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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan telekomunikasi sudah sangat pesat, banyak web yang sangat 

interaktif kepada para pengguna atau para penjelajah internet. Banyak sekali web 

yang menggunakan database. Setiap database yang digunakan pada web bisa 

menggunakan beberapa aplikasi yang ada seperti contoh phpMyAdmin. Beberapa 

tahun belakang ini phpMyAdmin sudah sangat banyak yang menggunakan. Banyak 

sekali perusahaan hosting yang menyediakan jasa untuk membuat website, dan 

tidak terlepas dari phpMyAdmin yang merupakan salah satu fitur database yang 

sangat penting pada hosting itu sendiri. 

Pada perusahaan hosting, pengguna mendapat hak yang relatif sama, yakni 

mendapatkan sejumlah space atau tempat untuk mengunggah website atau bahkan 

membuat database. Para konsumen juga harus membayar biaya berlangganan yang 

bervariasi pada kapasitas simpan, batas traffic, dan faktor lainnya. 

Web hosting sudah sangat banyak sekali penggunanya. Banyak sekali para 

penjual web hosting, baik itu lokal maupun internasional. Harga untuk pemakaian 

yang di tetapkan untuk web hosting sendiri bermacam-macam, ada yang 

pembayaran untuk per-bulan, ada yang untuk per-tahun. Harga tersebut juga 

berbeda-beda antara satu penjual web hosting dengan penjual lainnya. Banyak fitur 

yang disediakan untuk ditambahkan pada web hosting, seperti cPanel. Untuk 

penggunaan cPanel sendiri diperlukan biaya tambahan.  
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Web hosting itu sendiri digunakan untuk membuat sebuah website, dan web 

hosting sendiri dapat menampung banyak database. Untuk ukuran database dan 

berapa jumlah database semua sudah di rincikan dalam berbagai jenis tipe web 

hosting yang dijual.  

Saat ini kita sering kali mendengar mengenai teknologi internet yang 

merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Perkembangan 

teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang kearah user friendly, yang 

artinya semakin mempermudah pemakainya dalam memahami serta menjalankan 

fungsi internet tersebut. Internet (inter-network) dapat diartikan jaringan komputer 

luas yang menghubungkan pemakai komputer satu dengan komputer lainnya dan 

dapat berhubungan dengan komputer dari suatu negara ke negara di seluruh dunia, 

dimana didalamnya terdapat berbagai aneka ragam informasi fasilitas layanan 

internet. Untuk menggunakan internet itu sendiri di butuhkan sebuah koneksi dari 

penyedia layanan internet yang disediakan oleh berbagai provider di Indonesia. 

Banyak sekali provider yang menyediakan berbagai layanan internet dengan 

berbagai macam paket harga, dan berbagai macam kecepatan. Ada banyak penyedia 

layanan internet di Indonesia, seperti contoh Fastnet, Speedy, Bolt!, Hypernet, dan 

lain-lain. Berbagai kelebihan dan kekurangan pun dimiliki oleh setiap penyedia 

layanan internet tersebut. 

Dengan web hosting berbagai macam komputasi yang dapat dilakukan akan 

berbasis web. Dalam perkembangannya web hosting sendiri sudah banyak 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan web di berbagai Negara. Ada beberapa 

perusahaan yang menyediakan layanan web hosting untuk masyarakat umum 
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dengan status layanan berbayar dan ada juga perusahan yang membuat web hosting 

itu sendiri. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

1) Bagaimana cara mengimplementasikan database pada web hosting dengan 

menggunakan MySQL. 

2) Bagaimana cara pengujian kecepatan atau kinerja pada Sakila Database 

MySQL, saat menjalankan query dan store procedure, baik pada MySQL 

Workbench dan pada phpMyAdmin yang di jalankan pada Mozilla 

Firefox. 

3) Menunjukkan perbedaan kecepatan atau kinerja dengan membandingkan 

web hosting pada beberapa ISP yang sudah tersedia di Indonesia 

4) Menunjukkan perbedaan kecepatan atau kinerja dengan membandingkan 

penggunaan store procedure pada online dengan menggunakan 

phpMyAdmin dan offline dengan mengunakan MySQL Workbench 

5) Menunjukkan hasil dari create view yang di implementasikan pada 

MySQL Workbench dan phpMyAdmin pada web hosting. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menunjukan hasil dari penggunaan web hosting, dan menunjukan apakah ada 

perbedaan menggunakan MySQL pada web hosting dan melakukan performance 

test pada MySQL yang terdapat pada web hosting dan dipakai pada beberapa ISP 
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yang berbeda-beda, dengan kecepatan download dan upload yang berbeda-beda 

dan menunjukan seberapa besar perbedaan menggunakan MySQL pada online dan 

juga offline. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam implementasi Sakilda Database pada 

phpMyAdmin dan MySQL Workbench ini adalah: 

1) Penggunaan database yang mengunakan bahasa yang digunakan pada 

MySQL 

2) Menggunakan Hypernet, Biznet, Bolt, dan fastnet di Jakarta untuk 

membandingkan kecepatan untuk menjalankan query 

3) Melakukan performance atau speed testing pada database yang digunakan 

dengan cara online dan offline 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, metode-metode yang akan digunakan 

adalah: 

1) Metode Studi Pustaka 

Studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan 

dengan implementasi database pada MySQL Workbench dan 

phpMyAdmin 
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2) Metode Komparatif  

Melakukan perbandingan kinerja penggunaan store procedure dan create 

view pada 4 internet service provider dan membandingkannya baik secara 

online dan offline. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini akan disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian  ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan metologi dalam penelitian 

secara sistematika dalam penulisan laporan 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

merancang dan mengembangkan aplikasi serta menulis laporan 

penelitian ini 

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisi analisis dari Sakila Database dan perancangan store 

procedure serta create view yang akan di uji mengguakan MySQL 

Workbench dan phpMyAdmin 
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BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai 

implementasi perancangan store procedure dan create view, 

kecepatan waktu yang di dapatkan baik menggunakan MySQL 

Workbench dan phpMyAdmin 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya 

 

  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


