
	  
	  

4	  
	  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam “Rancang Bangun Website Program Studi DIV Komputer 

Multimedia STIKOM Surabaya” ini ada beberapa landasan teori yang 

mendukung, antara lain: Pengertian website itu sendiri dan website terbagi 

menjadi 2 yaitu: website statis dan dinamis, pengertian framework, pengertian 

AJAX, pengertian PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), pengertian CSS 

(Cascading Style Sheet), pengertian mySQL, pengertian Nirmana, dan pengertian 

Tipografi. Rancang bangun website ini menggunakan bahasa AJAX 

(Asynchronous JavaScript And XML), dimana website akan terkesan dinamis. 

Selain menggunakan bahasa AJAX, fitur-fitur Framework juga diterapkan dalam 

website ini dan penggabungan antara bahasa PHP sebagai program dan CSS 

sebagai style sheet.  

 

2.1 Pengertian Website 

Menurut Pipiapioh (2010) Website merupakan komponen atau kumpulan 

komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan 

media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Website adalah halaman 

informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh 

dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Secara garis besar, website bisa 

digolongkan menjadi 2 bagian yaitu: 
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1. Website Statis 

Menurut Pipiapioh. (2010) Website Statis adalah web yang mempunyai 

halaman tidak berubah. Artinya untuk melakukan perubahan pada suatu 

halaman pada website dilakukan secara manual dengan mengedit source code 

yang menjadi struktur dari website tersebut. 

2. Website Dinamis 

Menurut Arief, R. (2009) Website Dinamis merupakan website yang secara 

struktur diperuntukan untuk update sesering mungkin. Website dinamis 

terdiri dari halaman frontend yang bisa diakses oleh user pada umumnya, juga 

disediakan halaman backend untuk mengedit kontent dari website. Contoh 

umum mengenai website dinamis adalah web berita atau web portal yang di 

dalamnya terdapat fasilitas berita, polling dan sebagainya. 

 

2.2 Pengertian Framework 

Secara umum, framework menggunakan struktur MVC (Model, View, 

Controller). “Framework adalah sekumpulan library yang diorganisasikan pada 

sebuah rancangan arsitektur untuk memberikan kecepatan, ketepatan, kemudahan 

dan konsistensi didalam pengembangan aplikasi dari definisi tersebut” (Siena, 

2009). Framework terdiri dari: 

1.  Model 

Model mencakup semua proses yang terkait dengan pemanggilan struktur 

data baik berupa pemanggilan fungsi, input processing atau mencetak output 

ke dalam browser. 
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2. View 

View mencakup semua proses yang terkait layout output. Bisa dibilang untuk 

menaruh template interface website atau aplikasi. 

3.  Controller 

Controller mencakup semua proses yang terkait dengan pemanggilan 

database dan kapsulisasi proses-proses utama. Jadi semisal dibagian ini ada 

file bernama member.php, maka semua proses yang terkait dengan member 

akan dikapsulisasi/dikelompokan dalam file ini. 

Kelebihan dengan adanya framework akan lebih mempermudah memahami 

mekanisme kerja dari sebuah applikasi. Ini tentunya akan sangat membantu 

proses pengembangan sistem yang dilakukan secara team. 

 

2.3 Pengertian AJAX 

AJAX adalah kependekan dari Asycronous javascript and XML, dalam 

bahasa Indonesianya asinkron antara javascript dan XML, pengertian mudahnya 

menggabungkan antara javascript dan xml untuk mengakses sumber data di 

server. Jadi server tidak diakses secara langsung, biarkan mesin AJAX yang 

mengaksesnya. Javascript sebagai pemrograman di sisi client (artinya program 

yang dibuat dengan javascript, bisa dijalankan tanpa menggunakan server) 

sekarang ini bisa digunakan untuk mengakses server secara asinkron (di belakang 

layar, artinya proses akses tidak terlihat oleh user). XML digunakan untuk format 

data hasil kembalian dari server. Javascript bisa mengakses server dengan 

menggunakan suatu object yang disebut dengan XMLHttpRequest. Object inilah 
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yang akan menjadi inti mesin dari AJAX, dari mengkases data sampai dengan 

menerima respon dari server, semuanya dikendalikan oleh object ini.  

XML digunakan untuk menampung data ketika dikirimkan dari server ke 

komputer client (web browser). Dokumen xml dibuat sesederhana mungkin, agar 

bisa diparser dengan mudah dan cepat. Yang perlu diingat, dengan menggunakan 

ajax, server bukanlah mengirimkan halaman, tetapi data. Ada perbedaan yang 

tipis antara data dan halaman jika kita berbicara soal web. Data dalam web adalah 

inti dari informasi itu sendiri, tidak peduli bagaimana data tersebut ditampilkan, 

bahkan data tidak memiliki tampilan. Tampilan akan dibuat secara on the fly di 

komputer client. Sedangkan halaman sudah memiliki tampilan, sudah termasuk 

didalamnya data, sehingga jumlah bit yang dikirim oleh server menjadi lebih 

banyak. Ajax menggunakan XML sebagai alat angkut datanya karena ke-fleksi-

belan format XML. Dokumen xml akan diparser oleh XML parser, sehingga bisa 

ditampilkan sesuai dengan keinginan (http://google.com/2011/05/pengertian 

ajax.html diakses 22 Mei 2011). 

 

2.4 Pengertian Dasar CSS  

 CSS atau Cascading Style Sheet merupakan salah satu bahasa standar 

pemrograman web. Style Sheets merupakan feature yang sangat penting dalam 

membuat Dynamic HTML. 

 Style sheet merupakan tempat dimana anda mengontrol dan mengatur style 

yang ada. Style sheet mendeskripsikan bagaimana tampilan document HTML di 

layar.  
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Anda juga bisa membuat efek-efek sepesial di web anda dengan 

menggunakan style sheet. Secara teoritis anda bisa menggunakan style sheet 

technology dengan HTML. Akan tetapi pada prakteknya hanya Cascading Style 

Sheet (CSS) technology yang support pada hampir semua web Browser. Karena 

CSS telah di setandartkan oleh World Wide Web Consortium (W3C) untuk di 

gunakan di web browser (http://google.com/2011/07/pengertian-dasar-css.html 

diakses 28 Juli 2012). 

 

2.5 Pengetian Dasar PHP 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu 

itu PHP bernama FI (Form Interpreted). Pada saat tersebut PHP adalah 

sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Saat 

ini, PHP merupakan kepanjangan “PHP: Hypertext Preprocessor” adalah sebuah 

bahas script berjenis server side yang menyatu dengan HTML. Sintaks dan 

perintah-perintah yang dimasukkan akan sepenuhnya dijalankan dan dikerjakan 

oleh server dan disertai pada halaman HTML biasa. PHP bertujuan untuk 

membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan di atas teknologi Web. Dalam hal ini, 

aplikasi pada umumnya akan memberikan hasil pada Web browser, tetapi 

prosesnya secara keseluruhan dijalankan dan dikerjakan di Web server 

(http://google.com/2011/07/pengertian-dasar-php.html diakses 22 Juli 2012). 
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2.6. Pengertian Dasar MySQL  

 MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational 

database management system) yang bersifat open source. (Arbie, 2004: 5) 

MySQL merupakan buah pikiran dari Michael “Monty” Widenius, David Axmark 

dan Allan Larson yang di mulai tahun 1995. Mereka bertiga kemudian mendirikan 

perusahaan bernama MySQL AB di Swedia. 

 Pengertian MySQL menurut MySQL manual adalah sebuah open source 

software database SQL (Search Query Language) yang menangani sistem 

manajemen database dan sistem manajemen database relational. MySQL adalah 

open source software yang dibuat oleh sebuah perusahaan Swedia yaitu MySQL 

AB. MySQL mempunyai fitur-fitur yang sangat mudah dipelajari bagi para 

penggunanya dan dikembangkan untuk menangani database yang besar dengan 

waktu yang lebih singkat. Kecepatan, konektivitas dan keamanannya yang lebih 

baik membuat MySQL sangat dibutuhkan untuk mengakses database di internet. 

 MySQL versi 1.0 di rilis pada Mei 1996 dan penggunaannya hanya terbatas 

di kalangan perusahaan saja. Barulah pada bulan Oktober 1996, MySQL versi 

3.11.0 di rilis ke masyarakat luas. MySQL menggunakan bahasa standar SQL 

(Structure Query Language) sebagai bahasa interaktif dalam mengelola data. 

MySQL memiliki kinerja, kecepatan proses dan ketangguhan yang tidak kalah 

dibanding database-database besar lainnya yang komersil seperti ORACLE, 

Sybase, Unify dan sebagainya. MySQL dapat berjalan di atas banyak sistem 

operasi seperti Linux, Windows, Solaris, FreeBSD, Mac OS X, dan lain 

sebagainya. 
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2.7 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan 

siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau 

hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what effect?). 

(Lasswell 1960). 

Media komunikasi merupakan perantara dalam penyampaian informasi. 

Jenis-jenis media komunikasi ada bermacam-macam, antara lain berupa bahasa, 

tulisan, isyarat, alat peraga atau alat elektronik. Media komunikasi merupakan 

unsur yang sangat penting dalam proses komunikasi. Dengan menggunakan media 

komunikasi maka aliran informasi, berita atau pesan dapat dikirim atau diterima 

dengan mudah dan cepat. Menurut (Barata, 2003) media komunikasi 

dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan dari alat yang digunakannya, yaitu: 

media komunikasi audi, media komunikasi visual, dan media komunikasi audio 

visual. Website termasuk media komunikasi audio visual, karena website 

merupakan media komunikasi yang dapat memancarkan suara dan disertai tulisan 

ataupun gambar, sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui 

saluran pendengaran dan pengelihatan. 

 

2.8 Pengertian Nirmana  

Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual 

seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. 

Menrut (Sadjiman, 2005) dalam Buku Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain 

menyebutkan Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen 
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visual seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang 

harmonis. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk 

dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Elemen-elemen seni 

rupa dapat dikelompokan menjadi 4 bagian berdasarkan bentuknya. 

1. Titik, titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut 

titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tak bersudut dan 

tanpa arah. 

2. Garis, garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, 

ruang, rangkaian masa dan warna. 

3. Bidang, bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai 

dimensi pajang, lebar dan luas; mempunyai kedudukan, arah dan dibatasi oleh 

garis. 

4. Gempal, gempal adalah bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketebalan 

dan kedalaman. 

Penyusunan merupakan suatu proses pengaturan atau disebut juga 

komposisi dari bentuk-bentuk menjadi satu susunan yang baik. Ada beberapa 

aturan yang perlu digunakan untuk menyusun bentuk-bentuk tersebut. Walaupun 

penerapan prinsip-prinsip penyusunan tidak bersifat mutlak, namun karya seni 

yang tercipta harus layak disebut karya yang baik. Perlu diketahui bahwa prinsip-

prinsip ini bersifat subyektif terhadap penciptanya. Dalam ilmu desain grafis, 

selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa prinsip utama untuk tujuan komunikasi 

dari sebuah karya desain. 
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1. Ruang Kosong (White Space) Ruang kosong dimaksudkan agar karya tidak 

terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan 

sebuah obyek menjadi dominan. 

2. Kejelasan (Clarity) Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran penonton 

akan sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut dapat mudah dimengerti 

dan tidak menimbulkan ambigu/ makna ganda. 

3. Kesederhanaan (Simplicity) Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang 

tidak lebih dan tidak kurang. Kesederhanaan seing juga diartikan tepat dan 

tidak berlebihan. Pencapaian kesederhanaan mendorong penikmat untuk 

menatap lama dan tidak merasa jenuh. 

4. Emphasis (Point of Interest) Emphasis atau disebut juga pusat perhatian, 

merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah 

satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistic. 

Maka dari itu nirmana merupakan dasar dari sebuah desain layout dan 

komposisi warna, agar memperoleh sebuah hasil desain yang baik dan sesuai yang 

diharapkan (http://www.satriamultimedia.com/artikel teori desain grafis nirmana 

html diakses 22 Mei 2012). 

 

2.9 Pengertian Tipografi 

Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan 

pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan 

kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan 

kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Menurut (Kusrianto, 2010) 
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“Tipografi adalah seni dan teknik dalam merancang maupun menata aksara dalam 

kaitannya untuk menyusun publikasi visual, baik cetak maupun non-cetak”.Font 

adalah nama sebuah jenis huruf. Font memiliki gaya seperti miring, tebal, miring-

tebal. Font juga memiliki dua jenis, yaitu Serif dan Sans Serif. 

Serif jenis huruf yang memiliki garis-garis kecilyang berdiri horizontal pada 

badan huruf. Garis-garis kecil ini disebut counterstroke atau Serif Bracketed. Ciri-

ciri utama jenis huruf serif yaitu: 

1.  Kurva poros yang miring ke kiri. 

2.  Lengkungan Serif/counterstroke. 

3.  Ada kontras antara tebal dan tipis garis font. 

4.  Ada palang/garis horizontal pada font. 

Sans Serif adalah jenis huruf yang memiliki garis-garis kecil dan bersifat 

solid. Jenis huruf sans serif lebih tegas, bersifat fungsional dan lebih modern. Ciri-

ciri utama jenis huruf san serif yaitu: 

1.  Garis melengkung berbentuk square/persegi. 

2.  Ada perbedaan kontras yang halus. 

3.  Bentuk mendekati penekanan kea rah garis vertical. 
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