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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Website

Website merupakan kumpulan dari halaman–halaman yang berhubungan dengan

file–file lain yang saling terkait. Dalam sebuah website terdapat satu halaman

yang dikenal dengan sebutan homepage. Homepage adalah sebuah halaman yang

pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah website (Risky dkk.,

2013).

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file–

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman

yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman

terkait berada di bawahnya. Halaman di bawah homepage disebut child page yang

berisi hyperlink ke halaman lain dalam web (Gregorius, 2001).

Website merupakan sekumpulan dokumen yang dipublikasikan melalui jaringan

internet maupun intranet sehingga dapat diakses oleh user melalui web browser

(Sardi, 2004).

2.2 Pengembangan Website

Pengembangan website adalah salah satu aspek yang paling penting dari situs web

apapun, sebagai pengembangan dari situs yang bekerja pada coding dan
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pemrograman untuk membuat web page bekerja dengan baik. Sementara

pembangun site gratis dapat hadir dengan cara membuat site sendiri. Tidak hanya

pada website yang akan dikembangkan sesuai selera, tetapi akan dibuat sehingga

dapat dengan mudah bekerja dengan CMS untuk menjalankan semua aspek yang

berbeda dari website yang telah dibuat. Website dinamis adalah sebuah website

yang isi kontennya dapat berubah mengikuti dari isi database. Seseorang tidak

perlu mengganti pemrograman website melainkan cukup melakukan pembaharuan

pada database yang digunakan (Rahman, 2013).

2.2.1 CSS (Cascading Style Sheet)

CSS (Cascading Style Sheet) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk

mengatur format HTML, seperti jenis huruf, background, tata letak, ukuran

gambar, dan lain – lain. CSS digunakan secara bersamaan dengan HTML. Jika

HTML adalah bahasa untuk mengatur membuat konten terstruktur, sedangkan

CSS digunakan untuk mengatur styledari konten yang terstruktur tersebut (Sibero,

2011).

CSS (Cascading Style Sheet) adalah suatu bahasa stylesheet yang digunakan untuk

mengatur tampilan suatu website, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan

semua yang berhubungan dengan tampilan. CSS digunakan untuk memformat

halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Terdapat dua cara yang

bisa diterapkan untuk menggunakan CSS pada sebuah web, yang pertama dengan

membuat CSS langsung di dalam satu file HTML, yang kedua dengan memanggil

CSS tersebut dari file CSS tersendiri (Suryana dan Koesheryatin, 2014).
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CSS (Cascading Style Sheet) merupakan bahasa pemrograman web yang

digunakan untuk mengendalikan dan membangun komponen dalam web sehingga

tampilan web akan lebih rapi, terstruktur, interaktif, dan seragam. Program ini

wajib dikuasai oleh setiap pembuat web program (Web Programmer), terutama

oleh Web Designer (Saputra dan Feni Agustin, 2011).

2.2.2 Javascript

Javascript berbeda dengan bahasa pemrograman java, bahasa pemrograman yang

kompleks dan termasuk kategori yang sama dengan bahasa pemrograman C dan

C++. Javascript diciptakan oleh Brendan Eich dari Netscape dan pertama kali

diperkenalkan pada Desember 1995. Javascript memiliki nama resmi

ECMAScript namun diubah menjadi Javascript. Javascript adalah bahasa

pemrograman yang dijalankan (interprate) oleh browser pada saat halaman web

dibuka. Javascript dapat digunakan untuk menjadikan halaman web yang dibuat

lebih dinamis dan responsif, seperti menampilkan pesan pop-up setelah

melakukan registrasi online (Sibero, 2011).

JavaScript adalah bahasa script berdasarkan pada objek yang memperbolehkan

pemakai untuk mengendalikan banyak aspek interkasi pemakai pada satu

dokumen HTML. Objek tersebut dapat berupa suatu windows, frame, URL,

dokumen, form, button, atau item yang lain. Terdapat dua piranti yang diperlukan

dalam JavaSricpt yaitu browser dan texteditor. Text editor adalah sebuah

pengolah kata (word processor) yang menghasilkan file dalam format ASCII

murni (Suryana dan Koesheryatin, 2014).
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JavaSricpt adalah bahasa scripting client side yang sangat populer. Hampir semua

programmer web menggunakan JavaScript untuk memberi efek pemrograman di

halaman. JavaScript tidak hanya berdiri sendiri, tapi JavaScript juga menjadi

dasar yang bisa digunakan untuk teknologi lainnya, seperti Ajax, jQuery dan

jQuery Mobile.JavaScript merupakan bahasa pemrograman paling populer di

dunia. Ini karena JavaScript bisa dipakai di HTML, web, untuk server, PC, laptop,

tablet, ponsel dan lainnya (Edy dkk., 2014).

2.2.3 HTML 5

HTML 5 adalah versi terbaru dari HTML, dan ini akan menjadi standar baru

untuk HTML, XHTML, dan HTML DOM. Versi terakhir dari HTML ada ditahun

1999. Ada beberapa aturan yang diterapkan untuk HTML 5, seperti fitur-fitur baru

harus berbasis HTML, CSS, DOM, dan JavaScipt, error handling yang lebih baik,

HTML 5 harus bisa diakses dari piranti manapun, proses pengembangan harus

bisa dilihat oleh publik, mengurangi kebutuhan plugin eksternal, markup

tambahan untuk menggantikan scripting(Edy dkk., 2014).

HTML 5 adalah revisi kelima dari HTML yang pertama kali diciptakan pada

tahun 1990 dan versi keempatnya HTML 4, pada tahun 1997 dan hingga bulan

Juni 2011 masih dalam pengembangan. Tujuan utama pengembangan HTML 5

adalah untuk memperbaiki teknologi HTML agr mendukung teknologi

multimedia terbaru, mudah dibaca oleh manusia dan juga mudah dimengerti oleh

mesin.HTML 5 merupakan salah satu karya World Wide Web Consortium, W3C

untuk mendefinisikan sebuah bahasa yang dapat ditulis dengan cara HTML

ataupun XHTML (Herbowo, 2012).
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2.2.4 Pemrograman Dinamis

PHP (Hypertext Preprocessor), merupakan bahasa pemrograman pada sisi server

yang memperbolehkan programmer menyisipkan perintah – perintah perangkat

lunak web server (apache, IIS, atau apapun) akan dieksekusi sebelum perintah itu

dikirim oleh halaman ke browser yang me-request-nya, contohnya adalah

bagaimana memungkinkannya memasukkan tanggal sekarang pada sebuah

halaman web setiap kali tampilan tanggal dibutuhkan. Sesuai dengan fungsinya

yang berjalan di sisi server maka PHP  adalah bahasa pemrograman yang

digunakan untuk membangun teknologi web application (Madcoms, 2011).

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program

website dimana kode program yang telah dibuat dikompilasi dan dijalankan pada

sisi server untuk menghasilkan halaman website yang dinamis. PHP dibuat pada

tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. Pada awalnya PHP didirikan untuk personal

Home Page. Karena memiliki banyak manfaat dan dapat berkembang dengan baik

maka PHP kemudian disebut dengan PHP: Hypertext Preprocessor. PHP

merupakan perangkat lunak open source. Penulisan kode program PHP menyatu

dengan HTML yang berjalan pada sisi server. Hal ini berarti semua sintaks yang

telah ditulisakan sepenuhnya dijalankan pada sever hanya hasilnya saja yang

dikirimkan kesisi browser. PHP merupakan bahasa pemrograman yang sesuai

untuk membuat aplikasi website dinamis seperti CMS karena memiliki performa

yang tinggi, mudah dipelajari, multi platform, aman, open source, serta mudah

dikoneksikan dengan berbagai macam sistem database (WahanaKomputer, 2011).
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PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahan baris kode

sumber menjadi kode mesin yang dimengerti computer secara langsung pada saat

baris kode dijalankan. PHP disebut sebagai pemrograman Server Side

Programming, hal ini dikarenakan seluruh prosesnya dijalankan pada server. PHP

adalah suatu bahasa dengan hak cipta terbuka atau yang juga dikenal dengan

istilah Open Source, yaitu pengguna dapat mengembangkan kode – kode fungsi

PHP sesuai dengan kebutuhannya. Pemrograman PHP dapat ditulis dalam dua

bentuk yaitu penulisan baris kode PHP pada file tunggal dan penulisan kode PHP

pada halaman html (Sibero, 2011).

PHP (Hypertext Preporocessor) merupakan sebuah bahasa pemrograman yang

hanya dapat berjalan pada sisi server (Server Side Scripting). Artinya proses yang

dibuat dengan PHP tidak akan berjalan tanpa menggunakan web server. PHP

digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web agar web tersebut dapat

digunakan secara dinamis, seperti menambah, mengubah, membaca, serta

menghapus suatu konten. PHP menyatu dengan kode HTML. PHP tidak

menggantikan peran utama HTML sebagai pondasi kerangka web, namun untuk

melengkapi kekosongan. HTML merupakan bahasa pemrograman yang

digunakan untuk membangun kerangka atau pondasi web. Sedangkan PHP

merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk proses aksi yang terdapat

dalam konten web (Saputra, 2013).

2.3 MySQL

MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan perintah

query dan escaps character yang sama dengan PHP. MySQL mempunyai
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tampilan client yang mempermudah dalam mengakses database dengan kata sandi

untuk mengizinkan proses yang bias dilakukan. phpMyAdmin adalah sebuah

software yang berbentuk seperti halaman situs  yang terdapat pada web server.

Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali database MySQL sehingga

pengguna MySQL tidak perlu repot untuk menggunakan perintah-perintah SQL.

Karena dengan adanya halaman ini semua hal tersebut dapat dilakukan hanya

dengan meng-klik menu fungsi yang ada pada halaman phpMyAdmin (Saputra,

2013).

MySQL adalah salah satu program yang dapat digunakan sebagai database, dan

merupakan salah satu software untuk database server yang banyak digunakan.

MySQL bersifat open source dan menggunakan SQL. MySQL bias dijalankan

diberbagai platform misalnya Windows, Linux dan lain sebagainya.(Madcoms,

2011).

MySQL adalah sebuah implementasi dari system manajemen basisdata relasional

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

Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL,

namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk

turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah

satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL (Structured

Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, terutama

untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis (Wiharto, 2011).
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MySQL atau dibaca “My Sekuel” adalah suatu RDBMS (Relational Database

Management System) yaitu aplikasi system yang menjalankan fungsi pengolahan

data. MySQL pertama dikembangkan oleh MySQLAB yang kemudian diakui sisi

Sun Micro system dan terakhir dikelola oleh Oracle Coorporation (Sibero, 2011).

MySQL merupakan salah satu perangkat lunak untuk system manajemen

database SQL. MySQL diciptakan oleh David Axmark Allan Larson, dan

Michael Widenius. MySQL juga merupakan perangkat lunak gratis di bawah

lisensi GNU General public Lisence tetapi lisensi MySQL juga dijual untuk kasus

– kasus tertentu karena penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan perangkat

GPL. MySQL merupakan perangkat database yang dapat digunakan untuk

membuat aplikasi web dinamis seperti CMS (WahanaKomputer, 2011).


