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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 

perkembangan yang sangat cepat. Begitu juga dengan perkembangan teknologi 

untuk membangun sebuah aplikasi, khususnya aplikasi berbasis web. Bahasa 

pemrograman untuk membangun sebuah aplikasi web sudah beraneka ragam dan 

terus bermunculan dengan cepat. Framework juga mengalami perkembangan yang 

sama, serta paradigma pemrograman berganti – ganti. Banyaknya teknologi yang 

dapat digunakan untuk membangun aplikasi web menjadikan developer leluasa 

untuk menentukan teknologi apa yang akan digunakan, sehingga aplikasi web yang 

dibangun dapat lebih unggul. 

Template Engine dirancang untuk memisahkan pengembangan aplikasi web 

berdasarkan kemampuan developernya, yaitu web programmer yang membangun 

business logic, dan web designer yang membangun presentation logic.  Pada 

Template Engine terdapat fungsi-fungsi khusus yang dapat digunakan untuk 

merepresentasikan data secara khusus dan memodifikasi bagian model, sehingga 

untuk merubah suatu bagian content, view dapat berperan sebagai controller.  Web 

framework merupakan suatu library, script ataupun software lain yang dapat  

digunakan  untuk  membantu  pengembangan  aplikasi  web,  beberapa web 

framework  yang  ada  pada  saat  ini  menawarkan  fitur  dan  konsep  yang  berbeda, 

salah satu framework yang menerapkan konsep MVC adalah Laravel.  
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Perkembangan aplikasi web saat ini telah memungkinan bagi client side 

scripting, seperti JavaScript untuk dapat mengakses data yang ada pada server. 

Metode seperti ini dapat menggunakan AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML), ini memungkinkan bagian client side scripting dan server side scripting 

untuk memiliki model MVC yang berbeda pada suatu aplikasi web.   

Tujuan penulis adalah untuk membangun Template Engine CRUD (create, 

read, update dan delete), dengan Framework Laravel dan gabungan beberapa 

teknologi AJAX dan Reactive Component, Client Side Rendering dan NodeJS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah bagaimana pada membuat Template Engine CRUD (create, read, update 

dan delete), Framework Laravel dengan menggabungan beberapa teknologi AJAX, 

Reactive Component, Client Side Rendering dan NodeJS. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dijabarkan ruang 

lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi berbentuk Template engine dibangun menggunakan Framework 

Laravel dan NodeJS 

2. NodeJS berfungsi untuk menggabungkan script yang di buat menjadi satu 

kesatuan atau sering disebut bundle 

3. Menggunakan MariaDB sebagai media penyimpanan 

4. Web Server menggunakan Nginx 

5. Aplikasi ini dapat dijalankan pada Web Browser 
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6. Sistem ini dibangun menggunakan gabungan beberapa metode seperti, 

PJAX (Push State AJAX), Reactive Componet, Promises Chaining ES6. 

7. Data yang dikirim dan diterima berupa JSON. 

8. Aplikasi hanya bisa mengolah data dan table yang dibuat pada aplikasi 

tersebut 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Template Engine dengan 

menggunakan Framework Laravel untuk membantu backend developer dalam 

membangun aplikasi dengan Template Laravel 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa manfaat yang di dapat dan 

penelitian ini, antara lain : 

1. Dapat mempermudah developer dalam membuat sebuah aplikasi yang 

high performance. 

2. Mempersingkat waktu pembuatan suatu program 

3. Tidak ada hambatan dalam memangun sebuah aplikasi dengan 

menggunakan teknologi baru. 

4. Developer dapat dengan mudah membangun basisdata dan mengolah 

data tersebut. 

5. Dapat meminimalisir terjadinya error 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori, tinjauan pustaka akan 

membahas mengenai uraian tentang kajian berbagai pustaka yang kemudian hasil 

kajian ini dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti dalam menyusun 

laporan pra skripsi. Sedangkan dasar teori menjelaskan definisi–definisi dari REST, 

API, PHP, Framework Laravel, MariaDB, Laragon, NGINX dan JSON. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi Bahan/Data, Peralatan, Prosedur dan Pengumpulan Data, 

dan Analisis dan Rancangan Sistem. 

BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisis tentang implementasi dan pembahasan dari aplikasi yang 

dibangun sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang ada. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan yang ada di bab sebelumnya dan saran mengenai penelitian yang 

dibuat sebagai pertimbangan untuk memperbaiki sistem ini. 


