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2. BAB II                                                                                

LANDASAN TEORI 

2.1. Seminar 

Seminar adalah salah satu bentuk diskusi yang banyak diselenggarakan 

untuk umum atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Seminar juga dapat diartikan sebuah 

pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis diselenggarakan oleh suatu 

organisasi atau instansi tertentu dengan tujuan untuk melakukan studi menyeluruh 

tentang suatu topik dengan pemecahan suatu permasalahan tertentu yang 

membutuhkan interaksi diantara para peserta seminar dan dibantu oleh seorang atau 

beberapa guru besar ataupun cendikiawan. Yang jelas dalam hal ini, seminar 

merupakan wadah untuk perkumpulan para akademisi, sekelompok orang yang 

telah melakukan kegiatan penelitian atau yang telah membuat jurnal dari hasil suatu 

kegiatan untuk dipublikasikan. Di setiap seminar biasanya memiliki struktural 

kepanitian lengkap yang memiliki tanggungjawab masing-masing dalam 

pengelolaan seminar dan jurnal yang akan dipublikasikan oleh peserta seminar, di 

sinilah proses editorial yang ketat dan cukup rumit dilakukan untuk pengecekan 

keaslian jurnal dan kesesuaian kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. 

2.2. Web 

Pada tahun 1991, Tim Berners-Lee mengembangkan visi untuk Network 

Information Project pada le Centre Europeen de Recherche Nucleaire (CERN) di 

Swiss. Misinya adalah untuk menciptakan sistem informasi global yang mudah, 

namun kuat berdasarkan pada hiperteks. Dua bagian utama yang muncul dari 

proyek ini adalah HyperText Markup Language (HTML) dan HyperText Transfer 

Protocol (HTTP) [6]. 

Dan sekarang Web merupakan sebuah layanan yang menampilkan sebuah 

halaman yang berisi informasi dalam bentuk digital. Web menggunakan bahasa 

HTML (HyperText Markup Language) dan berjalan pada protokol HTTP atau 

HyperText Transfer Protocol. Setiap halaman web memiliki sebuah URL (Uniform 

Resource Locator) yang berfungsi sebagai alamat web tersebut. Untuk membuka 

sebuah halaman web dibutuhkan sebuah web browser yang akan menghubungkan 

pengguna dengan server web yang berfungsi menyediakan layanan web.  
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Ada dua komponen dasar di dalam arsitektur Web, yaitu browser Web dan 

server Web. Browser Web menawarkan antarmuka grafis dan bertanggungjawab 

untuk komunikasi dengan server Web. Protokol komunikasi antara browser dan 

server Web mengikuti protokol HTTP yang distandarisasi [6].  

Web Browser merupakan suatu program yang berfungsi untuk menjelajahi 

internet atau untuk mencari suatu informasi dari berbagai web yang terdapat di 

dalam komputer. Web browser awalnya hanya berorientasi pada teks dan belum 

dapat menampilkan gambar. Namun, web browser sekarang telah jauh berbeda dari 

yang dulu, tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga memutar 

berkas multimedia seperti video dan suara. Selain itu, web browser juga dapat 

mengirim maupun menerima email, mengelola text HTML sebagai input dan 

menjadikan tampilan halaman web sebagai output yang informative. Fungsi utama 

web browser adalah untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan 

dokumen-dokumen yang disediakan oleh web server. 

Sedangkan Web Server adalah server Internet yang mampu melayani 

koneksi transfer data dalam protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. 

Apache merupakan web server yang paling banyak digunakan di Internet saat ini. 

Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecepatan, performa, kestabilan, dan 

bersifat gratis [7]. 

2.3. Framework Codeigniter 

Framework adalah kerangka kerja. Framework juga dapat diartikan sebagai 

kumpulan script (terutama class dan function) yang dapat membantu programmer 

dalam menangani berbagai masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke 

database, pemanggilan variabel, file, dan lain-lain sehingga developer lebih fokus 

dan lebih cepat dalam membangun aplikasi. Dapat juga diartikan sebagai komponen 

pemrorgaman yang siap pakai kapan saja, sehingga programmer tidak harus 

membuat skrip yang sama untuk tugas yang sama.  

Jenis-jenis framework php yang populer saat ini adalah Codeigniter, 

Laravel, dan Yii. Tentu lebih banyak lagi framework php yang dapat digunakan 

selain ketiga framework tersebut. Dalam pembangunan Sistem Informasi 

Managemen Seminar ini peneliti menggunakan frameword Codeigniter versi 3. 

Selain mudah dipelajari, framework ini juga berukuran sangat kecil yaitu hanya 



7 

 

sekitar 2 MB, itupun sudah menyertakan file dokumentasi yang sangat lengkap di 

dalamnya. Kinerja yang baik dan hanya memerlukan sedikit konfigurasi awal juga 

menjadi kelebihan dari framework ini. Apalagi dengan kompitabilitasnya dengan 

hosting, framework ini mampu berjalan dengan baik hampir di semua platform 

hosting dan sudah menggunakan struktur MVC (Model, View, Controller) di 

dalamnya yang memisahkan antara tampilan dan logic aplikasi. Berikut penjelasan 

singkat tentang MVC. 

 

Gambar 2.1 MVC pada Codeigniter 

a. Model adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap operasi database, 

baik itu create, read, update atau delete. Ia berupa fungsi-fungsi operasional 

database yang dapat dipanggil oleh Controller. 

b. View adalah bagian yang menangani tampilan. bagian inilah yang bertugas 

untuk mempresentasikan data kepada user. Berbentuk struktur HTML yang 

berisikan variabel data yang dikirimkan oleh Controller. 

c. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara Model dan View. 

Controller adalah otak dari kinerja aplikasi, terdiri dari fungsi-fungsi yang 

bersifat operasional dan logikal. Saat ada request yang masuk, controller 

akan menangani dan memprosesnya untuk kemudian ditampilkan dalam 

View. 

2.4. HTML 

HTML atau HyperText Markup Language adalah bahasa inti dari hampir 

semua konten web. Sebagian besar dari apa yang kita lihat pada layar browser kita 

adalah sebuah deskripsi, secara mendasar menggunakan HTML. Lebih tepatnya, 

HTML adalah bahasa untuk memarkup (memformat). HTML memberitahu web 
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browser bagaimana cara menampilkan konten. HTML memisahkan “kenten” (kata-

kata, gambar, audio, video, dan lainnya) dari “penampilan” (definisi dari tipe 

konten dan instruksi bagaimana tipe konten tersebut harus ditampilkan). HTML 

menggunakan beberapa elemen yang telah didefinisikan untuk mengidentifikasi 

tipe-tipe konten. Elemen-elemen memiliki satu atau lebih “tag” yang memiliki atau 

mengekspresikan konten. Tag diawali dan diakhiri dengan kurung siku, dan tag 

“penutup” (tag yang menandakan akhir dari kenten) diawali dengan garis miring 

[8]. Sebagai contoh, elemen paragraf terdiri dari tag pembuka “<p>” dan tag 

penutup “</p>”. 

2.5. PHP 

PHP adalah akronim dari Hypertext Preprocessor, yaitu suatu bahasa 

pemrograman berbasiskan kode-kode (script) yang digunakan untuk mengolah 

suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser menjadi kode HTML [9]. 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 yang saat itu 

bernama FI atau Form Interpreted. Setelah itu Rasmus melakukan beberapa 

pengembangan dan mengubah namanya menjadi PHP singkatan dari Personal 

Home Page, serta menjadikan PHP sebagai open source. Berikut daftar rilis PHP 

setelah open source: 

a. November 1997, dirilis PHP 2.0. 

b. Juni 1998, dirilis PHP 3.0. 

c. Pertengahan tahun 1999, dirilis PHP 4.0. 

d. Juni 2004, dirilis PHP 5.0. 

e. Dan pada tahun 2015 silam, PHP 7 resmi dirilis. 

Adapun ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh PHP sebagai berikut: 

a. Hanya dapat dijalankan menggunakan web browser, misal: Apache. 

b. Kode PHP diletakkan dan dijalankan di web server. 

c. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses database, seperti: 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. 

d. Merupakan software yang bersifat open source. 

e. Gratis untuk di-download dan digunakan. 

f. Memiliki sifat multiplatform, artinya dapat dijalankan menggunakan 

sistem operasi apapun, seperti: Linux, Unix, Windows, dan lain-lain. 
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2.6. Database 

Database adalah koleksi data item yang saling terkait terkelola sebagai satu 

kesatuan [10]. Database atau basis data merupakan kumpulan data yang disimpan 

secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi 

menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. 

Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga 

batasan-batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat 

penting dalam sistem informasi dimana basis data merupakan gudang penyimpanan 

data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat 

mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak 

jelas dan juga update yang rumit. 

2.7. JavaScript 

Javascript pertama kali diperkenalkan oleh Netscape di tahun 1995. 

Awalnya bahasa ini bernama “LiveScript” yang berfungsi sebagai bahasa sederhana 

untuk browser Netscape Navigator 2. Pada masa itu bahasa ini banyak mendapat 

kritikan karena dianggap kurang aman, pengembangannyapun terkesan buru-buru 

dan tidak adanya notifikasi kesalahan pada saat menyusun suatu program. 

Kemudian sejalan dengan kerjasamanya Netscape dan Sun (pengembang bahasa 

pemrograman “Java”) pada saat itu, maka Netscape memberikan nama baru yang 

dikenal hingga saat ini yaitu “JavaScript” pada tanggal 4 desember 1995. Di saat 

yang bersamaan, Microsoft mengadaptasikan teknologi ini pada browser Internet 

Explorer 3 yang diberi nama “Jscript”. 

Javascript merupakan bahasa skrip yang berjalan dan berfungsi pada 

dokumen HTML, sepanjang sejarah internet bahasa ini adalah bahasa skrip pertama 

untuk web. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman yang dibuat untuk 

memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML dengan penambahan 

pengeksekusian perintah pada di sisi user, yang berarti proses-proses dikerjakan di 

browser tanpa ada request ke web server. 

 


