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DAFTAR ISTILAH 

 
 

1. Log file adalah rekaman informasi web user terhadap suatu permintaan atas 

akses yang diberikan pada suatu server 

2. User Interface atau Antarmuka pengguna adalah suatu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan tampilan dari mesin atau komputer yang 

berinteraksi langsung dengan pengguna. Desain dan penyusunan tampilan 

antarmuka perlu diperhatikan untuk menghasilkan tampilan yang bagus. 

3. CD atau Compact Disk adalah merupakan salah satu produk multimedia 

yang dapat dioperasikan oleh siswa secara mandiri, sehingga siswa dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Isi dari media CD 

interaktif adalah penggabungan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak 

video dan animasi. 

4. Server adalah sebuah komputer, yang ditujukan sebagai tempat utama 

pemrosesan dari sebuah aplikasi. 

5. Bandwith adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam 

bit/detik atau yang biasanya di sebut dengan bit per second bps, antara 

server dan client dalam waktu tertentu. Atau bisa didefinisikan sebagai lebar 

cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. 

6. Alamat IP/IP Address adalah alamat yang diberikan pada jaringan 

komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol. 

7. Database atau Basis data adalah kumpulan informasi yang disusun dan 

merupakan suatu kesatuan yang utuh yang disimpan di dalam perangkat 

keras komputer secara sistematis sehingga dapat diolah menggunakan 

perangkat lunak. Dengan sistem tersebut data yang terhimpun dalam suatu 

database dapat menghasilkan informasi yang berguna. 

8. Bug merupakan sebuah kesalahan, cacat, kegagalan atau kerusakan dalam 

sebuah perangkat lunak dan sistem akan berjalan tidak sesuai dengan 

harapan. Bug perangkat lunak dapat terjadi dikarenakan kesalahan 

pengembang yang tidak di sengaja. Pengembang dapat melakukan 

kesalahan baik dalam sumber kode source code atau desain perangkat 

lunak itu sendiri. 

9. Web browser adalah alat yang digunakan untuk melihat halaman web. 

10. Teknik dork adalah teknik untuk mencari tautan secara spesifik dari suatu 

website, sehingga seorang hacker dapat menentukan suatu alamat yang akan 

di-hack 

11. Backdoor shell merupakan kumpulan kode-kode atau script yang pada 

umumnya berbasis PHP yang dimanfaatkan oleh peretas untuk memperoleh 

akses pada file yang disimpan di web server target. Jika pengelola website 
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tidak dapat mendeteksi keberadaan backdoor tersebut, maka hal itu dapat 

menimbulkan efek jangka panjang. Peretas dapat dengan mudah 

mendapatkan data-data rahasia pada sistem secara berkala. 

12. Restore data adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengamankan 

database sebelum risiko kerusakan atau kehilangan data terjadi serta untuk 

memulihkan layanan sistem aplikasi repository institusi, misalnya 

pemindahan database ke server baru yang telah disiapkan dan di install 

ulang aplikasi repository institusi. 


