
Pertemuan 7 
Pengenalan web 
programming 



Pemrograman 

Computer Client 

Computer Client/ 
Computer Server 



HTML 

 Hypertext Markup Language merupakan 
standard bahasa yang di gunakan untuk 
menampilkan document web. 

 Mengontrol tampilan web page dan content. 

 Mempublikasikan document secara online 
sehingga bisa diakses 

 Membuat online form. 

 Menambahkan object-object seperti image, 
audio, video dan juga Java applet dalam 
document HTML. 



Browser dan Editor Browser 

Browser 

 Browser merupakan software yang di 
install di mesin client yang berfungsi 
untuk menterjemahkan tag-tag HTML 
menjadi halaman web.  

Editor 

 Program yang di gunakan untuk 
membuat document HTML. 

 



JavaScript 

 JavaScript, bahasa cript yang dikembangkan 
oleh Netscape untuk membuat dokumen 
dinamis.  

 Mempunyai kemiripan dengan bahasa 
pemrograman C. 

 Mendukung sistem runtime pada bilangan 
kecil dan tipe data yang direpresentasikan 
oleh tipe numerik, boolean dan string.  

 Mendukung fungsi tanpa deklarasi khusus.  



VBScript 

 Sintaks bahasa yang digunakan, 
VBScript menggunakan bahasa yang 
mirip dengan Visual Basic. 

 



 
 

 Banyak digunakan oleh programmer berlatar 
belakang C/C++ karena kemiripan syntaxnya. 
Database pasangannya biasanya MySQL.  

 
Contoh: 
<?php 
$a=4; 
$b=9 ; 
if ($a>$b) 
{echo("a lebih besar dari pada b");} elseif ($a<$b) 
{echo("a lebih kecil b");} else 
{echo("a sama dengan b");} 
?> 

PHP 



Web Based Programming 
& Sistem Programming 

 Pembuatan aplikasi berbasis web berbeda 
dengan pembuatan aplikasi berbasis windows 
(visual programming).  

 Visual programming, meningkatkan kecepatan 
dan kinerja aplikasi dengan mengoptimasi 
penggunaan memori, manajemen proses, dan 
pengaturan Input-Output.  

 pemrograman berbasis web, faktor yang 
menentukan kinerja aplikasi adalah kecepatan 
akses database dan kecepatan akses jaringan 
dan internet. 



Client - server 



Server side 
Client Side Presentation 

 Client side presentation mengatur bagaimana aplikasi 
berinteraksi dengan user.  

Server Side Business Logic 

 Server side business logic, sering disebut juga middle 
tier, adalah bagian yang bertanggung jawab atas cara 
kerja aplikasi.  

Back End Storage 

 Bagian ini mengatur cara penyimpanan data. 
Penyimpanan data merupakan materi yang cukup 
kompleks dalam pembangunan aplikasi.  

 Database bertipe relasional RDBMS.  

 Manajemen data dengan bahasa SQL. 

 


