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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber pustaka yang berhubungan 

dengan kasus atau metode yang akan diteliti. Diantaranya yaitu : 

Farizan Luthfi (2017), yaitu Penggunaan Framework Laravel Dalam Rancang 

Bangun Modul Back-End Artikel Website Bisnisnbisnis ID. Dalam penelitian ini 

difokuskan untuk pembuatan Modul Back-End dengan menggunakan framework 

Laravel dengan MySql sebagai database. Dari hasil penelitian didapatkan hasil 

yaitu modul artikel telah berhasil dibuat dan berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan metode Black-Box testing didapati kesimpulan bahwa fungsi sudah 

sesuai reqirement system. 

Wiwit Agus Triyanto (2014) , yaitu Class Library Untuk Pembuatan Aplikasi 

CRUD. Dalam penelitian ini difokuskan untuk pembuatan class library untuk 

fungsi crud dengan konsep object oriented programming pada project Java Swing. 

Class library dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: Class Simpan, Class Tampil, Class 

Ubah, dan Class Hapus. Tetapi masih memiliki kekurangan yaitu jumlah field yang 

dapat digunakan terbatas 10 field. 

Yadi Utama (2006), yaitu Implementasi Template Engine dengan PHP 

“PatTemplate” dalam Pola Desain MVC-STRICT Separation (Model-View-

Controller) menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan desain MVC dan 

database mysql sehingga ,bentuk struktur kerja tim pengembangan web yang lebih 

terstruktur dengan pembagian kerja yang jelas dan memudahkan error debugging. 
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Yahya Rizqi Isnanda (2018), penilitian yang dilakukan berjudul 

Pengembangan Aplikasi Konversi Data JSON ke OWL Ontology. Aplikasi ini 

menggunakan pendekatan teknologi koversi data JSON ke OWL Ontology. Sistem 

konversi data pada sistem ini menggunakan data dengan bentuk JSON kemudian di 

konversi kedalam data dengan bentuk OWL Ontology yang mana data OWL 

Ontology. 

Galang Septiadi (2020), yaitu Pembuatan Template Engine Dengan 

Framework Laravel "BitAutoCrud" adalah tool template engine yang dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web dengan framework laravel. 

template engine bertujuan untuk pemisah yang benar-benar bersih dalam sebuah 

framework aplikasi web. Dalam penelitian ini akan dibangun sebuah prototipe 

framwork aplikasi web dengan template engine. Dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 

Penulisan 

 

Parameter 

Topik Penulisan Bahasa 

Pemograman 

Teknologi 

Farizan Luthfi 

(Politeknik 

Negeri Jakarta 

2017) 

Penggunaan 

Framework 

Laravel Dalam 

Rancang Bangun 

Modul Back-End 

Artikel Website 

Bisnisnbisnis ID 

Framework 

Laravel 

Framework 

Masyoudi Adi 

Yanta  

(STMIK 

AKAKOM 2019) 

Implementasi 

Template Engine 

Pug Dan 

Framework 

Semantic Ui Pada 

Aplikasi Berbasis 

Web 

Framework 

Semantic UI 

Framework dan 

PUG 

Wiwit Agus 

Triyanto 

(Universitas 

Class Library 

Untuk Pembuatan 

Aplikasi CRUD 

Java Swing Object oriented 

programming 
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Muria Kudus 

2014) 

Yadi Utama 

(Universitas 

Gadjah Mada - 

2006) 

Implementasi 

Template Engine 

dengan PHP 

“PatTemplate” 

dalam Pola Desain 

MVC-STRICT 

Separation 

(Model-View-

Controller) 

PHP Model View 

Controller 

Yahya Risqi 

Isnanda  

(Universitas 

Islam Indonesia) 

Pengembangan 

Aplikasi Konversi 

Otomatis Data 

JSON ke OWL 

Ontology 

PHP Ontology 

Galang Septiadi 

(STMIK 

AKAKOM 2020) 

Implementasi 

Template Engine 

Dengan 

Framework 

Laravel 

"Bitautocrud" 

Framework 

Laravel 

Framework, 

Node.js,  AJAX, 

JSON 

 

2.2  Dasar Teori 

2.2.1 Template Engine 

Template engine sebagai sebuah (komponen) perangkat lunak yang dirancang 

untuk menggabungkan sebuah template (contoh) dengan data untuk dijadikan 

dokumen hasil. Pada umumnya di dunia web, dokumen yang dihasilkan 

oleh template engine merupakan dokumen HTML, walaupun tidak jarang juga 

menghasilkan data lain seperti PDF atau JSON. Pada beberapa kasus 

ekstrim, template engine bahkan digunakan untuk menghasilkan kode program 

tertentu berdasarkan masukan pengguna. (bertzzie.com,2018). 
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2.2.2 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang sering disisipkan ke dalam HTML. 

PHP sendiri berasal dari kata Hypertext Preprocessor. Sejarah PHP pada awalnya 

merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). PHP pertama 

kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih 

bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang 

digunakan untuk mengolah data formulir dari web. 

Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server-side. Server-side 

programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya script/program 

tersebut akan dijalankan/diproses oleh server. 

Suatu bahasa pemerograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, 

walau bisa juga digunakan untuk membuat program lain. Tentunya bahasa 

pemerograman PHP berbeda dengan HTML, pada PHP Script/kode yang di buat 

tidak dapat di tampilkan pada halaman/muka website begitu saja, tapi harus 

diproses terlebih dahulu oleh web server lalu di tampilkan dalam bentuk halaman 

website di web browser, Script PHP juga dapat di sisipkan pada HTML dan script 

PHP selalu diawali dengan <?php dan di akhiri dengan ?>. Manajamen database 

yang biasanya digunakan untuk pemerograman PHP misalnya seperti MySQL, tapi 

ada juga yang menggunakan Oracle, Microsoft Access, dan lain-lain. PHP disebut 

juga sebagai bahasa pemerograman script server side, karena PHP di proses pada 

komputer server. (niagahoster.co.id,2019) 
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2.2.3 MariaDB 

MariaDB merupakan versi pengembangan terbuka dan mandiri dari MySQL. 

Sejak diakuisisinya MySQL oleh Oracle pada September 2010, Monty Program 

sebagai penulis awal kode sumber MySQL memisahkan diri dari pengembangan 

dan membuat versi yang lebih mandiri yakni MariaDB. 

Aplikasi database terpisah dari aplikasi utama dan menyimpan data koleksi. 

Database setiap mempekerjakan satu atau beberapa api untuk penciptaan, akses, 

manajemen, pencarian, dan replikasi data yang dikandungnya. 

Database ini juga menggunakan sumber non-data relasional seperti objek 

atau file.Namun, database membuktikan pilihan terbaik bagi dataset besar, yang 

akan menderita dari pengambilan lambat dan menulis dengan sumber data lainnya. 

(Kresno Aji, 2016) 

Fitur Utama dari MariaDB adalah : 

• Semua MariaDB adalah di bawah GPL, LGPL, atau BSD. 

• MariaDB mencakup berbagai pilihan penyimpanan mesin, termasuk 

mesin penyimpanan kinerja tinggi, untuk bekerja dengan sumber data 

RDBMS lainnya. 

• MariaDB menggunakan bahasa query yang standar dan populer. 

• MariaDB berjalan pada beberapa sistem operasi dan mendukung 

berbagai bahasa pemrograman. 

• MariaDB menawarkan dukungan untuk PHP, salah satu yang paling 

populer web pengembangan bahasa. 

• MariaDB menawarkan Galera cluster teknologi. 
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MariaDB juga menawarkan banyak operasi dan perintah-perintah yang tidak 

tersedia di MySQL, dan menghilangkan/menggantikan fitur kinerja yang 

berdampak negatif. 

2.2.4 NodeJS 

Node.js adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengembangkan 

aplikasi berbasis web dan ditulis dalam sintaks bahasa pemrograman JavaScript. 

Bila selama ini  mengenal JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan 

di sisi client / browser saja, maka Node.js ada untuk melengkapi peran JavaScript 

sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi 

server, seperti halnya PHP, Ruby, Perl, dan sebagainya. Node.js dapat berjalan di 

sistem operasi Windows, Mac OS X dan Linux tanpa perlu ada perubahan kode 

program. Node.js memiliki pustaka server HTTP sendiri sehingga memungkinkan 

untuk menjalankan server web tanpa menggunakan program server web seperti 

Apache atau Nginx. (codepolitan.com/2017) 

2.2.5 Framework Laravel 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang 

untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya 

pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman 

bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan 

menghemat waktu. (idcloudhost.com,2016) 

Beberapa fitur yang terdapat di Laravel : 
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• Bundles, yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan 

tersedia beragam di aplikasi. 

• Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan menyediakan 

metode internal dari pola “active record” yang menagatasi masalah 

pada hubungan objek database. 

• Application Logic, merupakan bagian dari aplikasi, menggunakan 

controller atau bagian Route. 

• Reverse Routing, mendefinisikan relasi atau hubungan antara Link dan 

Route. 

• Restful controllers, memisahkan logika dalam melayani HTTP GET 

and POST. 

• Class Auto Loading, menyediakan loading otomatis untuk class PHP. 

• View Composer, adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika 

view sedang loading. 

• IoC Container, memungkin obyek baru dihasilkan dengan pembalikan 

controller. 

• Migration, menyediakan sistem kontrol untuk skema database. 

• Unit Testing, banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. 

• Automatic Pagination, menyederhanakan tugas dari penerapan 

halaman. 

2.2.6 AJAX 

AJAX adalah sebuah singkatan dari Asynchronous Javascript and XML dan 

mengacu pada sekumpulan teknis pengembangan web (web development) yang 
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memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara asynchronous (tidak langsung) – 

memproses setiap request (permintaan) yang datang ke server di sisi background. 

(Ariata C, 2019) 

Ajax sebagai salah satu teknik pemrograman memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya yaitu: 

1. Membuat permintaan kepada server tanpa membuat kembali (reload) 

halaman. 

2. Data yang dikirim sedikit sehingga menghemat bandwith dan mempercepat 

koneksi. 

3. Proses dilakukan dibelakang layar. 

4. Banyak didukung oleh browser-browser baru yang populer. 

5. Aplikasi yang dibangun semakin interaktif dan dinamis. 

Sedangkan kelemahan dari Ajax yaitu: 

1. Integrasi browser, karena konten halaman menganut prinsip asinkron, di 

mana data bisa di-update tanpa halaman di-refresh, maka perubahan tampilan 

tidak tercatat di bagian history dari browser. sehingga ketika tombol Back di 

klik, yang muncul bukan tampilan seperti sebelum mengeksekusi kode Ajax, 

namun malah halaman sebelumnya. 

2. Search engine optimization, karena konten di-generate menggunakan 

JavaScript, search engine tidak bisa mengindeksnya sehingga mengurangi 

efektivitas halaman ditinjau dari SEO. 
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3. Terlalu mengandalkan JavaScript, Ajax menggunakan JavaScript, yang 

kadang diimplementasikan secara berbeda di berbagai browser atau versi 

tertentu dari sebuah browser. 

4. Apabila pengguna mendisable JavaScript di browser-nya, maka Ajax tidak 

akan bisa digunakan. 

2.2.7 JSON 

JSON singkatan untuk JavaScript Object Notation adalah sebuah format 

untuk berbagi data. Seperti dapat kita lihat dari namanya, JSON diturunkan dari 

bahasa pemrograman javaScript, akan tetapi format ini tersedia bagi banyak bahasa 

lain termasuk Python, Ruby, PHP, dan Java. JSON biasanya dilafalkan seperti nama 

"Jason." 

JSON menggunakan ekstensi json saat ia berdiri sendiri. Saat didefinisikan di 

dalam format file lain (seperti di dalam .html), ia dapat tampil didalam tanda petik 

sebagai JSON string, atau ia dapat dimasukkan kedalam sebuah variabel. Format 

ini sangat mudah untuk ditransfer antar server web dengan klien atau browser. 

Karena sangat mudah dibaca dan ringan, JSON memberikan alternatif lebih 

baik dari XML adn membutuhkan formatting yang tidak banyak. Panduan ini akan 

membantu pembaca untuk memahami apa itu JSON, bagaimana menggunakan data 

di file JSON, serta struktur dan sintaks dari format ini. (codepolitan, 2017) 


