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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. ASP.NET 

 Menurut Kusumo (2007), ASP.NET adalah kumpulan teknologi dalam 

framework .NET untuk membangun aplikasi web dinamis. Halaman ASP.NET 

dijalankan di server, kemudian akan dibuat halaman markup (penanda) seperti 

HTML (Hypertext Markup Language) atau XML (Extensible Markup Language), 

saat dipanggil dari web browser dari desktop atau mobile. Halaman web yang 

menggunakan ASP.NET memiliki ekstensi .aspx. 

 Menurut Kusumo (2007), berikut ini adalah ringkasan siklus hidup 

halaman ASP.NET: 

1. Client meminta file yang memiliki ekstensi .aspx. 

2. ASP.NET membaca file dari file sistem server. 

3. ASP.NET memeriksa tiap-tiap tag dalam file dan memuat ke memori. Jika 

tag berisi attribut runat=”server”, ASP.NET memuat komponen software 

yang disebut kontrol server. Bila dalam tag tidak berisi attribut 

runat=”server”, maka ASP.NET akan memuatnya ke dalam komponen 

software dan tag aslinya akan dikirim juga ke browser client. 

4. Sesudah memuat semua tag ke dalam memori, ASP.NET menjalankan 

kode program dari tiap-tiap kontrol server. 

5. Ketika semua kode dalam kontrol server selesai dijalankan, ASP.NET 

secara berurutan akan memberitahu tiap kontrol untuk me-render dirinya. 

Jika tag asli adalah HTML biasa, ASP.NET akan mengirim tanpa 
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memodifikasi. Namun, jika tag asli merupakan kontrol server, maka 

ASP.NET akan memanggil metode kontrol render untuk membuat HTML. 

6. Sesudah halaman meninggalkan server, ASP.NET akan melepas kontrol 

server dan sumber lain yang telah dibuat sebelumnya.  

 

2.2. Tree 

 Menurut Sanjaya (2005), tree merupakan salah satu jenis struktur data 

tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis antara 

elemen-elemen. Dalam pemrograman, tree juga bisa didefinisikan sebagai 

kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root (akar). 

Menurut Sanjaya (2005), hal-hal berikut merupakan istilah-istilah yang 

terdapat dalam sebuah tree, yaitu: 

1. Predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. 

2. Sucessor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. 

3. Ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan 

terletak pada jalur yang sama. 

4. Descendant, yaitu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan 

terletak pada jalur yang sama. 

5. Parent, yaitu predecessor satu level node di atas node tertentu. 

6. Child, yaitu successor satu level node di bawah node tertentu. 

7. Sibling, yaitu semua node yang memiliki parent yang sama dengan suatu 

node. 

8. Subtree, yaitu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta 

descendant-nya dan memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. 
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9. Size, yaitu banyaknya node dalam suatu tree. 

10. Height, yaitu banyaknya tingkatan atau level dalam suatu tree. 

11. Root, yaitu satu-satunya node khusus dalam tree yang tidak memiliki 

predecessor. 

12. Leaf, yaitu node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. 

13. Degree, yaitu banyaknya child yang dimiliki suatu node.  

 

2.3. Binary Tree 

Menurut Sanjaya (2005), binary tree adalah tree dengan syarat setiap node 

hanya boleh memiliki maksimal dua subtree dan kedua subtree tersebut harus 

terpisah, dan sesuai dengan syarat tersebut, setiap node dalam binary tree hanya 

boleh memiliki maksimal dua child.  

 

2.4. AVL Tree 

Menurut Sanjaya (2005), AVL Tree adalah Binary Tree yang data-datanya 

telah diurutkan yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal satu antara 

subtree kiri dan kanan. 

Menurut Sanjaya (2005), untuk memudahkan dalam menyeimbangkan 

tree, digunakan simbol-simbol bantuan seperti: 

1. - (tanda minus) : digunakan apabila Subtree kiri lebih panjang dari Subtree 

kanan. 

2. + (tanda plus) : digunakan apabila Subtree kanan lebih panjang dari 

Subtree kiri. 
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3. 0 (nol) : digunakan apabila Subtree kiri dan kanan mempunyai height yang 

sama. 

AVL Tree dinamai menurut nama para penemunya, yaitu Georgy Adelson-

Velsky dan E. M. Landis pada tahun 1962. AVL Tree muncul untuk 

menyeimbangkan Binary Tree. Gambar 2.1 sampai dengan 2.4 adalah empat 

proses rotasi yang dapat terjadi saat AVL Tree sedang diseimbangkan. 

 

Gambar 2.1. Rotasi RR 

(http://euis.umn.ac.id/materipengajaran/TI/TI202-

STRUKTUR%20DATA/11a%20AVLtree.pdf) 

 

 

Gambar 2.2. Rotasi LL 

(http://euis.umn.ac.id/materipengajaran/TI/TI202-

STRUKTUR%20DATA/11a%20AVLtree.pdf)
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Gambar 2.3. Rotasi RL 

(http://euis.umn.ac.id/materipengajaran/TI/TI202-

STRUKTUR%20DATA/11a%20AVLtree.pdf) 

 

 
 

Gambar 2.4. Rotasi LR 

(http://euis.umn.ac.id/materipengajaran/TI/TI202-

STRUKTUR%20DATA/11a%20AVLtree.pdf) 

 

2.5. Database 

 Menurut Wahana Komputer (2010), database adalah sekumpulan data 

yang memiliki hubungan secara logika dan diatur dengan susunan tertentu serta 

disimpan dalam media penuyimpanan komputer, sementara data tersebut adalah 

representasi dari semua fakta yang ada pada dunia nyata. 

 Menurut Wahana Komputer (2010), ada beberapa istilah yang terdapat 

dalam sebuah database, yaitu: 
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1. Karakter, adalah satuan data terkecil. 

2. Field, adalah kumpulan dari karakter yang mewakili fakta tertentu, 

misalnya seperti nama siswa, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. 

3. Record, yaitu kumpulan dari field. Misalnya, satu record karyawan terdiri 

atas nama, alamat, tanggal masuk, dan lain-lain. 

4. Tabel, yaitu sekumpulan dari record-record yang memiliki kesamaan 

entitas dalam dunia nyata. Kumpulan dari tabel adalah database. 

5. File, adalah bentuk fisik dari penyimpanan data. 

2.6. Algoritma Depth First Search 

 Menurut Jones (2008), algoritma depth first search adalah sebuah teknik 

dalam melakukan pencarian sebuah graf, dimulai dari root, kemudian menelusuri 

setiap cabang sampai bagian terdalam sebelum melakukan backtracking ke simpul 

yang belum ditelusuri, demikian seterusnya sampai pencarian ditemukan. 

Algoritma Depth First Search dapat diimplementasi menggunakan Stack (Jones, 

2008). 

Menurut Sismoro dan Iskandar (2004), stack dapat dikatakan sebagai list 

yang operasi penghapusan dan penyimpanan elemennya dilakukan di satu ujung 

dan proses ini biasanya disebut dengan istilah LIFO (Last In First Out). 

 

Gambar 2.5. Depth First Search Traversal 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Depth-first-

tree.svg/500px-Depth-first-tree.svg.png) 
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 Gambar 2.5 menunjukkan urutan penelusuran dari algoritma depth first 

search dalam melakukan pencarian data. 

 

2.7. Algoritma Breadth First Search 

Menurut Jones (2008), dalam breadth first search, pencarian dimulai dari root, 

kemudian akan menjelajah node-node yang berdekatan dengan root, kemudian 

baru turun ke level berikutnya dan akan menelusuri seluruh sibling-nya. 

Algoritma breadth first search dapat diimplementasi menggunakan queue (Jones, 

2008). 

Menurut Sismoro dan Iskandar (2004), queue adalah list yang penambahan 

elemen hanya dapat dilakukan di ujung belakang antrian, sedangkan penghapusan 

elemen hanya dapat dilakukan diujung depan antrian, yang biasanya disebut 

dengan istilah FIFO (First In First Out).  

 

Gambar 2.6. Breadth First Search Traversal 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Breadth-first-

tree.svg/300px-Breadth-first-tree.svg.png) 

 

 

Gambar 2.6 menunjukkan urutan penelusuran dari algoritma breadth first 

search dalam melakukan pencarian data. 
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2.8. Sistem Absensi Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Divisi Kaum 

Muda 

 Sistem absensi yang sudah berjalan saat ini adalah sebuah aplikasi berbasis 

desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database query 

dalam melakukan pencarian data. Sistem absensi ini bertujuan agar dapat 

diketahui anggota jemaat yang hadir pada hari itu. Saat ini, aplikasi tersebut 

dijalankan dengan menggunakan komputer dari admin yang merangkap juga 

sebagai sekretaris. Dalam menu admin, dapat melakukan registrasi anggota baru 

serta mencetak laporan kehadiran per hari, per bulan, maupun per tahun. 

.
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