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TTeennttaanngg  JJaavvaaSSccrriipptt  
 
 
Pada awalnya, JavaScript mulai diperkenalkan di browser Netscape Navigator 2. Namun 
waktu itu namanya bukan JavaScript, namun LiveScript. Mengingat pada waktu itu 
teknologi Java sedang panas-panasnya atau sedang tren, maka pihak Netscape memutuskan 
untuk mengganti namanya menjadi JavaScript, yang sepertinya nama tersebut lebih 
marketible dibandingkan LiveScript. Selanjutnya pihak Microsoft (rival Netscape) pun 
mulai ikut-ikutan memfasilitasi web browser buatannya, ‘Internet Explorer’, supaya bisa 
mendukung JavaScript. Namun mungkin karena gengsi, pihak Microsoft memberi nama 
bahasa yang lain, yaitu Jscript. Mulai saat itu, Netscape dan Microsoft mulai berlomba-
lomba mengembangkan bahasa tersebut dalam versi yang berlainan. Oleh sebab persaingan 
itulah terkadang suatu JavaScript mungkin bisa bekerja dengan baik di browser Netscape, 
tapi tidak demikian halnya di IE, begitu pula sebaliknya. 
 
Berikut ini tabel kompatibilitas versi-versi Javascript pada Netscape dan IE 
 

Versi Javascript Versi Netscape Navigator 
yang mendukung  

Versi IE yang mendukung 

JavaScript 1.0 (ekivalen 
dengan JScript 1.0) 

2.x 3.x 

JavaScript 1.1 3.x N/A 

JavaScript 1.2 (ekivalen 
dengan JScript 3.0) 

4.0–4.05 4.x 

JavaScript 1.3 4.06+ N/A 

JavaScript 1.4 (ekivalen 
dengan JScript 5.0) 

  5.0 

JavaScript 1.5 6.x and 7.x 5.5 and 6.0 

 
 

Mengapa Memilih Javascript? 
 
Javascript bukan merupakan satu-satunya bahasa scripting dalam dunia web, contoh bahasa 
yang lain adalah VBScript dan masih banyak yang lain. Jadi mengapa memilih Javascript? 
 
Alasan utama memilih Javascript adalah karena faktor penggunaan dan ketersediaan. 
Maksudnya adalah kebanyakan web browser sudah mendukung bahasa ini, sebut saja IE, 
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Netscape, Firefox, Opera dan lain-lain. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa kebanyakan 
orang membuka halaman web dengan web browser yang telah mendukung Javascript. 
 
Sedangkan untuk VBScript, bahasa ini hanya bisa dijalankan pada browser IE dan harus 
menggunakan platform Windows. 
 
Selain itu, Javascript juga bersifat fleksibel artinya bahwa ia tidak hanya digunakan di web 
browser, namun juga dapat digunakan oleh sistem operasi Windows untuk otomatisasi 
administration tasks. Dalam file PDF, Javascript juga digunakan untuk mengatur tampilan 
halaman PDF di web. 
 

Apa yang bisa dilakukan Javascript? 
 
Secara umum, penggunaan Javascript adalah untuk menciptakan keinteraktifan halaman 
web dengan user. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki drop down menu dalam halaman 
web yang digunakan untuk pindah halaman (Jump Menu).  Untuk membuat drop down 
menu, kita hanya butuh tag HTML. Namun, supaya drop down menu tersebut bisa 
berfungsi, untuk keperluan jump menu, kita membutuhkan Javascript.  
 
Contoh lain, misalnya untuk validasi input data dalam form yang dilakukan user. Untuk 
membuat form, tentu kita hanya membutuhkan HTML. Namun untuk bisa melakukan 
validasi input, kita membutuhkan Javascript. Masih banyak contoh kegunaan Javascript 
yang lain terkait dengan keinteraktifan user. 
 
Selain itu Javascript juga sering digunakan sebagai trik, misalnya memberikan efek mouse 
over pada suatu image atau link. Dengan efek ini, suatu image dapat berubah ketika mouse 
didekatkan ke image tersebut. Kaitannya dengan hal ini, masih banyak bentuk trik-trik lain 
yang dapat kita lakukan dengan Javascript. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


