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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Umum 

2.1.1 Pengertian Komputer 

 Paramytha (2016: 4) menyatakan bahwa komputer berasal dari bahasa 

latin yaitu Computer yang berarti menghitung (to compute atau to reckon). Kata 

komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan pekerjaan orang 

yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. 

Kadir (2017: 2) menyatakan “Komputer merupakan peralatan elektronik 

yang bermanfaat untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah 

alat elektronik yang dipergunakan untuk menggambarkan pekerjaan orang yang 

melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. 

2.1.2 Pengertian Perangkat Lunak 

 Sukamto dan Shalahuddin (2018:02) menyatakan “Perangkat Lunak 

(Software) adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumantasi 

perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain dan cara 

penggunaan(usermanual).” 

Kadir (2017: 02) menyatakan “Perangkat Lunak adalah intruksi-intruksi 

yang ditujukan kepada komputer agar dapat melaksanakan tugas sesuai kehendak 

pemakai.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat simpulkan bahwa perangkat lunak 

(software) adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi 

perangkat lunak untuk melaksanakan tugas sesuai kehendak pemakai. 
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2.2  Metode Pengembangan Sistem  

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfall 

Sukamto dan Shalahudin (2018:28) menjelaskan tentang metode 

pengembangan sistem yaitu waterfall. Metode air terjun (waterfall) sering juga 

disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (classic 

life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup terurut mulai dari 

analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. 

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan sistem agar dapat dipahami perangkat lunak 

seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

b. Desain 

 Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program sistem termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka dan prosedur pengkodean.   
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c. Pembuatan Kode Barang 

 Pada tahap pengkodean, desain harus ditranslasikan ke dalam program 

perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan 

desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

d. Pengujian  

 Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini pengujian sistem akan 

menggunakan pengujian Black-Box Pengujian Black-box berfokus pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian metode 

ini memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan samua persyaratan fungsional 

untuk suatu program. 

e. Pendukung (support) dan pemeliharaan (maintenance) 

Tidak  menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

ketika sudah mengirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi adanya kesalahan 

yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus 

beradaptasi dengan lingkungan baru. 

 

2.2.1  Metode PIECES 

 Dalam melakukan evaluasi sistem informasi, terdapat banyak cara dan 

salah satu diantaranya adalah PIECES. PIECES adalah metode yang ditemukan 

oleh James Wheterbe. Metode PIECES terdiri dari Performance, 

Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, Service. Metode ini 

dapat digunakan untuk menganalisis baikpada sistem manual maupun sistem yang 

berbasis komputer.  

Analisis PIECES ini sangat penting untuk dilakukan sebelum 

mengembangkan sebuah sistem informasi karena dalam analisis ini biasanya akan 

ditemukan beberapa masalah utama maupun masalah yang bersifat gejala dari 

masalah utama. Metode ini menggunakan enam variable evaluasi yaitu : 
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1.  Performance (kinerja) 

Kinerja merupakan variable pertama dalam metode analisis PIECES. Dimana 

memiliki peran penting untuk menilai apakah proses atau prosedur yang ada 

masih mungkin ditingkatkan kinerjanya, dan melihat sejauh mana dan 

seberapa handalkah suatu sistem informasi dalam berproses untuk 

menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini kinerja diukur dari: 

a. throughput, yaitu jumlah pekerjaan/output/deliverables yang dapat 

dilakukan/ dihasilkan pada saat tertentu. 

b. response time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output/deliverables tertentu. 

2.  Information (informasi) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga 

kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Informasi yang 

disajikan haruslah benar–benar mempunyai nilai yang berguna. Hal ini dapat 

diukur dengan : 

a. Keluaran (outputs): Suatu sistem dalam memproduksi keluaran. 

b. Masukan (inputs): Dalam memasukkan suatu data sehingga kemudian 

diolah untuk menjadi informasi yang berguna. 

3.  Economic (ekonomi) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan 

manfaatnya (nilai gunanya) atau diturunkan biaya penyelenggaraannya. 

4.  Control (pengendalian) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan sehingga 

kualitas pengendalian menjadi semakin baik, dan kemampuannya untuk 

mendeteksi kesalahan/ kecurangan menjadi semakin baik pula. 

5. Efficiency (efisiensi) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki, sehingga 

tercapai peningkatan efisiensi operasi, dan harus lebih unggul dari pada 

sistem manual. 
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6.  Service (layanan) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki 

kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. Buatlah 

kualitas layanan yang sangat user friendly untuk end – user (pengguna) 

sehingga pengguna mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

2.3 Teori Khusus 

2.3.1 Pengertian Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Sutabri, “DFD adalah suatu network yang menggambarkan suatu 

sistem komputerisasi, manualisasi, atau gabungan dari keduanya, yang 

penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang saling 

berhubungan sesuai dengan aturan mainnya”. 

Tabel 2.1 Simbol DFD 

No Simbol Keterangan 

1.  EXTERNAL ENTITY 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan asal atau tujuan 

data. 

2.  

 

 

PROSES 

Simbol ini digunakan untuk 

proses pengolahan atau 

transformasi data. 

3.  DATA FLOW 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan aliran data yang 

berjalan 

4.  DATA STORE 

Simbol ini digunakan untu 

menggambarkan data flow yang 

sudah disimpan atau diarsipkan. 

Sumber: Sutabri (2012:117) 
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Sukamto dan Shalahuddin (2018:72) menjelaskan tentang tahapan-tahapan 

perancangan dengan menggunakan Data FlowDiagram yaitu: 

1. Membuat DFD Level 0 atau sering disebut juga Context Diagram 

DFD Level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas 

tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. DFD Level 0 

digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang akan 

dikembangkan dengan entitas luar. 

2. Membuat DFD Level 1 

DFD Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam 

sistem yang akan dikembangkan.DFD Level 1 merupakan hasil breakdown 

DFD Level 0 yang sebelumnya sudah dibuat. 

3. Membuat DFD Level 2 

Modul-modul pada DFD Level 1 dapat di-breakdown menjadi DFD Level 2. 

Modul mana saja yang harus di-breakdown lebih detail tergantung pada 

kedetailan modul tersebut.  Apabila modul tersebut sudah cukup detail dan 

runci maka modul tersebut sudah tidak perlu di-breakdown lagi.  Untuk sebuah 

sistem, jumlah DFD Level 2 sama dengan jumlah modul pada DFD Level 1 

yang di-breakdown. 

4. Membuat DFD Level 3 dan seterusnya 

DFD Level 3,4,5, dan seterusnya merupakan breakdown dari modul pada DFD 

Level di-atasnya.  Breakdown pada level 3,4,5, dan seterusnya aturannya sama 

persis dengan DFD Level 1 atau 2. 

 

2.3.2 Pengertian Block Chart  

Kristanto (2018:61) menjelaskan, “Blockchart berfungsi untuk 

memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan 

simbol-simbol tertentu. Pembuatan Blockchart harus memudahkan bagi pemakai 

dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.”  
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Tabel 2.2 Simbol Blokchart 

No Simbol Keterangan 

1.  

 

 

 

Menandakan dokumen, bisa 

dalam bentuk surat, formulir, 

buku/bendel/berkas atau 

cetakan 

2.  

 

 

 

Multi dokumen 

3.  

 

Proses Manual 

4.  Proses dilakukan oleh 

komputer. 

5.  Menandakan dokumen yang 

diarsipkan (arsip manual) 

6.  

 

Data penyimpanan (Storage) 

7.  

 

Proses apa saja yang tidak 

terdefinisi termasuk aktivitas 

fisik. 

8. 

 

Terminasi yang mewakili 

simbol tertentu untuk 

digunakan pada aliran lain 

pada halaman yang lain.  
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Lanjutan tabel 2.2 Simbol Blokchart 

9. 

 

 

 

 

Terminal yang menandakan 

awal dan akhir dari suatu 

aliran. 

10.  Pengambilan keputusan 

(Decision).  

11.  

 

Layar peraga (monitor). 

12.  Pemasukkan data secara 

manual. 

(Sumber: Kristanto, 2018:61) 

 

2.3.3 Pengertian Flowchart 

Ladjamudin (2016:211) “Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai 

arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. 

Flowchat merupakan cara penyajian dari suatu algoritma” 

 Kadir (2017:16), “Flowchat adalah simbol-simbol pekerjaan yang 

menunjukan bagan aliran proses yang saling terhubung. Jadi setiap simbol 

flowchat melambangkan pekerjaan dan instruksinya.” 

Tabel 2.3 Simbol-simbol dalam Flowchart 

No. Simbol Keterangan 

1. Simbol input/output Simbol input atau output (input/output 

symbol) digunakan untuk mewakili data 

input/output 
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Lanjutan tabel 2.3 Simbol-simbol dalam Flowchart 

2. Simbol proses 

 

Simbol proses digunakan untuk mewakili 

suatu proses  

 

3. Simbol garis alir 

 

Simbol garis alir (flow lines symbol) 

digunakan untuk menunjukan arus dari proses 

 

4. Simbol penghubung Simbol penghubung (connector symbol) 

digunakan untuk menunjukan sambungan dari 

bagan alir yang terputus di halaman yang 

masih sama atau di halaman lainnya 

5. Simbol keputusan Simbol keputusan (decision symbol) 

digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi 

di dalam program 

 

6. Simbol proses 

terdefinisi 

Simbol proses terdefinisi (predefined process 

symbol) digunakan untuk menunjukan suatu 

operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat 

lain 

7. Simbol persiapan Simbol persiapan (preparation symbol) 

digunakan untuk memberi nilai awal suatu 

besaran  

8. Simbol titik terminal Simbol titik terminal (terminal point symbol) 

digunakan untuk menunjukan awal dan akir 

dari suatu proses 

(Sumber: Kadir, 2017:17) 

 

2.3.4 Pengertian Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Shalahuddin dan Sukamto (2018:50), “ERD (Entity Relationship 

Diagram) digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Sehingga jika 
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penyimpanan  basis data menggunakan Object Oriented Database Management 

System (OODBMS) maka perancangan basis data tidak perlu menggunakan ERD”.  

Menurut Yakub (2013:60) “Mengemukkan bahwa entity relationship 

diagram (ERD) untuk mendokumentasikan data perusahaan dengan 

mengidentifikasikan jenis entitas (entity) dan hubungannya ERD merupakan suatu 

model jaringan yang menggunakan susunan data yang di simpan pada sistem 

secara abstrak”. 

Tabel 2.4 Simbol ERD 

No Simbol Deskripsi 

1 Entitas/ entity 

 

Entitas yaitu kumpulan dari object yang 

dapat diidenifikasikan secara unik 

2 Atribut 

 

Atribut yaitu karakteristik dari entity 

atau relasi yang merupakan penjelasan 

detail tentang entitas 

 

3 Relasi 

 

Relasi yaitu hubungan yang terjadi 

antara satu atau lebih entitas. Jenis 

hubungan antara lain satu ke satu, satu 

ke banyak dan banyak ke banyak 

4 Asosiasi / association 

 

 

Penghubung antara entity dengan 

antributnya dan himpunan entitas 

dengan himpunan relasinya. 

Sumber:  Yakub (2013:60) 

 

 

 

nama_entitas 

Nama_atribut 

Nama_rel

asi 
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2.3.5 Pengertian Kamus Data 

Menurut Shalahuddin dan Sukamto (2018:73), “Kamus data adalah 

kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga 

masukan (input) dan keluaran (output) dapat dipahami secara umum (memiliki 

standar cara penulisan).” 

Kristanto (2018:72) menyatakan bahwa, “Kamus data adalah kumpulan 

elemen-elemen atau simbol-simbol yang digunakan ntuk membantu dalam 

penggambaran atau pengidentidfikasian setiap field atau file di dalam sistem”. 

Table 2.5 Simbol-simbol dalam Kamus Data 

No. Simbol Arti 

1. = disusun atau terdiri atas 

2. + Dan 

3. [|] baik ...atau... 

4. {}n n kali diulang/ bernilai banyak 

5. ( ) data operasional 

6. *...* batas komentar 

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2018:73) 

 

2.4    Pengertian Judul 

2.4.1 Pengertian Aplikasi 

Solichin (2015:1) menyatakan bahwa, “Aplikasi atau perangkalt lunak 

(software) merupakan bagian  yang tidak terpisahkan dari suatu system computer, 

disamping keberadaan, pengguna (brainware), perangkat keras (hardware) dan 

jaringan (networking)”. 

Fathansyah (2018:11), “Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang 

terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas 

khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk 

memenuhi suatu proses tertentu.” 
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2.4.2 Pengertian Monitoring 

Menurut Sangweni, Monitoring merupakan sebuah fungsi terus yang 

menggunakan pengumpulan sistematis data tentang indikator tertentu untuk 

menyediakan manajemen dan pemangku kepentingan utama dari intervensi 

pembangunan yang berkelanjutan dengan indikasi tingkat kemajuan dan 

pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana yang dialokasikan.  

   Menurut Nurcholis, Monitoring merupakan kegiatan mengamati/ meninjau 

kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap 

pelaksaan program/ kegiatan yang sedang berjalan. Monitoring  memiliki tujuan 

dan tujuan-tujuan dari monitoring akan dijabarkan sebagai berikut :  

1. Mengkaji apakah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 

rencana.  

2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. 

3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah 

tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. 

            Monitoring (bahasa Indonesia : pemantauan) adalah pemantauan yang 

dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan 

berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu 

yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring 

akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran 

dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan 

umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses 

berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil 

manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk 

mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.  

 

2.4.3  Pengertian Aset 

Menurut Hery (2014) “Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi 

di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas, sebagai hasil dari 

transaksi atau peristiwa di masa lalu.” 
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Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi 

perusahaan.Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunya adalah 

gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu 

miliar rupiah, maka asset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Selain 

gedung, yang bisa dihitung sebagai asset bisa termasuk: merk dagang, paten 

teknologi, uang kas, mobil, dll.  

 

2.4.4  Pengertian Inventaris 

 Menurut Soemarsono S.R. (2014:l5) inventaris adalah daftar barang-

barang yang digunakan di perusahaan atau di kantor yang menyertakan barga, 

jumíah, jenis dan keadaannya. Sedangkan Inventaris menurut Muhammad Ali 

(2014:78), inventaris adalah daftar yang memuat semua barang perusahan dan 

sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Daftar yang dimaksud ialah 

berupa cacatan tentang semua alat dan bahan yang disediakan untuk dipergunakan 

dalam pengolahan usaha yang dijalankan maupun sebagai peralatan operasional 

perusahan 

 

2.4.5  Pengertian Web 

Menurut Abdulloh (2016:1), “Website atau disingkat web, dapat diartikan 

sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi 

dalam bentuk digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya 

yang disediakan melalui jalur koneksi internet”.  

Menurut Bowo (2014:2), “Website adalah halaman informasi yang 

disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama 

terkoneksi dengan jaringan internet. 

Menurut Fathurrahman (2014:2), “Website merupakan kumpulan halaman 

yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau bergerak , data 

animasi , suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinmanis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait 

dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink)”. 
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2.4.6 Aplikasi Monitoring Data Aset Dan Inventasi pada PT Eka Mas 

Republik  

           Aplikasi monitoring data aset dan inventasi berbasis web pada PT Eka Mas 

Republik adalah sebuah sistem yang di bangun untuk menfasilitasi PT Eka Mas 

Republik dimana sistem ini digunakan untuk yang dapat membantu monitoring 

data aset dan inventasi untuk memastikan data tersebut sinkron dan aktivitas yang 

ada berjalan lancar pada PT. Eka Mas Republik dengan basis web. 

 

2.5 Teori Program 

2.5.1 Pengertian Basis Data 

Sukamto dan Shalahudin (2018:43),”Basis Data adalah sistem 

komputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah ada yang 

diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. 

Raharjo (2015:2),”Database yaitu sekumpulan data yang terintegrasi dan 

di atir sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi diambil, dan 

dicari secara.” 

Jadi dari pengertian diatas dapat simpulkan bahwa basis data adalah sistem 

komputerisasi yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar 

kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 

 

2.5.2 Pengertian Xampp 

Riyanto (2015:1) mengemukakan, “XAMPP merupakan paket PHP dan 

MySQL berbasis open source, yang dapat digunakan sebagai tool pembantu 

pengembangan aplikasi berbasis PHP.” 

Pratama (2014:440), “XAMPP adalah aplikasi web server bersifat instan 

(siap saji) yang dapat digunakan baik di sistem operasi linux maupun sistem 

operasi windows”. 

 

2.5.3 Pengertian MySQL 

Sukamto dan Shalahudin (2018:46) Mengemukakan, “MySQL adalah 

Bahasa yang di gunakan untuk mengelola data pada RDBMS”. 
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Puspitosari (2016:3) Mengemukakan, “MySQL salah satu dari sekian 

banyak database Managemen System (DBMS), yang menganut atau 

mengimplementasikan database relasional yang disebut juga Relasional Database 

Management System (RDBMS)” 

Berdasarkan Pengetian di atas dapat di simpulkan MySQL adalah Sebuah 

perangkat lunak yang digunakan untuk sistem manajemen data. 

 

2.5.4 Pengertian HTML ( HyperText Markup Language ) 

Enterprise (2018:21) “ HTML adalah bahasa struktur untuk menandai 

bagian-bagian dari sebuah halaman.”  

Raharjo (2016:449) “HTML merupakan file teks yang ditulis 

menggunakan aturan-aturan kode tertentu untuk kemudian disajikan ke user 

melalui suatu aplikasi web browser. 

 Berdasarkan Pengertian di atas dapat di simpulkan HTML adalah tampilan 

isi dari situs web yang menyediakan informasi. 

 

2.5.5 Pengertian PHP 

Enterprise (2018:1), “PHP merupakan bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk membuat website dinamis dan interaktif.” 

Madcoms (2016:2), “PHP (Hypertext preprocessor) adalah bahasa script 

yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML.”  

Bedasarkan pengertian yang di atas dapat di simpulkan bahwa PHP adalah 

sebuah aplikasi untuk membuat dan mengembangkan atau merancang sebuah 

web. 

 

2.5.6 Pengertian Java Script 

Hidayatullah dan Kawistara (2017) “Javascript (js) ialah suatu bahasa 

scripting yang digunakan sebagai fungsionalitas dalam membuat suatu web.” 

Menurut Setiawan (2015:34) “Javascript adalah bahasa scripting yang 

handal yang berjalan pada sisi client. Javascript merupakan sebuah bahasa 

scripting yang dikembang oleh Netscape.” 
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Bedasarkan pengertian yang di atas dapat di simpulkan bahwa JavaScript 

adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada halaman web yang digunakan 

untuk menentukan suatu aksi. 

 

2.5.7 Pengertian CSS 

Abdulloh (2016:2), “CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu skrip 

yang digunakan untuk mengatur desain website.” 

Wahana Komputer (2014:5) menjelaskan bahwa CSS merupakan bahasa 

pemrograman yang khusus menangani tampilan tiap elemen di dalam dokumen 

HTML.” 

Berdasarkan pengertian yang di atas dapat di simpulkan bahwa CSS 

adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman 

HTML. 


