
Front End Developer dan Back End Developer, Yuk Kenalan dengan Keduanya 

 

Sumber: opus.com 

Istilah front end dan back end tak bisa dipisahkan dalam dunia pengembangan aplikasi. Keduanya ibarat 

2 sisi yang saling melengkapi sebuah aplikasi. Agar aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik, 

pengembangan sisi front end yang identik dengan tampilan aplikasi dan back end yang identik dengan 

fungsi aplikasi ini biasanya dikerjakan oleh 2 programmer spesialis yang berbeda.  

Kedua programmer yang dimaksud adalah front end developer, programmer yang membangun sisi front 

end dan back end developer, programmer yang membangun sisi back end sebuah aplikasi. Dalam 

pengembangan aplikasi apapun, baik aplikasi berbasis web, desktop maupun mobile, peran keduanya 

sangat vital. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan front end developer dan back end 

developer? Yuk, kenalan dengan keduanya. 



Apa Itu Front End Developer 

 

Sumber: geekwire.com 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, front end adalah baris terdepan dalam sebuah aplikasi. Front 

end ini biasanya berupa tampilan antarmuka aplikasi, mulai dari layout antarmuka, desain menu, desain 

tombol dan gambar-gambar pendukung lainnya. 

Meski wujud front end ini berupa tampilan grafis yang menarik, tampilan tersebut sebenarnya terdiri dari 

baris kode dan file-file gambar. Karena itulah dibutuhkan kemampuan pemrograman tertentu untuk 

membuat tampilan antarmuka aplikasi yang menarik namun tetap ramah pengguna. Di sinilah peran front 

end developer dalam mewujudkan desain antarmuka aplikasi. 

Front end developer ini bisa diartikan sebagai programmer yang lebih fokus pada sisi tampilan. 

Merekalah yang mengubah desain antarmuka yang dibuat oleh desainer atau klien ke dalam bentuk 

kode. Akan tetapi, dalam beberapa kasus front end developer juga berperan sebagai desainer itu sendiri. 

Itulah kenapa front end developer terkadang juga dituntut menguasai desain grafis.  

Dalam pengembangan website, seorang front end developer harus menguasai beberapa bahasa 

pemrograman yang memang diperuntukkan untuk membangun tampilan website. Beberapa bahasa 

pemrograman tersebut meliputi HTML, CSS, Javascript dan JQuery. 



Apa Itu Back End Developer 

 

Sumber: simpleprogrammer.com 

Jika front end developer fokus menangani sisi antarmuka, back end developer ini lebih fokus pada 

pemrosesan data yang terjadi di balik aplikasi. Mereka fokus mengembangkan fungsi-fungsi aplikasi agar 

dapat bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya adalah pembuatan form registrasi agar 

data-data yang diinput oleh pengguna dapat masuk ke basis data.  

Tak hanya itu saja, seorang back end developer juga harus bisa memperkirakan skenario kesalahan atau 

eror apa saja yang bisa terjadi dalam proses input data pada form registrasi tersebut. Berangkat dari sini, 

mereka bisa membuat solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. 

Back end developer juga dituntut untuk memiliki kemampuan pemrograman yang mumpuni. Akan tetapi 

berbeda dengan front end developer yang fokus pada bahasa pemrograman yang mengurusi antarmuka 

atau interface, back end developer harus menguasai bahasa pemrograman yang lebih fokus pada 

penanganan fungsi-fungsi aplikasi.  

Dalam pemrograman web, bahasa pemrograman ini umumnya lebih mengarah pada bahasa 

pemrograman server side seperti PHP, JSP, Ruby, ASP.NET dan Java. Selain itu, seorang back end 

developer juga harus paham tentang database dan bahasa yang digunakan untuk mengaksesnya yang 

biasa disebut dengan istilah query. Karena itu, selain bahasa pemrograman yang telah disebutkan 

sebelumnya, seorang back end developer juga harus menguasai SQL. 



Bagaimana Menjadi Front End Developer atau Back End Developer 

 

Sumber: vironit.com 

Meski front end developer dan back end developer memiliki fokus pekerjaannya masing-masing, 

keduanya sama-sama dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai terkait keseluruhan proses 

pengembangan aplikasi. Itulah kenapa front end developer biasanya memiliki pengetahuan dan 

kemampuan pemrograman back end, begitu pula sebaliknya.  

Karena itu, untuk menjadi seorang front end developer atau back end developer, hal pertama yang harus 

dikuasai adalah pemrograman dasar dalam pembuatan aplikasi itu sendiri, entah itu pemrograman di sisi 

front end ataupun back end. 

Bagi kamu yang tertarik untuk belajar pemrograman, kini semuanya bisa dilakukan dengan lebih 

mudah. Ada banyak buku pemrograman dan ebook yang bisa diunduh secara gratis. Bahkan ada video 

tutorial yang bisa diakses secara gratis di situs-situs video streaming seperti YouTube. Tapi untuk 

menjadi seorang programmer yang siap terjun ke dunia kerja, pengalaman dan bimbingan tetap 

dibutuhkan. Di sinilah hacktiv8 akan membantumu dalam mempelajari bahasa pemrograman. 

 

* Artikel untuk blog hacktiv8.com (Penyedia pelatihan programming) 


