan keturunan langsung dari SGML yang lebih banyak 

daripada HTML, namun demikian XML lebih banyak membuang “fitur” opsional 

dari SGML. 

Penulisan program yang memproses dokumen XML mempunyai ciri harus 

mudah dilakukan desainnya dapat dilakukan dengan cepat, ringkas dan formal, juga  

dapat dibaca manusia dan masuk akal. Sesuai dengan tujuan bahasa ini yaitu untuk 

menyederhanakan tugas pengiriman isi yang kompleks didalam web. 

Dalam mempelajari XML tidak wajib mengetahui terlebih dahulu SGML atau 

HTML, namun akan lebih baik jika sudah dikenal terlebih dahulu, karena berbagai 

aturan-aturan terutama tag-tag yang digunakan banyak yang diadopsinya. Seperti 

terdapat pada HTML, XML juga menggunakan elemen yang ditandai dengan tag 

pembuka (diawali dengan ‘<’ dan diakhiri dengan ‘>’), tag penutup(diawali dengan 

‘</ ‘diakhiri ‘>’) dan atribut elemen(parameter yang dinyatakan dalam tag pembuka 

misal <form name=”isidata”>). Hanya bedanya, HTML medefinisikan dari awal tag 

dan atribut yang dipakai didalamnya, sedangkan pada XML menggunakan tag dan 

atribut sesuai kehendak kita 

Format HTML tersebut juga berlaku pada XML, perbedaanya nama elemen 

dapat kita definisikan sendiri dengan bebas. Untuk lebih jelasnya lihat contoh 

dibawah: 
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<tugas> 

<dari>Direktur SIM</dari> 

<buat>Manager HRD </buat> 

<buat>Bagian Rekruitment</buat> 

<buat>Computer Suport team</buat> 

<subyek>Permohonan Tenaga kerja baru SIM</subyek> 

<isi>Dikarenakan kebutuhan yang mendesak, maka mohon untuk diadakan 

penambahan tenaga profesional bagian SIM</isi> 

</tugas> 

Pada contoh diatas <tugas>, <dari> <buat>,dan <isi> bukanlah tag standard 

yang telah di tetapkan dalam XML.  

Tag-tag itu harus dibuat sendiri sesuai kebutuhannya (bandingkan dengan 

contoh HTML yang dibuat pada bab sebelumnya). Jika diamati di sini XML tidak 

melakukan apapun. Yang ada hanyalah informasi yang di kemas dengan tag-tag 

XML. Untuk itu harus dibuat software lagi untuk mengirim, menerima atau 

menampilkan informasi di dalamnya. Pada contoh format diatas membuat komputer 

mengerti maksud dari tag-tag tersebut. Tag adalah root elemen dari dokumen yang 

ditulis. 

Terdapat tiga istilah penting dalam menjelaskan sintak dasar XML yaitu elemen, 

atribut, dan dokumen. 

 Elemen dan Atribut 

Markup sering dibagi kedalam dua kata perbedaharaan yang penting 

sehubungan dengan XML, yaitu elemen dan atribut. Elemen adalah semua isi 

didalam dokumen XML termasuk atribut , yang dimulai dengan tag pembuka 

(start tag) dan diakhiri dengan tag penutup (end tag). Atribut merupakan 

sepasang nilai-nama (name-value) yang simpel, dimana nilainya berada dalam 

tanda kutip tunggal atau ganda. Sebuah atribut tidak bisa berdiri sendiri, dan 

harus berada didalam start tag sebuah elemen. Contoh : 

<menu> Es Krim </menu> 

<menu rasa=”coklat”> Es Krim </menu> 

Baris pertama elemennya dinamakan menu yang berisi elemen Es Krim. Dan 

baris kedua, nama elemennya sama yaitu menu dengan nama rasa dan nilainya 

coklat. Elemen juga dapat kosong, yang tidak memiliki isi elemen. Contoh : 
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<menusehat></menusehat> 

<menusehat/> 

Atribut dapat juga digunakan dalam memberikan banyak arti data. Data 

dalam elemen suatu atribut dapat di sajikan secara tunggal atau dimodel secara 

multi (atribut-centris). Contoh: 

 

Biasanya penggunaan atribut akan lebih hemat daripada elemen. Elemen dan 

isinya biasanya menggambarkan secara nyata informasi yang akan ditampilkan 

atau di-render, sehingga atribut  biasanya menggambarkan informasi yang 

dibutuhkan untuk diproses. Standar dasar keamanan XML, menggunakan atribut 

lebih singkat untuk informasi algoritma dan sumber data yang mana elemen 

digunakan untuk obyek kriptografi, seperti halnya kunci atau nilai signature. 

Contoh: 

<DigestMethod Algoritm=”http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1”/> 

<DigestMethod> merupakan elemen kosong yang menggunakan atribut 

Algorithm dengan nilai yang panjang 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1. Elemen ini biasanya terlihat dalam 

XML signature, dan memberikan arti bahwa atribut dimaksudkan menjadi 

sebuah fungsi hash SHA-1. 

 

 Penulisan Dokumen XML 

Dalam hal ini data dalam dokumen XML akan disusun secara baik (well-

formed). Data disajikan dalam XML yang well-formed jika : 

- Terdapat hanya satu root element. 

- Setiap tag pembuka (start tag) memiliki pasangan tag penutup (end tag) 

- Tidak ada tag yang tumpang tindih (overlaping) dengan tag yang lain  

Atribut tunggal Atribut-centric 

<menu>  

<minuman>buah segar</minuman> 

<rasa> 

<jus> jeruk</jus> 

<jus> apel</jus> 

<kemasan> buavita</kemasan> 

<kemasan> nutrisari</kemasan> 

<rasa> 

</menu> 

<menu minuman = “buah segar”  

jus1         = “jeruk” 

jus2         = “apel” 

kemasan1= “buavita” 

kemasan2 =“nutrisari” 

</menu> 

 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
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- Semua elemen dan atribut harus memenuhi aturan penamaan. 

- Penulisan nama-nama pada tag-tag XML juga case-sensitive artinya nama-nama 

tag pembuka dan penutup yang dituliskan harus sama persis, jenis huruf juga harus 

sama. 

Agak berbeda dengan HTML yang jika hurufnya berbeda masih dapat diakses 

selama nama tag-nya sama. Dalam XML whitespase atau spasi kosong diantara 

kata-kata, karakter tab, dan baris baru secara kolektif dirujuk sebagai whitespace. 

Parser XML melewatkan semuanya dalam sebuah dokumen yang tak berubah ke 

aplikasi downstream. 

Sama dengan HTML, File XML berbentuk teks sehingga bila diperlukan kita 

bisa membacanya tanpa memerlukan bantuan software khusus. Hal ini memudahkan 

pengembang aplikasi yang menggunakan XML untuk mendebug programnya. XML 

lebih fleksible dibanding HTML dalam hal kemampuannya menyimpan informasi 

dan data. Pada XML kita bisa menyimpan data baik dalam atribut maupun sebagai 

isi elemen yang diletakkan diantara tag pembuka dan tag penutup. Kelebihan lain 

yang dimiliki XML adalah bahwa informasi bisa di pertukarkan dari satu system ke 

system lain yang berbeda platform. Misalnya dari Windows ke Unix, atau dari PC 

ke Machintosh bahkan dari internet ke handphone dengan teknologi WAP. 

2. DTD 

DTD (Deklarasi Tipe Dokumen) merupakan sebuah blok markup XML yang harus 

ditambahkan pada prolog dokumen XML yangvalid. DTD bisa dimana saja dalam prolog. 

Contoh DTD dalam prolog XML: 

<?xml version=”1.0”?> 

  (DTD dapat ditambahkan disini) 

<?-- File Name: Inventory.xml -->  

DTD berfungsi untuk mendefinisikan struktur dokumen. Contohnya pada Internet 

Explorer 5 (IE5), jika sebuah dokumen tanpa DTD dibuka dalam IE5, maka prosesor IE5 

akan memeriksa apakah dokumen tersebut sudah well-formed. Sedangkan jika sebuah 

dokumen dengan DTD dibuka dalam IE5, prosesor akan memeriksa validitas dokumen di 

samping kerapiannya, dan dokumen tersebut harus tunduk pada semua deklarasi dalam 

DTD. Setiap elemen dan atribut yang akan dimasukkan nantinya harus sesuai dengan 

spesifikasi yang dinyatakan dalam DTD yang bersangkutan. 
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Note: Prosesor IE5 memeriksa validitas dokumen hanya jika anda membuka dokumen 

melalui sebuah halaman Web HTML. Jika anda membuka sebuah dokumen XML langsung 

dalam IE5, prosesor akan memeriksa kerapian dokumen (termasuk berbagai DTD di 

dalamnya), namun ia tidak akan memeriksa validitas dokumen bahkan seandainya ia berisi 

sebuah DTD. 

 Bentuk DTD 

DTD memiliki bentuk umum sebagai berikut: 

<!DOCTYPE name DTD> 

Di sini, name Menyatakan nama elemen dokumen, Nama elemen dokumen 

sesungguhnya harus sesuai dengan nama XML. Misalnya, untuk membuat sebuah DTD 

inventory.xml, anda harus membuat DTD-nya dalam bentuk: 

<!DOCTYPE inventory DTD> 

Selain nama, DTD juga akan mendeklarasikan berbagai elemen, atribut, dan fitur 

lain dari dokumen. 

Note: Seperti semua kata kunci XML, DOCTYPE harus semuannya menggunakan 

huruf besar. 

 Membuat DTD 

DTD berisi sebuah karakter kurung persegi kiri ( [ ), diikuti dengan serangkaian 

deklarasi markup, kemudian ditutup dengan karakter kurung persegi kanan ( ] ). Dalam 

Deklarasi Markup menjelaskan struktur logika dokumen, seperti mendefinisikan 

elemen, atribut, dan fitur lain dari dokumen. Berikut contoh sebuah dokumen XML 

valid yang lengkap berisi sebuah DTD beserta sebuah deklarasi markup tunggal yang 

mendefinisikan satu tipe elemen dokumen SIMPLE: 

<?xml version=”1.0”?> 

<!DOCTYPE SIMPLE 

                [ 

                <!ELEMENT SIMPLE ANY> 

                ] 

>  

<SIMPLE> This is an extremely XML document. </SIMPLE> 
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Maksud dari dokumen ini adalah dalam DTD, dokumen hanya dapat berisi elemen 

dari tipe SIMPLE (yakni tipe elemen satu-satunya yang didefinisikan), dan elemen 

SIMPLE bisa memiliki sembarang tipe isi yang memungkinkan (kata kunci ANY). 

3. XLST 

Extensible Stylesheet Language Transformations, disingkat XSLT, adalah bahasa 

pemrograman berdasar XML yang digunakan untuk transformasi dokumen XML 

menjadi dokumen XML atau format lainnya. Transformasi tidak mengubah dokumen 

asli, melainkan menghasilkan dokumen baru berdasarkan isi dokumen asli. XSLT 

sering digunakan untuk mengkonversi data dari satu XML schema ke schema lain, ke 

format XHTML, atau format XML yang dapat diubah menjadi dokumen PDF. 

Sebagai bahasa pemrograman, XSLT dipengaruhi oleh bahasa pemrograman 

fungsional. Pendahulunya adalah DSSSL, bahasa pemrograman yang mentransformasi 

SGML seperti XSLT mentransformasi XML. XSLT juga dapat dianggap sebagai 

sebuah template processor. XSLT adalah Turing complete 

4. Pengertian AJAX 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) merupakan suatu teknik baru dalam dunia 

web, tetapi bukan merupakan bahasa pemrograman baru. Ajax merupakan teknik 

pengembangan web untuk membuat suatu aplikasi web interaktif. Tujuannya adalah untuk 

membuat website agar lebih responsive, sehingga seluruh halaman web tidak harus reload 

setiap kali pengguna meminta request . 

Mekanisme Ajax menggunakan PHP 
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Penjelasan : 

Dengan memakai teknologi Ajax, web aplikasi yang sering kita buat akan berjalan 

seperti aplikasi desktop. Aplikasi yang kita buat tidak akan melakukan refresh (reload ulang 

ke server) yang sangat mengganggu dan membosankan karena harus menunggu halaman 

berikutnya muncul, apakah anda tidak terganggu untuk menunggu setiap kali anda 

berpindah halaman pada suatu website dengan ditampilkannya white screen terlebih dahulu 

sebelum halaman yang kita inginkan ditampilkan ?? 

Ajax memberikan jawabannya, dengan memakai teknologi Ajax maka aplikasi berbasis 

web kita akan bekerja secara asynchronous/behind the scenes (implisit). Semakin cepat 

koneksi internet yang didapatkan maka aplikasi berbasis web dengan apilkasi desktop akan 

sulit untuk dibedakan. 

 

Penjelasan : 

Dengan menggunakan server-side teknologi, PHP web page akan di proses oleh Web 

Server terlebih dahulu, setelah selesai maka Web Server akan membuat HTML web page 

yang nantinya akan dikirim ke user agar dapat ditampilkan di browser. Dalam server-side, 

anda biasanya membutuhkan database server untuk menangani data/informasi anda. Dalam 

buku ini kita akan menggunakan database MySQL. 

Bagaimanapun juga dengan menggunakan PHP yang dapat melakukan customize 

content, ditambah lagi dengan menggunakan database, tetap saja browser menampilkan 

sesuatu yang statis, membosankan dan tidak bekerja sebagai dokumen web yang pintar.  

Kegunaan AJAX 

Berikut beberapa manfaat dari AJAX : 

a. Validasi Data yang real time 

AJAX dapat melakukan proses validasi secara langsung tanpa melalui 

proses refresh pada saat usermelakukan pengisian data melalui form. 



11 

 

b.  Autocomplete 

AJAX dapat digunakan untuk melakukan autocomplete pada saat user sedang 

mengisi data pada sebuah form, dengan demikian karakter yang sedang dituliskan 

oleh user akan bisa langsung dilengkapi oleh entry-entry atau masukan yang 

disarankan. Contoh pada saat kita melakukan pencarian di yahoo atau google lalu kita 

mengetikkan kalimat atau kata yang belum utuh maka secara otomatis akan tersedia 

daftar entry atau masukan yang berkaitan dengan kalimat atau kata tersebut. Sehingga 

kita tidak perlu repot mengetik kata atau kalimat secara lengkap. 

c. Refresh data dan server push 

Halaman web bisa mengambil data dari server tertentu untuk menampilkan 

informasi terkini, misalnya ramalan cuaca, kurs dolar, jadwal penerbangan, dan lain 

sebagainya. Karena hal tersebut halaman web dapat mengambil data secara real 

time tanpa melalui proses refresh. 

d.  Menjadikan aplikasi desktop atau web lebih atraktif dan responsif 

Teknik-teknik AJAX memungkinkan halaman web atau aplikasi desktop jika 

kita mengklik tombol tertentu maka reaksi perubahannya akan terlihat pada halaman 

atau aplikasi tersebut. contoh aplikasi yang menggunakan AJAX adalah aplikasi google 

maps, google suggest, Gmail, yahoo, dan lain-lain. 

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Ajax 

 HTML dan CSS digunakan untuk menandai dan mempercantik tampilan informasi 

 XMLHttpRequest objek yang digunakan untuk pertukaran data asynchronous 

dengan web server 

 XML, JSON (JavaScript Object Notation) atau teks biasa yang digunakan untuk 

mentransfer informasi anatara server dan client. 

 DOM (Document Object Model) digunakan dengan bahasa scripting client-side 

misalnya javascript, untuk menampilkan secara dinamais dan interaksi dengan 

informasi yang disajikan. 

JSON (JavaScript Object Notation) 

Pengertian JSON 

JSON singkatan dari JavaScript Object Notation adalah suatu format ringkas 

pertukaran data. Formatnya berbasis teks dan terbaca-manusia serta digunakan 

untuk merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif (disebut objek). 

Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur melalui 
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suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. Aplikasi utamanya 

adalah pada pemrograman aplikasi web AJAX dengan berperan sebagai alternatif 

terhadap penggunaan tradisional format XML. 

Cara kerja JSON 

PHP menyediakan fungsi json_encode() untuk membuat string JSON dari objek dan 

array. Fungsi ini menerima dua parameter. Pertama adalah nilai yang akan 

dikodekan dan parameter kedua termasuk pilihan yang mengontrol bagaimana 

karakter khusus tertentu dikodekan. Parameter ini bersifat opsional. 

PHP menyediakan fungsi json_encode() untuk membuat string JSON dari objek dan 

array. Fungsi ini menerima dua parameter. Pertama adalah nilai yang akan 

dikodekan dan parameter kedua termasuk pilihan yang mengontrol bagaimana 

karakter khusus tertentu dikodekan. Parameter ini bersifat opsional. 

Penggunaan JSON 

 

 Sebuah object dideklarasikan dengan: 

 

1 var obj = {}; 

 Contoh object JSON  

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

var obj = { "firstName" : "Lilik", 
  
            "lastName"  : "Haryanto", 
  
            "location"   : "Jakarta" }; 
  
document.writeln(obj.firstName); // Output Lilik 
  
document.writeln(obj.lastName); // Output Haryanto 
  
document.writeln(obj.location); // Output Jakarta 
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5. Web Service 

Web Service adalah sekumpulan  application logic  beserta  object-object  dan method-

method  yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet 

sehingga dapat diakses menggunakan  protocol HTTP dan SOAP (Simple Object 

Access Protocol  ).  

Web service sebagai sekumpulan fungsi program untuk melakukan pekerjaan 

tertentu yang dalam hal ini tentu manipulasi data – mengambil, menambahkan atau 

mengubah data. (Priambodo, 2010). 

Web Service merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung 

interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem (aplikasi) dalam suatu jaringan. 

(Kurniawan, 2011). 

Web service sendiri dibentuk dari : 

a. Service provider, merupakan pemilik Web Service yang berfungsi menyediakan 

kumpulan operasi dari Web Service. 

b. Service requestor, merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari Web 

Service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. 

c. Service registry, merupakan tempat dimana Service provider mempublikasikan 

layanannya. Pada arsitektur Web Service, Service registry bersifat optional. 

Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai jenis 

software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda 

Teknologi web service merupakan salah satu cara setiap fungsi bisnis untuk 

berkomunikasi. Bukan seperti model client/server tradisional, seperti web server atau 

sistem laman web, Web service tidak menyediakan GUI untuk para pengguna. Web 

service hanya menyediakan business logic, proses, dan data dalam antarmuka 

pemrograman antar jaringan. Web services tidak memerlukan browser atau HTML. 

Sehingga berikutnya Web service dapat ditambahkan ke sebuah GUI (seperti laman web 

atau aplikasi desktop). 

Web service dibangun di atas beberapa teknologi web seperti XML, SOAP, 

WSDL, dan UDDI. 

o XML (Ekstensible Markup Language) digunakan untuk sumber daya data yang 

memiliki interoperabilitas tinggi (dapat diakses dan didukung oleh berbagai 

aplikasi dan teknologi). 
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o SOAP (Simple Object Access Protocol), protokol ringan untuk XML sehingga 

dapat digunakan untuk menganalisa informasi dari request dan response pada Web 

service sebelum dikirimkan melalui jaringan. 

o WSDL (Web Services Description Language), sebuah bahasa berbentuk XML 

yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan dari Web service sebagai 

kumpulan dari komunikasi-komunikasi yang saling bertransaksi pesan. 

o UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), sebuah direktori yang 

didistribusikan secara web based sehingga dapat mendaftarkan diri ke Internet 

sehingga dapat dijelajahi. 

Secara singkat dapat dijelaskan jika, XML untuk layanan data, SOAP untuk men-

transfer data, WSDL untuk menggambarkan services yang tersedia, dan UDDI untuk 

mendaftar services apa saja yang tersedia. 

Manfaat Web Service 

Web service Sepenuhnya berdasarkan standard web dan xml. Web Service dapat 

membantu: 

1. Perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. 

2. Integrasi antara Web dan OO middleware. 

3. Integrasi dari aliran kerja terisolasi dan sevice-service (Web Services Flow 

Language - WSFL). 

4. Pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda (X-Schema, XSLT ++) 

5. (Masa depan: standardisasi dari info konteks antara web servis dan klien – 

integrasi servis horizontal). 

6. Pemain utama dan standard-standard 

Bayangkan fungsi-fungsi yang biasa kita buat dalam program kita untuk 

melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan dapat diakses dari bagian manapun 

dalam program kita. Begitu pula dengan web service. Bedanya, kalau fungsi dalam 

program kita hanya bisa diakses dari dalam program, maka web service dapat diakses 

oleh program lain melalui web. 

Teknologi Web service memungkinkan sebuah aplikasi menjadi sangat kecil 

ukurannya, karena kebanyakan datanya disimpan di web service sehingga tidak perlu 

disimpan secara lokal. Web service ini juga memudahkan untuk memperbaharui data 

dalam aplikasi karena perubahan hanya tinggal dilakukan di Web service dan semua 

aplikasi yang terinstall secara lokal dan mengakses Web service ini pun akan secara 
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otomatis mengikuti perubahan ini. Teknologi Web service ini sangat cocok untuk 

diterapkan pada aplikasi mobile dimana perangkatnya kebanyakan selalu terkoneksi 

dengan Internet dan membutuhkan aplikasi-aplikasi yang ringan dalam sisi instalasi 

lokalnya. 

 

D. Langkah Kerja 

a. Contoh  HTML : 

<html> 

<body> 

<h1>Ibliz kecil creativity</h1> <h2>Beginer And Expert</h2> 

<div> 

<b>Keada:</b> <span id="to"></span><br /> 

<b>Dari:</b> <span id="from"></span><br /> 

<b>Pesan:</b> <span id="message"></span> 

</div> 

<script type="text/javascript"> if (window.XMLHttpRequest) 

{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

} 

else 

{// code for IE6, IE5 

xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

} 

xmlhttp.open("GET","iblizkecil.xml",false); xmlhttp.send(); 

xmlDoc=xmlhttp.responseXML; 

document.getElementById("to").innerHTML= 

xmlDoc.getElementsByTagName("to")[0].childNodes[0].nodeValue; 

document.getElementById("from").innerHTML= 

xmlDoc.getElementsByTagName("from")[0].childNodes[0].nodeValue; 

document.getElementById("message").innerHTML= 

xmlDoc.getElementsByTagName("body")[0].childNodes[0].nodeValue; 

</script> 

</body> 

</html> 

Code Xml nya  : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!-- Edited by iblizkecil --> 

<note><to>Kekasihku</to> 

<from>Kekasihmu</from> 

<heading>testing</heading> 

<body>Don't forget me this weekend!</body> 

</note> 

 

Contoh Lain XML : 

XML (Extensible Markup Language) adalah bahasa markup yang di rancang oleh 

W3C consorsium yang bisa di gunakan untuk banyak hal untuk bermacam data. 
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Bahasa XML itu sendiri menggunakan sistem SPOK seperti pelajaran Bahasa 

Indonesia waktu kita sekolah dulu. 

Ibu membeli sayur di pasar 

S P O K 

    

XML itu sendiri memiliki kelebihan sebagai berikut. 

• Adalah suatu markup language seperti HTML 

• Dirancang untuk membawa data, bukan untuk menampilkan data 

• Tag yang tidak standar. Anda harus menetapkan tag Anda sendiri 

• Dirancang untuk menjadi diri deskriptif 

• Rekomendasi W3C 

 

Contoh untuk  penulisan di bahasa XML adalah: 

<aktivitas> 

<subject>ibu</subject><predikat>membeli</predikat><object>sayur</object 

> 

<keterangan>di pasar</keterangan> 

</Aktivitas> 

Gimana mau lanjut belajarnya ? Oke begini XML sendiri memiliki standart 

enconding yang di tetapkan yaitu : 

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?> kita harus mendeklarikan bagian 

scripts itu pada header atau line pertama pada baris pemrograman anda. 

Pada contoh di atas 

<aktivitas name=”kegiatan”> adalah kepala dan 

<subject>ibu</subject> 

<predikat>membeli</predikat> 

<object>sayur</object> 

<keterangan>di pasar</keterangan> adalah content atau elemen yang terdapat pada 

XML tersebut dan </Aktivitas> adalah penutup/ footer. 

Special Char 

XML sendiri memiliki peraturan yang keras dan baku untuk beberapa karakter 

dimana anda harus merubahnya agar XML anda VALID 

&lt; < less than 

&gt; > greater than 

&amp; & Ampersand 

&apos; ‘ Apostrophe 

&quot; “ quotation mark 

Comment, sama seperti HTML, penulisan comment sendiri seperti berikut : 

<!– komentar anda –> 

Membuat XML menggunakan PHP 

<?php 

/* 

* xmlmaker.php 

*/ 

function XMLMAKER($xmlname){ 

$fp       = fopen(dirname(__FILE__) . ‘/’ . $xmlname . ‘.xml’, ‘w’); 

$str .= “<?xml version=\”1.0\” encoding=\”UTF-8\”?>\n”; 

$str .= “<aktivitas>\n”; 

$str .= “            <subject>ibu</subject>\n”; 

$str .= “            <predikat>membeli</predikat>\n”; 
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$str .= “            <object>sayur</object>\n”; 

$str .= “            <keterangan>di pasar</keterangan>\n”; 

$str .= “</aktivitas>”; fwrite($fp, $str); fclose($fp); 

} 

//Call XML MAKER 

XMLMAKER(“kegiatan”); ?> 

Membaca XML menggunakan PHP 

<?php 

/* 

* xmlreader.php 

*/ 

$objDOM = new DOMDocument(); 

$objDOM->load(dirname(__FILE__) . ‘/kegiatan.xml’); $note = $objDOM-

>getElementsByTagName(“aktivitas”); foreach( $note as $value ){ 

$task_detail      = $value->getElementsByTagName(“subject”); 

$task_thumb     = $value->getElementsByTagName(“predikat”); 

$task_name      = $value->getElementsByTagName(“object”); $task_id           = 

$value->getElementsByTagName(“keterangan”); echo $task_detail          = 

$task_detail->item(0)->nodeValue; echo $task_thumb        = $task_thumb->item(0)-

>nodeValue; echo $task_name          = $task_name->item(0)->nodeValue; echo 

$task_id               = $task_id->item(0)->nodeValue; } 

?> 
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b. Contoh XLST 

Contoh dokumen XML sumber 

<?xml version="1.0" ?> 

<persons> 

<person username="JS1"> 

<name>John</name> 

<family-name>Smith</family-name> 

</person> 

<person username="MI1"> 

<name>Morka</name> 

<family-name>Ismincius</family-name> 

</person> 

</persons> 

 

Contoh 1 (transformasi XML ke XML) 

Lembar gaya XSLT ini provides templates untuk transformasi dokumen XML 

<?xml version="1.0" ?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

 

<xsl:template match="/persons"> 

       <root> <xsl:apply-templates select="person"/> </root> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="person"> 

 <name username="{@username}"> 

 <xsl:value-of select="name" /> 

 </name> 

</xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet> 

 

Its evaluation results in a new XML document, having another structure: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root> 

      <name username="JS1">John</name> 

      <name username="MI1">Morka</name> 

</root> 
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Contoh 2 (transformasi XML ke XHTML)[sunting | sunting sumber] 

Conntoh Lembar gaya XSLT : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet 

 version="1.0" 

 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

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

 

<xsl:output method="html"/> 

 

<xsl:template match="/persons"> 

 <html> 

 <head> <title>Testing XML Example</title> </head> 

 <body> 

  <h1>Persons</h1> 

  <ul> 

  <xsl:apply-templates select="person"> 

   <xsl:sort select="family-name" /> 

  </xsl:apply-templates> 

  </ul> 

 </body> 

 </html> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="person"> 

 <li> 

  <xsl:value-of select="family-name"/><xsl:text>, 

</xsl:text> 

  <xsl:value-of select="name"/> 

 </li> 

</xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet> 

XHTML output that this would produce (whitespace has been adjusted here for clarity): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

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

<head> <title>Testing XML Example</title> </head> 

<body> 

 <h1>Persons</h1> 

 <ul> 

    <li>Ismincius, Morka</li> 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Extensible_Stylesheet_Language_Transformations&veaction=edit&section=6
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Extensible_Stylesheet_Language_Transformations&action=edit&section=6
https://id.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Whitespace_(computer_science)&action=edit&redlink=1
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    <li>Smith, John</li> 

 </ul> 

</body> 

</html> 

E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

F. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 
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MODUL 2. ELEMEN DASAR PHP OPERATOR,  KONTROL FUNGSI,  

FORM, COOKIES, SESSION 

 

A. Kompetensi 

Mahasiswa memahami dan menerapkan Struktur Pemrograman dengan PHP 

 

B. Tujuan 

1. Mahasiswa memahami konsep tentang  struktuk, variabel dan tipe data PHP 

2. Mahasiwa mampu merancang dan membuat variabel beserta  tipe datanya dalam 

pemrograman PHP 

C. Teori Singkat 

D. Langkah Kerja 

E. Tugas (Dikumpulkan Akhir Sesi) 

F. Tugas (Dikumpulkan Pertemuan Berikutnya) 

 

 



 

 

PANDUAN  
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PENDAHULUAN 

 

Panduan ini menjelaskan tentang tata cara penggunaan fasilitas ruang 

kelas dan laboratorium praktek, posisi tubuh dan kesehatan serta 

kebiasaan kerja bagi para pengguna komputer. Selain itu, panduan ini 

memuat informasi tentang keamanan masalah listrik dan mekanis, yang 

berlaku untuk perangkat Komputer pada umumnya. 
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PERINGATAN 
 

PERINGATAN! Mungkin terdapat risiko cedera fisik yang parah akibat pola 

bekerja yang salah dengan komputer. Baca dan patuhi rekomendasi dalam 

Panduan ini untuk meminimalkan risiko cedera dan untuk meningkatkan 

kenyamanan Anda. 

Sejumlah studi telah mengemukakan, bahwa mengetik untuk jangka 

waktu yang panjang, pengaturan stasiun kerja yang tidak benar, 

kebiasaan kerja yang keliru, kondisi dan hubungan kerja yang membuat 

stres, atau masalah kesehatan Anda pribadi, dapat dikaitkan dengan 

kecederaan.  

Kecederaan ini antara lain:  

1. carpal tunnel syndrome [gejala kompleks yang disebabkan oleh 

setiap keadaan yang menekan saraf medianus dalam saluran karpal 

pergelangan tangan],  

2. tendinitis [peradangan tendon],  

3. tenosynovitis [peradangan sarung tendon] dan gangguan 

musculoskeletal [berkenaan dengan otot dan rangka]. 

Tanda-tanda peringatan gangguan ini terjadi pada tangan, pergelangan 

tangan, lengan, bahu, leher atau punggung, antara lain: 

1.  Mati rasa, rasa terbakar atau kesemutan 

2.  Rasa perih, sakit atau ngilu 

3.  Rasa nyeri, berdebar-debar atau bengkak 

4.  Kejang atau kaku 

5.  Rasa lemas atau dingin 

Gejala dapat dirasakan sewaktu mengetik, sewaktu menggunakan mouse, 

atau pada saat tidak bekerja dengan tangan, termasuk di malam hari 

ketika gejala-gejala ini membuat Anda terbangun dari tidur. 

Jika anda mengalami gejala tersebut, terasa nyeri atau gangguan terus-

menerus maupun terjadi berulang-kali, yang menurut Anda mungkin 

berkaitan dengan penggunaan komputer, Anda harus segera 

memeriksakan diri ke dokter ahli. Semakin dini masalah ini didiagnosis dan 
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diobati dengan benar, semakin kecil kemungkinan masalah ini 

berkembang menjadi kondisi kelumpuhan. 

Cedera pada praktek laboratorium dapat berupa: 

1. Luka lecet atau sayatan. 

2. Tersengat listrik 

3. Luka Bakar 
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I.  PANDUAN UMUM 
 

A. Mengutamakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada ruang kelas 

dan laboratorium, diharapkan untuk mematuhi peraturan berikut: 

1. Menjaga Keamanan 

Dilarang membawa senjata api/tajam, dan cairan kimia yang 

mudah terbakar. 

2. Menjaga Perangkat kerja 

Dilarang merusak, menulis, dan membawa magnet berkekuatan 

besar karena dapat mengganggu kinerja PC. 

3. Menjaga Kebersihan 

Dilarang membawa makanan dan minuman yang dapat tumpah 

dan buanglah sampah pada tempatnya. 

 

B. Metode Penggunaan PC 

Untuk pengguna perangkat PC disarankan untuk  

1. Menyesuaikan posisi tubuh 

Duduklah dengan benar, bersandar dan jangan condong ke depan 

saat menggunakan PC, jangan terpaku pada satu posisi tubuh 

sepanjang hari, Pastikan Anda tidak bersandar terlalu jauh ke 

belakang. 

2. Variasikan posisi tubuh 

3. Mata 

SARAN 

a. Ingat untuk mengerdipkan mata 

b. Sewaktu melihat monitor, ingatlah untuk mengerdipkan mata 

Anda. Meskipun mengerdipkan mata adalah hal yang biasanya 

Anda lakukan tanpa berpikir, namun Anda bisa jadi kurang 

sering melakukannya sewaktu menggunakan komputer 

(sejumlah studi telah menunjukkan, bahwa pada komputer, 

rata-rata, orang mengerdipkan mata 1/3 dari biasanya). 

Mengedipkan mata akan menjaga agar mata Anda terlindungi 

dan terlumasi secara alami serta mencegah kekeringan, 

sumber ketidak-nyamanan yang umum.  

c. Sering mengistirahatkan mata dengan cara memfokuskan 

pada titik yang jauh. 
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Bekerja pada komputer untuk waktu yang lama bisa merupakan 

tugas yang menuntut penglihatan dan dapat menyebabkan mata 

Anda teriritasi dan letih. Oleh sebab itu, Anda harus memberikan 

perhatian khusus terhadap perawatan penglihatan, termasuk 

rekomendasi berikut ini: 

a. Mengistirahatkan mata Anda 

Sering-seringlah mengistirahatkan mata Anda. Secara berkala, 

berpalinglah dari monitor dan memfokuskan pada titik yang 

jauh. Hal Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk 

meregang tubuh, menarik napas dalam-dalam dan rileks. 

b. Membersihkan layar monitor dan kacamata 

Jagalah kebersihan layar monitor dan kacamata atau lensa 

kontak Anda. Jika Anda menggunakan saringan pengurang 

silau, bersihkan menurut petunjuk produsen. 

c. Memeriksakan mata Anda 

Untuk memastikan, bahwa penglihatan Anda terperbaiki 

secara memadai, periksakanlah mata Anda secara teratur 

pada spesialis mata. Jika Anda mengenakan lensa bifocal, 

trifocal atau progresif, mungkin Anda merasakan, bahwa Anda 

harus menahan posisi tubuh yang tidak nyaman untuk 

menggunakan kacamata saat bekerja dengan komputer. 

Sampaikan hal ini kepada spesialis mata Anda dan mintalah 

resep kacamata khusus yang sesuai untuk bekerja dengan 

monitor computer. 

 

4. Gunakan posisi ketik yang benar, hindari hal berikut: 

a. Jangan bertumpu pada pergelangan tangan Anda 

Sewaktu mengetik, jangan tumpukan atau menyandarkan 

pergelangan tangan pada permukaan meja kerja, paha atau 

sandaran telapak tangan (kadang  disebut sandaran 

pergelangan tangan). Menyandarkan telapak tangan seraya 

mengetik dapat berbahaya, karena pergelangan tangan serta 

jari-jari Anda dapat tertekuk dan tertahan. Cara ini juga dapat 

menyebabkan tekanan pada pangkal pergelangan tangan 

Anda. Sandaran pergelangan tangan didesain untuk 

menyediakan penopangan sewaktu Anda beristirahat sejenak, 

saat tidak sedang mengetik (misalnya, saat Anda membaca 

dari layar). 
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b. Jangan tekuk pergelangan tangan ke arah dalam. 

 
c. Jangan sandarkan telapak tangan atau menekuk pergelangan 

tangan ke bawah saat Anda mengetik. 

 
 

5. Aturlah ketinggian dan sudut pandang monitor, jangan melihat 

monitor dari samping 

6. Jangan posisikan papan ketik dan alat penunjuk pada tingkat dan 

jarak yang berbeda. 

 
 

7. Penggunaan Mouse 

HINDARI! : Jangan cengkeram atau menjepit mouse kuat-kuat. 

SARAN: 

a. Kenyamanan menunjuk 

Sewaktu menggunakan mouse, trackball, atau alat penunjuk 

yang lain, jangan dicengkeram dan klik tombol dengan 
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sentuhan ringan. Jagalah agar tangan dan jari tetap rileks 

sepanjang waktu baik sewaktu aktif menggunakan alat atau 

sekadar meletakkan tangan pada alat selagi berhenti sejenak. 

Untuk waktu istirahat yang lebih lama, lepaskan dan rilekskan 

tangan dan jari Anda. 

b. Bertukar tangan 

Untuk mengistirahatkan tangan, mungkin Anda bisa 

menggunakan tangan yang satunya lagi untuk mengendalikan 

mouse atau trackball. Gunakan seluruh tangan dan bahu 

untuk menggerakkan mouse, jangan hanya sandarkan 

pergelangan tangan Anda. Jangan menyandarkan atau 

menumpukan pergelangan tangan sewaktu menggunakan alat 

penunjuk; biarkan pergelangan tangan, lengan dan bahu Anda 

bebas bergerak. 

c. Pergelangan tangan harus tetap berada pada posisi nyaman 

yang netral dan alat penunjuk sejajar dengan lengan bawah 

Anda. 

d. Jangan gerakkan alat penunjuk terlalu jauh dari papan ketik 

karena ini menyebabkan Anda harus menekuk pergelangan 

tangan ke samping. 

 
8. Penggunaan LCD projector 

Hindari hal berikut: Menatap langsung ke arah proyektor yang 

sedang menyala. 

Set tingkat contrast dan brightness sesuai keadaan pencahayaan. 

Matikan lampu /redupkan pencahayaan jika tampilan dari LCD 

tidak memadai. 
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II. PANDUAN LABORATORIUM PRAKTEK 

 

Bagian panduan ini untuk pelaksanaan kuliah praktek bongkar-pasang 

perangkat computer dan jaringan. 

 

Untuk keselamatan anda, mohon patuhi  ketentuan berikut: 

1. Pembongkaran 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

membongkar. 

b. Selalu "grounding" kan tubuh anda dan perangkat yang 

dibongkar sebelum menyentuh komponen computer, hal ini 

mencegah tersengat listrik statis. 

c. Berhati-hati saat melepas komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

d. Gunakan peralatan yang tepat untuk pekerjaan yang spesifik. 

Jangan gunakan perangkat bantu (obeng/tang) yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 

e. Letakkan komponen yang telah dilepas pada tempat yang 

disediakan. 

 

2. Pemasangan 

a. Matikan daya listrik yang mengalir ke perangkat sebelum 

instalasi 

b. Berhati-hati saat memasang komponen, selalu mengacu pada 

langkah-langkah yang dijelaskan instruktur. 

c. Berhati-hati saat menggunakan peralatan, khususnya tang 

crimping, dan obeng, pisau (memiliki sisi tajam). 

d. Jangan memaksakan instalasi suatu komponen, jika tidak bisa 

terpasang, segera hubungi instuktur. 
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III. PANDUAN PENANGGULANGAN 
 

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi 

kecelakan atau kesalahan. 

1. Jika perangkat mengalami hubungan singkat 

Jika perangkat mengeluarkan asap, dan atau percikan api, segera 

putuskan hubungan listrik ke perangkat  dan menghubungi petugas / 

instruktur. 

2. Jika perangkat terbakar 

Segera padamkan dengan fire extinguisher yang tersedia. Atau 

segera laporkan pada petugas 

3. Jika perangkat tidak bekerja (hardware) 

Segera laporkan kepada instruktur  dan atau asisten lab petugas, 

jangan berusaha untuk memperbaikinya sendiri. 

4. Jika mengalami luka mekanis (lecet /tergores) segera hubungi 

instruktur (jika saat kelas berjalan) dan melakukan pengobatan. 

5. Jika mengalami luka bakar, segera lakukan pertolongan pertama dan 

meminta bantuan medis. 

 

 

 

 

 

 

 


