
PENDAHULUAN 

 

Web  atau juga disebut website merupakan protokol paling populer di 

internet semenjak tahun 1980an. Ketika sebelum 1980an diseminasi informasi di 

internet menggunakan gopher yang tidak interaktif, maka dengan website 

tampilan menjadi lebih interaktif dan menarik karena diantaranya dapat disisipi 

multimedia seperti suara, gambar bahkan video. Kepopuleran website semakin 

berkembang dengan digunakannya website sebagai media penjualan oleh Jeff 

Bezos dengan mendirikan amazon.com yang diikuti oleh bisnisman lain seperti 

ebay.com dan masih banyak lagi. Pada perkembangan selanjutnya website 

menjadi suatu bisnis tersendiri bahkan juga untuk pembuatannya. Webmaster, 

sebutan bagi pembuat web yang telah mahir bukan lagi menjadi pekerjaan 

sampingan. 

Kepopuleran website selain karena selain interaktif dan menarik dengan 

adanya multimedia gambar, suara dan video juga kedinamisan website yang 

mempunyai beberapa fasilitas menarik seperti pencarian, mengelompokan dan 

berinteraksi lebih mudah dengan pengguna.  

 

Website statis vs dinamis 

Kedinamisan website tak terlepas dari beberapa metode pemrograman 

website dengan beberapa bahasa pemrograman website. Berikut tabel perbedaan 

antara website statis dengan website dinamis. 

  

Tabel 1. Tabel perbedaan website statis dan dinamis 

Website statis Website dinamis 

Keuntungan 
Mudah pembuatannya 
Mudah pemeliharaan 
Tidak memerlukan ketrampilan khusus 
Tingkat keamanan website rendah 

Tampilan dinamis 
Menu lebih variatif 
Mudah dalam updating 
 

Kerugian 
Menu sederhana Perlu ketrampilan lebih 



Menu tidak banyak 
Sukar dalam updating jika menu 
berlanjut 

Tingkat keamanan perlu diperhatikan 

Pemrograman website terdiri dari dua sisi yaitu sisi server dn sisi pengguna 

atau server side dan client side. Berikut tabel perbedaan antara pemrograman 

server side dan client side. 

 

Tabel 2. Perbedaan client side dan server side programming website 

Client side Server side 

Keuntungan 

Programming tidak terlalu rumit Tidak memerlukan spesifikasi khusus 

bagi browser client. 

Akses pengguna akan lebih cepat. 

Keamanan source code lebih terjamin 

Kerugian 

Memerlukan browser dengan 

spesifikasi tertentu. 

Akses pengguna menjadi lebih berat 

Source code mudah dilihat orang untuk 

dicontek 

Pembuatan lebih rumit 

 

Beberapa contoh client side program yaitu javascript dan VBScript. 

Sementara server side program diantaranya ASP, Coldfusion, PHP, Perl dan lain 

sebagainya. 

Pemrograman web seperti PHP akan membutuhkan data yang terorganisasi 

secara rapi. Pengorganisasian data ini sering disebut basisdata. Banyak program 

basisdata yang digunakan dalam website diantaranya Microsoft SQL Server, 

MySQL, PostgresSQL, Oracle, Ajax dan lain-lain.  

Dalam materi selanjutnya akan dibahas pemrograman web berbasis data 

menggunakan PHP sebagai interfacenya dan MySQL sebagai basisdatanya.   


