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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian Pembuatan rancangan sistem pendataan skripsi ini yang 

disusun agazali syulaiman, dewiprima dan elvanny mayori dapat menyajikan 

informasi yang di butuhkan dengan tepat dan cepat sehingga pada saat pengajuan 

judul skripsi tidak ada kesamaan judul skripsi sebelum mengambil judul harus 

membaca judul skripsi yang telah ada, dengan adanya sistem pendataan ini 

diharapkan dapat menigkatkan pelayanan informasi terhadap mahasiswa. 

Pada penelitian Ade mayang sari pada tahun 2016 sistem pendataan alumni 

berbasis web dirancang dengan menggunakan metode object oriented dan telah 

selsai dibangun dengan menggunakan Bahasa pemograman php dan database 

MySql, pendataan alumni berbasis web yang dibabangun telah diuji menggunakan 

metode pengujian black box dan hasil pengujian menunjukan bahwa berjalan 

dengan baik tanpa terjadi error, pendataan ini dapat mengakses sistem informasi 

pendataan alumni berbasis web dan dapat diakses dimana saja. 

Pada penelitian Mochammad Reza Ramadhan, Lukito Edi Nugroho dan  

Selo Sulistyo pada tahun 2017 Sistem Informasi Monitoring Skrispi memberi solusi 

dalam hal pengajuan proposal skripsi secara online,memberi perencanaan terarah, 

dan informasi kepada mahasiswa terkait durasi waktu masing-masing 

aktivitas.Selain itu, sistem ini memberi kemudahan bagi dosen untuk menerima 

proposal skripsi mahasiswa secara online, melakukan monitoring perkembangan 
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skripsi mahasiswa dan melakukan review terhadap laporan aktivitas skripsi oleh 

mahasiswa. 

Perbandingan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

adanya kesamaan dalam penggunaan framework laravel namu, penggunaan data 

yang akan diambil yaitu data skripsi dari mahasiswa yang telah menyelesaikan 

tugas akhir namun didalam pembuatan pendataan skripsi ini lebih mengutamakan 

data skripsi dari mahasiswa HMJTI.  
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis 

dan 

Tahun 

 

Objek 

 

Metode 

 

Hasil 

Agazali,Syulaim

an dan 

Dewiprima 

Elvanny 

Mayori. 

(2020) 

Skripsi 

mahsiswa 

Blok diagram Pembuatan rancangan sistem pendataan skripsi 

menggunakan dua buah software yaitu software 

pembuat database dan software pembuat web 

berbasis database. 

Sari, Ade 

mayang 

(2016 

Pendataan 

alumni 

Portotype,objek 

oriented 

Sisstem pendatan alumni dengan cara masuk ke 

web pendataan alumni sehingga admin dan 

alumni dapat mengakses informasi pendataan 

berbasis web. 

Ramadhan 

Mochammad 

Reza dan Lukito 

Edi Nugroho, 

selo Sulistyo 

(2017) 

Monitoring 

Skripsi 

Waterfall Sistem Informasi Monitoring Skrispi memberi 

solusi dalam hal pengajuan proposal skripsi 

secara online, memberi perencanaan terarah, 

dan informasi kepada mahasiswa terkait durasi 

waktu masing-masing aktivitas 

Alimudin,erna,tr

i yulianti. (2017 

Sistem 

Informasi 

Repository 

Repository Sistem Informasi Repository ini merupakan ide 

yang muncul untuk membantu 

fakultas mengelola pengarsipan skripsi yang 

sebelumnya masih secara konvensional 

menjadi sebuah sistem digital yang baru dan 

modern. 

Hidayat farizal 

maulana (2017) 

Sistem 

informasi 

repository 

skripsi pada  

Fakultas ilmu 

komputer dan 

teknologi 

informasi 

Repository Dihasilkan oleh masyarakat universitas yang 

berupa laporan teknis, skripsi, tesis, disertasi 

dan bahan ajar. Dari dua pandangan tesrebut 

juga dapat disimpulkan satu lagi unsur pada 

layanan repository yaitu diakses secara mudah 

karena terpasang secara online. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Laravel 

Laravel adalah kerangka kerja open source, Laravel diluncurkan sejak tahun 

2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial. Di tahun 2015, 

Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di Github, 

Laravel ini lebih fokus di bagian end-user, yang berarti fokus pada kejelasan dan 

kesederhanaan, baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan fngsionalitas 

aplikasi web yang bekerja sebagaimana mestinya, Laravel ini juga mempermudah 

proses pengembangan website dengan bantuan beberapa fitur unggulan, 

seperti Template Engine, Routing, dan Modularity. 

2.2.2 Sistem Pendataan 

Sistem pendataan adalah suatu kesatauan yang terdiri dari komponen atau 

data yang memudahkan aliran informasi yang berada dalam satu lingkup data yang 

memiliki beragam data, pendataan sendiri ini merupakan pengumpulan data data 

sepriti data seseoarang, tempat dan semua benda. sistem pendataan ini juga 

merupakan rancangan untuk pendataan dari suatu sistem yang dibangun seperti 

membangun sebuah aplikasi. 

2.2.3 MySQL 

MySQL adalah sebuah database management system (manajemen basis 

data) menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query Language) yang cukup 

terkenal, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General 

Public License (GPL) sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau 

komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. 
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MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP. 

 


