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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang aplikasi dan analisis yang 

berhubungan dengan framework CSS bootstrap dan Semantic UI. Berikut adalah 

pennjabaran dan tabel dari penelitian yang telah dilakukan. 

Penelitian pertama yaitu Susilo Joko (STMIK AKAKOM, 2015) dengan 

judul “Analisis Perbandingan Framework CSS Bootstrap dan Semantic UI”. 

metode yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini adalah Analisis 

Deskriptif Presentase. Faktor yang menjadikan perbandingan adalah faktor sintak 

kode dan proses developing, user interface dan usability dan minat terhadap 

framework Bootstrap dan Semantic UI.  Untuk melakukan perbandingan ini maka 

dibuatlah dua aplikasi menggunakan kedua framework tersebut, bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP, HTML, Javascript.  Hasil yang di 

peroleh dari analisis perbandingan tersebut yaitu, untuk sintak kode dan proses 

developing, Bootstrap lebih mudah diadakan pengembangan. Dalam hal user 

interface dan usability, bootstrap memiliki presentase 59-67% sedangkan 

Semantic UI 32-40%. Berdasarkan hasil kuesioner bootstrap lebih baik.  

Penelitian kedua yaitu Daru Wasisto Pramonoadi (STMIK AKAKOM, 

2017) dengan judul “Implementasi Responsive Web dengan Menggunakan 

Framework Bootstrap di Rumah Makan Studi Kasus Ramen ‘N Katsu”. Dengan 

memanfaatkan framework bootstrap maka dibuatlah sebuah web responsive 
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sebagai media promosi untuk rumah makan tersebut,bahasa pemrograman 

yang digunakan adalah PHP, HTML, Javascript. Aplikasi web ini merecord data 

konsumen, pemesanan dan konfirmasi pembayaran. 

Penilitian ketiga yaitu Khaidir Thabrani (STMIK AKAKOM, 2018) dengan 

judul “Aplikasi Pembayaran SPP Berbasis Web Menggunkan Bootstrap”. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP, HTML, Javascript. Hasil dari 

penelitian ini adalah Admin dapat melihat siswa yang sudah membayar atau yang 

belum membayar, dapat mencetak laporan yang sudah membayar melalui web 

tersebut. 

Penilitian keempat yaitu Masyoudin Adi Yanta (STMIK AKAKOM, 2019) 

dengan judul “Implementasi Template Engeni PUG dan Framework Semantic UI 

pada Aplikasi Berbasi Web”. Pada penelitian ini mengimplementasikan sebuah 

templating PUG dengan menggunakan framework Semantic UI sebagai user 

interfacenya. Hasil dari penelitian ini pada penulisan kode PUG lebih rapi, 

penggunaan mesin ini mempeemudah memahami kode yang ditulis. 

 

Penilitian kelima yaitu Bima Wibowo (STMIK AKAKOM, 2018) dengan 

judul yaitu “Sistem Informasi Minat dan Bakat Menggunakan Bootstrap”. 

Teknologi yang digunakan adalah framework bootstrap sebagai implementasi 

pada user interface. Penelitian ini menghasilkan sebuah website informasi dimana 

para member dapat mendaftarkan minat dan bakat yang dimiliki. Tampilan 

website responsive dapat diakses di device smartphone, tablet atau desktop. 
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Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Objek 
 
Metode 

Bahasa 
Pemrograman 

1 Susilo Joko 
(STMIK 
AKAKOM) 

2015 Analisis 
Perbandingan 
Bootstrap dan 
Semantic UI 

Analisis 
Deskriptif 
Presentase  

PHP,HTML 
JavaScript 
 

2 Daru Wasisto 
Pramonoadi 
(STMIK 
AKAKOM) 

2017 Web Media 
Promosi 

Framework 
Bootstrap 

PHP,HTML 
JavaScript 
 

3 Khaidir Thabrani 
(STMIK 
AKAKOM) 

2018 Sistem 
Pembayaran SPP 

Framework 
Bootstrap 

PHP,HTML 
JavaScript 
 

4 Masyoudin Adi 
Yanta 
(STMIK 
AKAKOM) 

2019 Membuat Mesin 
Templating PUG 

Framework 
Semantic UI 

HTML, NodeJs 
 

5 Bima Wibowo 
(STMIK 
AKAKOM) 

2018 Sistem Informasi Framework 
Bootstrap 

PHP,HTML 
JavaScript 

6 Usulan 2018 Tampilan 
pengelolaan data  

SEMANTIC UI PHP,HTML 
JavaScript 

 

 Dasar Teori 

2.2.1 Semantic UI 

Semantic adalah kerangka kerja pengembangan yang membantu 

menciptakan tata letak yang indah dan responsif menggunakan HTML ramah-

manusia. Semantic UI mengklasifikasikan komponen menjadi berbagai tipe 

definisi tergantung pada kualitasnya. Masing-masing dari lima jenis ini 

menggunakan format definisi yang unik. 

Tabel 2.2 Tabel Jenis Komponen 

Globals Global adalah gaya yang diterapkan di seluruh situs. Ini termasuk hal-hal 
seperti reset CSS, dan font sitewide, tautan dan ukuran standar. Yang paling 
penting, global menyertakan variabel tema seluruh situs yang dapat 
diwariskan dan dimodifikasi oleh komponen lain. 

Element Elemen UI adalah elemen halaman dengan fungsi tunggal. Mereka dapat 
hidup sendiri atau dalam bentuk jamak dengan elemen berbagi kualitas. 
Misalnya, sekelompok tombol dapat menggunakan tombol merah ui sebagai 
pengelompokan dengan anak-anak tombol ui individual. 
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Collection Koleksi adalah kelompok komponen yang heterogen yang biasanya 
ditemukan bersama. Mereka menggambarkan daftar "tersangka biasa" yang 
muncul dalam konteks tertentu. Mereka dapat memasukkan dan memperluas 
elemen ui lainnya untuk digunakan dalam konteks tertentu — misalnya 
formulir dapat memperpanjang dropdown atau input — serta memasukkan 
konten mereka sendiri. 
 

Views Tampilan adalah konvensi untuk menyajikan jenis konten tertentu yang 
biasanya konsisten di seluruh situs web. Ini termasuk hal-hal seperti 
komentar, umpan aktivitas, atau kartu. 
 

Modules Modul adalah komponen yang menyertakan definisi bagaimana mereka 
muncul dan bagaimana mereka berperilaku. Ini termasuk komponen seperti, 
akordeon, dropdown, dan popup. 
 

Behaviors Perilaku adalah komponen Javascript mandiri yang menjelaskan bagaimana 
elemen halaman harus bertindak, tetapi bukan bagaimana mereka 
seharusnya muncul. Perilaku mencakup hal-hal seperti validasi formulir, 
manajemen negara, dan perutean permintaan API. 
 

 

2.2.2 CSS 

Cascading Style Sheets, dikenal juga sebagai CSS, adalah 

bahasa stylesheet yang digunakan untuk merubah tampilan dokumen yang terulis 

dalam HTML atau XML. CSS menjelaskan bagaimana elemen terstruktur yang 

harus ditampilkan di layar, di kertas, dalam cara komunikasi, atau dalam media 

yang lain. CSS adalah salah satu dari bahasa inti dari open web (web berbasis 

terbuka) dan telah berstandar W3C specification. Dibangun dalam berbagai level, 

CSS1 sekarang sudah kuno, CSS2.1 direkomendasi dan CSS3, sekarang terbagi 

dalam modul kecil, bergerak dalam jalur standar. 

2.2.3 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa inti dari hampir 

semua konten Web. Sebagian besar dari apa yang di lihat pada layar browser 

adalah sebuah deskripsi, secara mendasar, menggunakan HTML. Lebih tepatnya, 
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HTML adalah bahasa yang menggambarkan struktur dan isi semantik dari sebuah 

dokumen Web. Konten dalam halaman Web ditandai dengan elemet HTML 

seperti  <img>, <title>, <p>, <div>, dan sebagainya. HTML adalah standar 

internasional yang spesifikasinya didasari dari World Wide Web 

Consortium dan WHATWG. Ini dianggap sebagai "standar dasar" dan secara 

teknik selalu dibenahi.  

Versi terkini dari HTML spesifikasinya menunjuk HTML5. HTML5 

adalah versi terkini dari HTML dan XHTML. HTML standard didefinisikan 

sebagai bahasa tunggal yang ditulis menggunakan sintaks HTML ringan, tetapi 

juga lebih ketat dari pada XML, dan juga menjawab kebutuhan aplikasi web. 

2.2.4 Javascript 

JavaScript adalah bahasa pemograman yang digunakan untuk 

menambahkan fitur interaktif pada website, seperti ketika ingin membuat game, 

melakukan perubahan ketika mengklik tombol, efek dinamik, animasi, dan masih 

banyak lagi. JavaScript adalah bahasa pemograman yang sangat matang dan dapat 

dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website 

yang interaktif. JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich yang juga co-founder 

dari Mozilla project, Mozilla Foundation dan Mozilla Corporation. JavaScript 

sendiri adalah bahasa yang cukup komplek namun sangat fleksibel, dan banyak 

Developer (Programmer) telah menyediakan tool yang berdiri diatas core 

JavaScript agar dapat menggunakan fungsi - fungsi ekstra. 


