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Bab 2 

Landasan Teori 

 

2.1 Pengertian Website atau Situs 

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, 

data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan 

atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis 

apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi 

informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat 

dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, 

dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik 

serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi 

profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti 

Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, 

website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, 

sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna 

maupun pemilik.1 

                                                            
1 Baca Sumbernya di http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-
website.html 

http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-website.html
http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-website.html


2.2 Unsur-unsur dalam penyediaan Web atau Situs. 

Untuk menyediakan sebuah website, maka kita harus 

menyediakan unsur-unsur penunjangnya, seperti halnya: 

 

2.2.1 Nama Domain (Domain name/URL - Uniform 

Resource Locator) 

Nama domain atau biasa disebut dengan Domain 

Name atau URL adalah2 alamat unik di dunia internet 

yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 

website, atau dengan kata lain domain name adalah 

alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah 

website pada dunia internet. Contoh : 

http://www.nama situs .com 

Nama domain diperjualbelikan secara bebas di 

internet dengan status sewa tahunan. Setelah Nama 

Domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa 

pendaftaran, maka pengguna disediakan sebuah 

kontrol panel untuk administrasinya. Jika pengguna 

lupa/tidak memperpanjang masa sewanya, maka 

nama domain itu akan di lepas lagi ketersediaannya 

untuk umum. Nama domain sendiri mempunyai 

identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan 

kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. 

Contoh nama domain ber-ekstensi internasional 

adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh 
                                                            
2 Baca Sumbernya di http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-
website.html 
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nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia 

adalah : 

• co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai 

badan hukum sah 

• .ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan 

• .go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan 

Republik Indonesia 

• .mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik 

Indonesia 

• .or.id : Untuk segala macam organisasi yand tidak 

termasuk dalam kategori 

“ac.id”,”co.id”,”go.id”,”mil.id” dan lain lain 

• .war.net.id : untuk industri warung internet di 

Indonesia 

• .sch.id : khusus untuk Lembaga Pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP 

dan atau SMU 

• .web.id : Ditujukan bagi badan usaha, organisasi 

ataupun perseorangan yang melakukan 

kegiatannya di World Wide Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Rumah Tempat Website (Web Hosting) 

Pengertian Web Hosting3 dapat diartikan sebagai 

ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat 

menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain 

sebagainya yang akan ditampilkan di website. 

Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari 

besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin 

besar web hosting semakin besar pula data yang 

dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam web. 

Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. 

Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk 

dengan ukuran MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). 

Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per 

tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-

perusahaan penyewa web hosting yang banyak 

dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negri. 

 

2.2.3  Bahasa Program (Scripts Program) 

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan 

setiap perintah dalam website pada saat diakses. Jenis 

bahasa program sangat menentukan statis, dinamis 

atau interaktifitasnya sebuah website. Semakin 

banyak ragam bahasa program yang digunakan maka 

akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif 

serta terlihat bagus. 

                                                            
3  Sumber: http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-
website-dan-unsur-unsurnya.html 



Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk 

mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa 

program yang banyak dipakai para desainer website 

antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java 

applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs 

adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya 

merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai 

pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. 

Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat 

sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk 

membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku 

tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain 

sebagainya yang memerlukan update setiap saat. 

 
2.2.4 Desain Web 

Setelah melakukan penyewaan domain name dan web 

hosting serta penguasaan bahasa program (scripts 

program), unsur website yang penting dan utama 

adalah desain. Desain website menentukan kualitas 

dan keindahan sebuah website. Desain sangat 

berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan 

bagus tidaknya sebuah website. 

Untuk membuat wesite biasanya dapat dilakukan 

sendiri atau menyewa jasa website desainer. Saat ini 

sangat banyak jasa web desainer, terutama di kota-

kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs 

sangat ditentukan oleh kualitas desain. Semakin 

banyak penguasaan web desainer tentang beragam 



program/software pendukung pembuatan situs maka 

akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, 

demikian pula sebaliknya. Jasa web desainer ini yang 

umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari 

seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu 

tergantung kualitas desainer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


