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Abstraksi :
Di Indonesia sendiri banyak sekali band indie yang semakin menjamur dan
mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui keberadaan mereka. Di Kota
Jakarta juga banyak sekali band indie yang telah mengeluarkan album. Kita bisa
mendapatkannya ditoko-toko yang khusus mendistribusikan merchandise dan
kaset serta cd band-band indie tersebut. Untuk mengetahui informasi tentang
band -band indie tersebut kita dapat mengetahuinya melalui media cetak seperti
majalah ataupun melalui media elektronik seperti internet. Website yang akan
dibuat berisikan tentang informasi mengenai band â band indie label Jakarta.
Pada website ini kita akan dihadapkan dengan halaman pertama yaitu halaman
index, dimana pada halaman ini terdapat link seperti link info, link band, link
guest book, link gallery dan link registrasi yang mempunyai fungsi
masing-masing. Pada halaman info kita bisa mendapatkan informasi terbaru
mengenai jadwal acara band indie. Kita juga bisa mendapatkan berita terbaru
mengenai profil dan perkembangan tentang band â band indie yang kita
inginkan melalui halaman band. Pada halaman guest book kita bisa memberikan
pendapat atau komentar kita mengenai website yang telah dibuat. Dan untuk
melihat gambar dari masing â masing band, atau performance mereka pada
saat tampil di atas panggung, kita dapat melihatnya melalui halaman gallery.
Dan terakhir adalah link register dimana pada halaman ini kita diwajibkan
mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota untuk dapat memasuki website ini.
Dalam pembuatan website ini penulis menggunakan bahasa pemrograman web
PHP, database MySQL dan Macromedia Dreamweaver MX. Karena PHP dan
MySQL adalah duet bahasa pemrograman web dan database server yang
tangguh, ini bisa dibuktikan dengan kecepatan eksekusi perintah, tingkat
keamanan yang tinggi, kemampuannya menangani jutaan request secara
bersamaan, serta kemudahan dalam mempelajarinya. Sedangkan Macromedia
Dreamweaver MX dikhususkan untuk pembuatan halaman web secara visual.

Dan kelebihan software ini, anda tidak perlu lagi mengetikkan sintaks- sintaks
HTML, karena cukup dengan mengklik saja, anda akan mendapatkan tampilan
halaman web yang luar biasa.

