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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas perihal kajian pustaka yang menjadi landasan teori 

dalam penelitian. Perihal tersebut secara garis besar meliputi tentang definisi TPQ. 

Sistem informasi meliputi komponen sistem informasi, perangkat sistem informasi. 

Metode perancangan sistem yang digunakan adalah pengembangan sistem SDLC 

(System Development Life Cycle) waterfall. Sementara komponen website meliputi 

php, mysql, HTML, CSS, dan javascript. 

2.1 Definisi TPQ 

Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah sebuah tempat yang indah dan 

nyaman yang digunakan untuk proses belajar dan mengajar agama Islam. TPQ 

harus mampu mencerminkan, menciptakan iklim yang indah, nyaman dan 

menyenangkan. Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah lembaga pendidikan 

dan pengajaran al-Qur'an untuk anak usia SD (7-12 tahun). (Humam, 1995) 

 Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah suatu tempat yang digunakan 

untuk menampung anak-anak yang berusia 7 – 12 tahun untuk diberi pendidikan 

membaca dan menulis al-Qur'an agar kelak menjadi generasi yang Qur’ani dan 

selalu mencintai dan mengamalkan al Qur'an. 

2.2 Definisi Sistem 

Istilah Sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu “sistema”, ditinjau dari 

sudut katanya suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen atau variable - variable terorganisir, saling tergantung satu sama 

lain dan terpadu yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem 

sebagai berikut:  

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu . (Jogianto. HM, 2005) 
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Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen atau elemennya 

definisikan sistem sebagai berikut:  

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. (Jogianto. HM, 2005) 

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

sistem merupakan jaringan kerja dengan segala aktifitas yang saling terkait yang 

dilakukan oleh objek yang saling berhubungan dalam suatu wadah yang sama untuk 

mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Hasil dari informasi yang 

telah diproses dapat digunakan pemakai dalam berbagai tujuan. Sistem juga 

memerlukan suatu umpan balik untuk menghasilkan keluaran yang tepat bagi 

penggunanya dengan mengevaluasi masukan yang diproses. Disini sistem 

digunakan untuk pengerjaan skripsi yaitu menggunakan sistem informasi berbasis 

web, dimana sistem ini berjalan pada web broser.  

 

2.3 Definisi Informasi 

 Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara 

tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sebagai contoh, apabila 

kita memasukkan jumlah gaji dengan jumlah jam bekerja, kita akan mendapatkan 

informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan 

diproses. (Sutarman, 2003) 

Informasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu organisasi, 

tanpa informasi suatu sistem menjadi tidak berjalan. Kualitas informasi dituntukan 

oleh bagaimana informasi tersebut memotifasi manusia untuk bertidakdan 

memberikan kontribusi ( sumbangan ) terhadap pengambilan keputusan yang 

efektif . Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakainya. (Jogianto. HM, 2005) 

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting 

bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam 

keputusan - keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. 
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2.4 Definisi Sistem Informasi 

 Sistem Informasi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, meyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, 

sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, 

kalkulasi). Sistem Informasi memproses input dan menghasilkan output yang 

dikirim kepada pengguna atau sistem yang lainnya. Mekanisme timbal balik yang 

mengontrol operasi pun bisa dimasukkan. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem 

informasi beroperasi di dalam sebuah lingkungan. Dalam mempelajari sistem 

informasi, perlu diketahui mengenai perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. 

(Sutarman, 2003) 

2.4.1 Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi terdiri 6 komponen, (Jogianto. HM, 2005) yaitu:  

1. Blok masukan  

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, 

yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.  

2. Blok model  

Terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang berfungsi 

memanipulasi data untuk output  tertentu.  

3. Blok keluaran  

Berupa data-data keluaran seperti dokumen output dan informasi yang 

berkualitas.  

4. Blok teknologi  

Digunakan untuk menerima input menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok ini merupakan komponen bantu 

yang memperlancar proses pengolahan yang terjadi dalam sistem.  

5. Blok basis data  

Merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya 

tersimpan diperangkat keras komputer dan perangkat lunak yang memanipulasinya.  

6. Blok kendali  
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Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana 

alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan sistem itu 

sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidak efisienan, sabotase dan lain sebagainya. 

Beberapa pengendali perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-

hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

2.4.2 Perangkat Sistem Informasi 

1. Hardware  

Sistem informasi modern memiliki perangkat keras seperti komputer, printer 

dan teknologi jaringan komputer.  

2. Software  

Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan 

komputer melaksanakan tugas yang harus dilakukan. Software di golongkan 

menjadi beberapa kelompok yaitu : 

a. Sistem operasi, seperti Windows, Linux dll.   

b. Aplikasi, seperti MS Office, Photoshop, CorelDraw dll.  

c. Utilitas, seperti Anti virus. 

d. Bahasa pemrograman, seperti PHP, Java, HTML, Visual Foxpro, Bahasa C 

dll.  

3. Data  

Merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut 

untuk menghasilkan informasi, seperti dokumen bukti bukti transaksi, nota, 

kuitansi.   

4. Prosedur  

Merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses 

yang terjadi dalam sistem. Prosedur dapat berupa buku-buku penuntun operasional 

seperti prosedur sistem pengendalian intern atau buku penuntun teknis seperti buku 

manual menjalankan program komputer dan sebagainya.  

5. Manusia  

Manusia merupakan pengguna dan merupakan bagian utama dalam suatu 

sistem informasi. 
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2.5 Metode Perancangan Sistem 

 Metode perancangan yang digunakan pada perancangan sistem informasi 

TPQ terintegrasi sekota Batu ini adalah metode pengembangan sistem SDLC 

(System Development Life Cycle) waterfall. Merupakan pengembangan atau 

rekayasa sistem informasi yang berarti menyusun sistem atau perangkat lunak atau 

yang lebih sering terjadi yaitu menyempurnakan sistem atau perangkat lunak yang 

sudah ada. (Isaias & Issa, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka kerja pengembangan sistem informasi (SDLC). 

Tahapan dari metode SDLC pada gambar 2.1 memetakan kegiatan – kegiatan 

perancangan dasar yaitu: 

1. Analisa  

Analisa kebutuhan merupakan tahap pertama yang menjadi dasar proses 

pembuatan selanjutnya. Kelancaran proses pembuatan software secara keseluruhan 

dan kelengkapan fitur software yang dihasilkan sangat tergantung pada hasil analisa 

kebutuhan ini. Untuk memperoleh informasi tentang proses bisnis dan kebutuhan 

perusahaan, umumnya tim pengembang melakukan wawancara, diskusi dan survey. 

Hasil analisa kebutuhan yang tidak lengkap berpotensi menyebabkan beberapa 

permasalahan yang tidak diharapkan, antara lain : waktu pembuatan software 

menjadi lebih lama, proses dalam software tidak sesuai dengan proses bisnis dan 

software tidak dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan. 

 

Analisa 

Desain 

Implementasi 

Pengujian 

Pemeliharaan 
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2. Desain  

Desain sistem merupakan tahap penyusunan proses, data, aliran proses dan 

hubungan antar data yang paling optimal untuk menjalankan proses bisnis dan 

memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. 

Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain: System Flow, 

Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

3. Implementasi  

Implementasi merupakan Penulisan kode program yaitu tahap penerjemahan 

desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti 

komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman, dan database tertentu di atas 

platform yang menjadi standar perusahaan. PHP untuk pembuatan software dalam 

kategori Web Application dan Java untuk pembuatan software yang dapat berjalan 

di atas beberapa platform sistem operasi / multiplatform. Database yang saat ini 

banyak dipergunakan antara lain: ORACLE dan Microsoft SQL Server 2005 untuk 

kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar. 

4. Pengujian  

Pengujian software dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat 

telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik 

tanpa ada kesalahan. Pengujian software biasanya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: 

pengujian oleh internal tim pengembang, dan pengujian oleh pengguna di 

perusahaan. 

5. Pemeliharaan  

Pemeliharaan dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Pada 

tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi dan perubahan (perbaikan) bila 

diperlukan. 

 

2.6  Website 

 Website adalah alamat ( URL ) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. (Sutarman, 2003) 

Website juga merupakan 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  

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  

Website Dinamis merupakan website yang 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.  

 

2.7 PHP 

2.7.1 Pemrograman PHP 

 PHP adalah akronim dari Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa 

pemorgraman yang difungsikan untuk membangun suatu web dinamis. PHP 

menyatu dengan kode HTML. HTML difungsikan sebagai pembangun kerangka 

layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga, web jadi 

sangat mudah di Maintance. PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut 

juga sebagai bahasa Server Side Scripting, artinya bahwa dalam setiap / untuk 

menjalankan PHP, wajib adanya web server. (Doyle, 2010) 

PHP merupakan bahasa pemrograman berbasiskan kode – kode ( script ) 

yang digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke web 

browser menjadi kode HTML. Kode PHP mempunyai ciri khusus yaitu:  

1. Hanya dapat dijalankan menggunakan web server , misalnya Apache.  

2. Kode PHP diletakkan dan dijalankan di web server.  

3. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses database, seperti: MySQL, 

PostgreSQL, Oracle dll.  

4. Merupakan Software yang bersifat open source.  

5. Gratis untuk di-download dan digunakan.  

6. Memiliki sifat multiplatform, artinya dapat dijalankan menggunakan system 

operasi apapun, seperti : Linux, Unix, Windows, dll. 
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2.7.2 Sejarah PHP 

 PHP diciptakan pertama kali oleh Ramus Lerdorf pada tahun 1994. 

Awalnya, PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa saja 

pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah salah seorang pendukung 

open source. Oleh karena itu, Rasmus mengeluarkan Personal Home Page Tools 

versi 1.0 secara gratis, kemudian menambah kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan 

PHP 2.0. (Doyle, 2010) 

Pada tahun 1996, PHP telah banyak digunakan dalam website di dunia. 

Sebuah kelompok pengembang software yang terdiri dari Rasmus, Zeev Suraski 

dan Andi Gutmans berkerja sama untuk menyempurnakan PHP 2.0. Akhirnya, pada 

tahun 1998 PHP 3.0 dikeluarkan. Penyempurnaan terus dilakukan sehingga pada 

tahun 2000 dikeluarkan PHP 4.0. 

Tahun 2004 bulan juli dirilis PHP 5 dengan inti Zend Engine 2.0. PHP 5 

adalah versi PHP terbaru yang mendukung penuh object-oriented programming 

(OOP), integrasi XML, mendukung semua eksistensi terbaru MySQL, 

pengembangan web service dengan SOAP dan REST, serta ratusan peningkatan 

lainnya dibandingkan dengan versi sebelumnya PHP 4.0.  

2.7.3 Konsep Dasar PHP 

 PHP sebagai alternatif lain memberikan solusi sangat murah (karena gratis 

digunakan) dan dapat berjalan diberbagai jenis platform. PHP adalah script bersifat 

server-side yang ditambahkan ke dalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan 

dari Personal Home Page Tools. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat 

diintegrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat 

statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server side berarti pengerjaan skrip 

dilakukan di server, baru kemudian hasilnya di kirimkan ke browser. 

(Peranginangin, 2006) 

Secara umum dilekatkan(embedded) pada dokumen HTML, dokumen 

HTML yang dilekatkan PHP harus memiliki ekstensi.php bukan .html agar server 

memproses statemen-statemen php.   

<script language="php"> 

... kode PHP ditaruh di sini ...  

</script>  
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Cara yang lebih singkat adalah:  

<?php 

... kode PHP ditaruh di sini ...  

 ?>  

Atau bisa juga  

<? 

... kode PHP ditaruh di sini ...  

?>  

Untuk mengubah parameter pada PHP. Ini, anda bisa membuat kode penyisipkan 

PHP menjadi mirip seperti pada ASP, yaitu dengan:  

<% 

... kode PHP ditaruh di sini ...  

%>   

 

2.8 MySQL 

 MySql merupakan software sistem manajemen database (Database 

Management System - DBMS) yang sangat populer di kalangan pemrograman. 

MySQL merupakan database yang paling populer digunakan untuk membangun 

aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelola data. 

Kepopuleran MySQL dimungkinkan karena kemudahannya untuk digunakan , 

cepat secara kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-

perusahaan skala menengah kecil. (Welling & Thomson, 2005) 

Keistimewaan MySQL yaitu:   

1. Portability   

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Unix, Free BSD, Mac OS X Server dll.  

2. Open Source  

MySQL di distribusikan secara open source sehingga dapat digunakan secara 

bebas.  

3. Multi User  

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan 

tanpa mengalami masalah.  
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4. Performance Tuning  

MySQL memiliki kecepatan yang tinggi dalam menangani Query, dengan kata 

lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu.    

5. Column Types   

MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti Signed / Unsigned 

integer, float, double, char, varchar, text, blob, date, time, times stamp, year, set 

dan enum.  

6. Command dan Function  

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah 

Select dan Where dalam Query.  

7. Security  

MySQL memiliki lapisan-lapisan sekuritas seperti level Subnetmask, nama 

host, dan ijin akses user dengan system, perijinan yang mendetail seperti password 

terenkripsi.   

8. Scalability dan Limits  

MySQL mampu menangani database dengan skala besar, dengan jumlah 

records lebih dari 50 juta dan 60 juta tabel serta 5 miliar baris. Selain itu, batas 

indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada setiap tabelnya.  

9. Connectivity  

MySQL dapat melakukan koneksi dengan client menggunakan protocol 

TCP/IP, Unix Socet (Unix), atau Named Pipe (NT).  

10. Localitation  

Deteksi pesan kesalahan pada Client dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa.   

11. Interface  

Interface terhadap berbagai palikasi dan bahasa pemrograman dengan 

menggunakan fungsi API ( Application Programming Interface ).   

12. Client dan Tools  

Dilengkapi dengan berbagai tools yang dapat digunakan sebagai administrasi 

database, dan pada setiap tool yang ada di sertakan petunjuk online.  

13. Struktur Table  

Struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani ALTER TABLE, di 

banding database lainnya semacam postgre SQL ataupun oracle 
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Terdapat empat instruksi dasar yang digunakan dalam sql ( structured query 

language ), yaitu:    

1. select  ( menampilkan data ). 

2. insert ( menginput atau menambah data ). 

3. update ( mengubah data ). 

4. delete ( menghapus data ) dalam database. 

 

2.9 Fungsi PHP dan MySQL 

 PHP dan MySQL secara general sangat berkaitan. Dimana untuk dapat 

berhubungan dengan mysql, PHP harus membuka hubungan ke server MySQL 

yaitu dengan:  

Mysql_connect (nama_host, nama_user, password);  

Keterangan :  

1. Nama_host adalah lokasi tempat MySQL dipublikasikan.  

2. Nama_user adalah string dengan isi data nama user yang terdaftar dalam 

MySQL yang digunakan untuk mengakses data pada MySQL.  

3. Password adalah string yang berisikan password yang digunakan untuk 

mengakses database.  

Setelah tersambung, maka user memilih database yaitu dengan:  

Mysql_select_db (nama_database);  

Untuk mengeksekusi Query yang ada pada MySQL namun tidak dimiliki oleh PHP 

digunakan fungsi:  

Mysql_query (query);  

Untuk mengambil hasil query yang dilakukan oleh mysql_query () digunakan 

fungsi:  

Mysql_fetch_row (result_id) atau  

Mysql_fetch_array (result_id)  

Pada mysql_fetch_array () hasil yang diperoleh dalam bentuk array assosiatif.  

Setelah penggunaan database mysql selesai, maka koneksi diputus dengan 

menggunakan:  

Mysql_close (); 
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2.10 HTML 

2.10.1 Pengenalan HTML 

 HTML ( HyperText Markup Language ) adalah bahasa dari WWW ( World 

Wide Web ). Setiap kali mengakses internet atau lebih tepat disebut dengan istilah 

homepage, sesungguhnya kita mengakses dokumen seseorang yang dibuat 

menggunakan dokumen HTML. (Rahardja, El Rayeb, & Saefullah, 2009) 

Pada dasarnya, HTML adalah semacam standar yang digunakan dalam 

dunia web. HTML bersifat fleksibel, artinya HTML dapat disisipi kode – kode 

script seperti Java Script, VB Script, dan juga bahasa pemrograman berbasis web 

seperti PHP dan ASP. Animasi seperti Flash serta beberapa jenis file grafis dan 

multimedia juga dapat disisipkan dan ditampilkan melalui HTML. Fleksibilitas 

HTML dan daya dukungnya ini meningkatkan daya guna dan menjadikannya 

sebagai bahasa kode yang "dinamis". HTML ( HyperText Markup Language ) 

dikenal sebagai bahasa kode berbasis teks untuk membuat sebuah halaman web. 

Keberadaannya dikenali dengan adanya ekstensi *.htm atau *.html, misalnya 

index.htm. Sementara web sendiri sebenarnya berasal dari kata World Wide Web, 

salah satu layanan global yang diperuntukkan bagi semua pengguna internet.   

Untuk membuat file HTML, dapat digunakan software editor seperti 

Dreamweaver. Sebenarnya, notepad atau wordpad sudah cukup apabila ingin 

membuat sebuah file HTML sederhana atau ingin mendalami bahasa kode HTML. 

Salah satu hal terpenting untuk mempelajari HTML adalah mengenal dan 

menguasai penggunaan tag – tag HTML dan dukungan browser terhadap tag – tag 

tersebut. 

2.10.2 Struktur Dasar HTML 

 Struktur penulisan HTML terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dengan 

<html> dan diakhiri dengan </html>, <head> diakhiri dengan </head>, <title> 

diakhiri dengan </title>, <body> diakhiri dengan </body>.  Untuk memformat 

tampilan dokumen, ada beberapa tag HTML yang dapat digunakan, di antaranya:  

1. Tag <hn>/ headline, dengan n bernilai 1 sampai 6  

2. Tag <br>  

3. Tag <p>  

4. Tag <hr>  
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5. Tag <pre>   

Struktur untuk membuat tabel : 

Tabel 2.1 Struktur pembuatan tabel 

Tag  Keterangan   

<Table>….</Table> Digunakan untuk menampilkan data 
dalam bentuk tabel 

<Th>……….</Th>  Digunakan untuk menampilkan judul 
pada kolom  

<Tr>……….</Tr>  Digunakan untuk menentukan banyak 
baris   

<Td>………</Td>  Digunakan untuk menampilkan data pada 
setiap tabel   

 

2.11 CSS 

 CSS ( Cascading Style Sheet ) adalah sebuah fitur yang diperkenalkan sejak 

HTML versi 4.0 dan berfungsi untuk memperindah tampilan halaman website 

(situs).  Singkatnya dengan menggunakan CSS ini anda dengan mudah mengubah 

secara keseluruhan jenis, ukuran dan warna font, posisi teks, batas tulisan atau 

margin, warna background, dan sebagainya. (Poetra, 2003) 

Dari sisi manajemen dan perawatan, penggunaan CSS dipandang lebih 

praktis, karena para web developer tidak perlu membuka setiap file dalam sebuah 

situs untuk melakukan perubahan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah cara 

meletakkan CSS dan juga bahasa berbasis web lain untuk memudahkan manajemen 

file, editing, dan maintenance. Banyak diantara para programmer web yang belum 

menyadari aspek – aspek penting ini menyisipkan CSS, JavaScript, VBScript, PHP, 

maupun ASP langsung kedalam dokumen HTML (embedded script). 

 

2.12 Java Script 

 Javascript secara umum dapat dijelaskan sebagai sebuah bahasa scripting 

yang digunakan untuk melakukan komputasi di sisi web browser (client). Faktor 

standarisasi javascript dibangun dari  bahasa scripting predecessornya yakni 

EMACScript yang telah didesain untuk terintegrasi pada sebuah browser dengan 

tipe webkit (pada waktu itu bernama Netscape). Javascript dalam 

pengembangannya sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa C sehingga sintaksis dan 

pola programmingnya cukup mirip dengan bahasa C. (Alamsyah, 2003) 
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Deklarasi dan penggunaan javascript dapat dilakukan melalui tiga cara, 

seperti halnya cascading style sheet, javascript juga dapat dikembangkan dengan 

pola inline tag, inner html dan external  source. Yang membedakan CSS dengan 

javascript dari segi pemanggilannya adalah penggunaan tagnya. Javascript 

menggunakan tag:   

<script>    ...    </script>     

Begitu pula jika ingin menerapkan model external source, pendefinisian url dari 

source dilakukan pada tag script  sebagai  contoh:   

<script  src="some_script.js"></script>       

 


