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Pemrograman dengan Java Server Pages (JSP) 

 

Pada bagian ini akan diberikan tentang servlet dan JSP yang digunakan untuk mengembangkan suatu 

aplikasi server side berbasis java. JSP bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan dan manajemen 

halaman web yang bersifat dinamis, dengan cara memisahkan content dan presentasi. JSP merupakan 

halaman yang menggabungkan HTML dengan scripting tag dan program java. Pada saat JSP dipanggil 

client melalui browser, JSP tersebut akan di kompile terlebih dahulu menjadi servlet, dan kemudian 

hasilnya dikembalikan ke client. Sebagai ilustrasi diberikan pada gambar dibawah ini. sebagai berikut : 

 

Bean Bean

<HTML>
<BODY>
Beberapa Contents Static
<% Beberapa kode Java %>
<%jsp:BeberapaTagJsp%>
</BODY>
</HTML>

Diterjemahkan Servlet

UsesUses

 

 

Pemrosesan Halaman JSP 

Kelebihan JSP 

1. JSP dapat berjalan pada sembarang platform. 

2. JSP cenderung memiliki performansi yang lebih baik, karena JSP dilakukan kompile terlebih 

dahulu menjadi servlet yang berupa bytecode. 

3. Didukung bahasa Java yang memilki kemampuan OOP dan tingkat reuseability tinggi. 

4. Dapat menggunakan JavaBean untuk mengenkapsulasi kode-kode java. 

Kelemahan JSP 

1. Proses kompile terhadap halaman JSP mengakibatkan client harus menunggu lebih lama pada 

saat pertama kali di lakukan loading. Hal ini tentu saja menyebabkan kecepatan proses JSP 

secara menyeluruh berkurang. 

Kita langsung aja membuat web dengan JSP. 

Pertama kita buka netbeans, setelah itu pilih new project > Java Web > Web Application > Nama 

Project > Next > Server Pilih Apache Tomcat > Finish 

Pada project klik kanan atau klik new file > web > JSP 
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Ketik script dibawh ini,simpan dengan nama JSP1.jsp 

 

Simpan dengan nama JSP2.jsp 
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Simpan dengan nama oimpl.jsp 
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Contoh membuat sebuah form dengan beberapa objek form, dan dikirim ke myform.jsp dengan metode 

post. 

Simpan dengan nama formku.html 

 

Setelah itu, kalian ketik script dibawh ini: 

Simpan dengan nama myform.jsp 

 

Bagaimana hasilnya? 
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Nah tugas kalian, 

1. Membuat halaman web dengan menggunakan JSP dan jangan lupa cssnya… 

2. Bagi NIM Genap menbuat form pendaftaran Mahasiswan Baru, dan NIM Ganjil membuat Form 

AKTA Kelahiran. . . 

3. Selamat Mengerjakan 

 

 

”Tim Asisten Laboraturium Praktikum Pemrograman Web” 


