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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian oleh Marpaung (2018) dengan judul “Penerapan Metode 

Simple Additive Weighting Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan 

Kenaikan Gaji Karyawan” menyatakan diperlukan sebuah sistem dalam 

menentukan kenaikan gaji dikarenakan penetapan gaji pada perusahaan karena 

terdapat banyak permasalahan seperti efisiensi waktu, banyak hal yang perlu diuji, 

pengambilan keputusan apabila karyawan tersebut akan dinaikkan gaji atau tidak 

dan banyaknya data yang harus diproses akan menjadi hambatan pada perusahaan 

dan dibutuhkan sistem yang dapat mengurangi waktu pengerjaan serta 

mempercepat pengambilan keputusan oleh pemberi kerja dari nilai-nilai yang 

diberikan. 

Penelitian dari Hasugian, Hutahaean, dan Sihotang (2017) dengan judul 

“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Guru Wali Kelas pada SMP Negeri 19 

Medan Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting” membahas 

mengenai penerapan sistem penentuan guru wali kelas dengan sistem manual yang 

tidak sesuai dengan standar nilai kriteria yang dibutuhkan oleh seorang guru wali 

kelas. Dengan penggunaan metode SAW ini dapat membantu menentukan guru 

untuk setiap masing-masing kelas, serta mengevaluasi kinerja dan penilaian kerja 

seorang guru. 

Penelitian yang dijalani oleh Triwahyuni dan Septiawan (2015) berjudul 

“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Carrefour 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting” membahas permasalahan 
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pemberian bonus pada karyawan terbaik dikarenakan jumlah karyawan yang tidak 

sedikit dan penilaian yang biasanya dilakukan cukup sulit dan hasil yang kurang 

tepat yang terjadi karena kemampuan diantara karyawan tidak jauh berbeda, tetapi 

dengan adanya bantuan sistem dengan metode Simple Additive Weighting yang hal 

tersebut akan memudahkan bagian manajer untuk mengevaluasi nilai dari kinerja 

setiap karyawan. 

Penelitian oleh Sujarwadi dan Abidin (2016) yang berjudul “Perancangan 

Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Simple Additive Weighting dalam 

Penentuan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kepolisian Resort Kota Jambi” yang 

menjelaskan bahwa selama ini menilai kinerja tidak ada indikator karena kehadiran 

dibuat secara manual dan sangat memakan waktu, sistem yang digunakan belum 

mampu untuk diolah, kurang akurat dan memvalidasi penilaian kinerja. Oleh karena 

itu dirancangnya sebuah sistem yang mampu menyarankan tunjangan berdasarkan 

tata cara pemberian tunjangan bagi lingkungan kepolisian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sihotang dan Siboro (2016) yang berjudul 

“Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Bermasalah 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting pada Sekolah SMP Swasta 

Mulia Pratama Medan” membahas mengenai adanya teknologi komputer sangat 

membantu pekerjaan agar bisa selesai cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya 

teknologi begitu, maka dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menentukan siswa 

yang bermasalah karena banyak jumlah pelanggaran oleh siswa-siswi yang sering 

terjadi dengan hal ini maka digunakannya metode SAW untuk menentukan siswa 

yang bermasalah dengan tepat, cepat dan akurat. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No. Nama Penelitian Tahun Kesimpulan 

1 Marpaung 2018 Merancang sistem untuk menghemat 

waktu dan mempercepat pengambilan 

keputusan untuk kenaikan gaji 

karyawan 

2 Hasugian, Hutahaean, 

dan Sihotang 

2017 Sistem untuk menentukan guru pada 

setiap kelas dan dapat evaluasi kinerja 

seorang guru pada SMP Negeri 19 

Medan 

3 Triwahyuni dan 

Septiawan 

2015 Sistem yang memudahkan bagian 

manajer dalam mengevaluasi nilai dari 

kinerja setiap karyawan untuk 

pemberian bonus bagi karyawan 

terbaik di Carrefour 

4 Sujarwadi dan Abidin 2016 Rancangan sistem pada pegawai 

kepolisian resort kota Jambi dalam 

memberikan tunjangan berdasarkan 

kinerja pegawai karena tidak adanya 

indikator yang digunakan sebelumnya 

dan banyak menghabiskan waktu 

5 Sihotang dan Siboro 2016 Menjelaskan bahwa dibutuhkan 

sebuah sistem untuk menentukan 

siswa-siswi yang bermasalah dengan 

menggunakan metode SAW agar 

pekerjaan dapat selesai dengan tepat, 

cepat, dan akurat pada SMP Swasta 

Mulia Pratama Medan 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Menurut Nugraha, Winaryo, dan Fatta (2018), sistem informasi adalah 

sebuah sistem yang berkemampuan dalam mengumpulkan data dari sumber-sumber 

dan informasi yang didapatkan tersebut kemudian diolah dan disebarkan kepada 

organisasi-organisasi yang membutuhkan informasi sebagai media perkembangan 

mereka. Menurut Utami, Astuti, dan Sunarko (2016), sistem informasi yang baik 

dapat diketahui dari sebagaimana puas dan percayanya seseorang menggunakan 

sistem informasi yang telah disediakan untuk menyelesaikan permasalahan-
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permasalahan mereka dimana penggunaan tersebut efisien dan tepat sesuai dengan 

penggunaan yang direncanakan dalam perkembangan perusahaan. 

Menurut Sidharta dan Wati (2015), sistem informasi perlu adanya 

komponen yang penting dalam penggunaan sistem informasi. Komponen-

komponen yang diperlukan, adalah: 

1. Input 

Data-data yang dimasukkan adalah dokumen yang bertujuan untuk 

dikumpulkan dan diklarifikasi ke sebuah bentuk sehingga dapat diolah 

menjadi sebuah catatan, penyimpanan, pengujian maupun pengkodean. 

Menurut Hutahaean (2015), maintenance input memiliki arti sebagai 

data yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi dan signal input 

dapat berarti data yang diproses untuk mendapatkan output 

2. Proses 

Prosedur-prosedur yang menggunakan Input dan menyimpannya pada 

bagian-bagian basis data dan diolah data-data tersebut sehingga dapat 

digunakan oleh yang membutuhkan. 

3. Output 

Hasil dari proses yang mengolah data-data yang dimasukkan menjadi 

sebuah informasi yang kelak akan berguna dan digunakan. 

4. Basis Data 

Sekumpulan data yang saling terikat yang bertujuan untuk disimpan 

pada perangkat keras dan diolah dengan perangkat lunak. Menurut 

Saputra, Utami, dan Sunyoto (2013), Cloud Database merupakan 

sebuah pola dimana informasi tersimpan pada internet dan tersimpan 
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sementara pada komputer pengguna. Menurut Tedyyana dan Putra 

(2016), remote access adalah kemampuan untuk terhubung kedalam 

sebuah resource pada suatu network sentral pada sebuah lokasi. 

5. Kendali 

Mengendalikan sistem informasi supaya berjalan lancar dan tidak ada 

permasalahan yang terjadi. Menurut Sibaroni, Imrona,  dan Dzuhri 

(2015), user authentication adalah proses mekanisme pengecekan yang 

dilakukan untuk memastikan suatu user apakah memiliki hak untuk 

masuk kedalam sistem  atau tidak sesuai dengan tipe pengguna tersebut. 

 

2.2.2 Simple Additive Weighting (SAW) 

Menurut Muslihudin, Triananingsih, & Anggraei (2017), Simple Additive 

Weighting dikenal sebagai metode penjumlahan dengan bobot. Konsep yang 

digunakan dari awal yaitu memilih kriteria yang memiliki bobot-bobot kemudian 

menormalisasi matriks dari semua atribut kemudian membandingkan semua rating 

yang ada. Menurut Hasugian, Hutahacan, dan Sihotang (2017), Simple Additive 

Weighting adalah pencarian penjumlahan dari bobot-bobot yang menilai rating 

kinerja pada kriteria-kriteria. Metode ini berguna dalam pemilihan yang 

membutuhkan proses kinerja yang banyak. Penggunaan metode ini dengan cara: 

1. Criteria 

Penentuan kriteria yang membantu pengambilan keputusan dalam 

rumus akan disebut dengan Ci. 
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2. Rating 

Penentuan kecocokan pada kriteria-kriteria. 

3. Matrix 

Terbuat dari kriteria-kriteria yang ditentukan dan dilakukan normalisasi 

matriks dari persamaan jenis atribut agar adanya matriks ternomalisir 

yaitu R. 

4. Result 

Hasil dari pembuat keputusan dengan metode penjumlahan dan 

perkalian dari matriks R dengan bobot dengan tujuan Mendapatkan nilai 

terbesar sebagai alternatif terbaik. 

 

rij = 

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖𝑗

𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)
𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗

𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡)

................................. (1) 

 

Dimana : 

rij Rating kinerja ternormalisasi 

Max xijNilai minimum dari setiap baris dan kolom 

Min xij Nilai minimum dari setiap baris dan kolom 

xij Baris dan kolom matriks 

 

Vi = ∑ 𝑤𝑗  𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1   ................................................................................................... (2) 
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Dimana: 

Vi Nilai preferensi 

Wj Bobot rating 

rij Rating kinerja ternormalisasi 

 

Langkah dalam menyelesaikan SAW ini yaitu: 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan, yaitu Ci 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian 

melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks 

ternormalisasi R 

4. Hasil akhir diperoleh dari hasil perangkingan yaitu penjumlahan dari 

perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga 

diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternative terbaik (Ai) 

sebagai solusi. 

Menurut Astradanta, Wirawan, dan Arthana (2016), SAW adalah sebuah 

metode dalam sistem pendukung keputusan. Kelebihan pada SAW ini karena 

simpel dan tidak rumit perhitungannya tetapi kelemahannya adalah ketika proses 

normalisasi, SAW tidak dapat mengeluarkan hasil nilai perkiraan dan bukan yang 

sebenarnya. 

Perhitungan pada hasil keluaran dari suatu model matematika SAW 

diperlukan untuk menguji kebenaran dari sistem yang telah dibuat yang bermaksud 
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untuk menunjukkan perhitungan tunjangan dari pada hasil keluaran dari sistem 

berdasarkan kompetensi seorangan karyawan.  

Menurut Sama (2014), Indikator-indikator kompetensi yang dapat dinilai 

dari seorang karyawan, sebagai berikut: 

1. Pengalaman kerja dari karyawan 

2. Pendidikan dari karyawan 

3. Telah menjalani pelatihan 

4. Diakui sebagai karyawan yang baik 

5. Karyawan yang jarang berhenti 

6. Pendekatan pada pelanggan oleh karyawan 

Menurut Mustofa (2016), Kompetensi juga mempengaruhi dengan kinerja 

karyawan. Menurut Yanti, Haryono, dan Minarsih (2015), faktor-faktor yang 

berpengaruh pada kinerja karyawan salah satunya adalah memenuhi kebutuhan 

fisiologis karyawan yaitu gaji/upah dimana seseorang perlu memberikan tanda jasa 

atas pekerjaan yang telah dilakukannya karena hal tersebut merupakan sebuah 

dorongan atau motivasi pada tempat bekerjanya. 

Penulis akan menggunakan kriteria-kriteria yang didapatkan menurut Sama 

(2014) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja merupakan 

indikator dari karyawan. Pada penelitian ini dimisalkan C1 sebagai kriteria 

pendidikan, C2 sebagai kriteria pengalaman kerja, dan C3 sebagai kriteria upah 

yang didasari oleh Mustofa (2016) dimana upah merupakan sebuah indikator bagi 

karyawan. 

Pada simulasi ini, penulis akan memakai 4 data karyawan berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan dan menghitung menggunakan metode SAW secara 
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manual untuk diserasikan dengan perhitungan pada sistem. Berikut data nilai dari 

karyawan: 

Tabel 2.2 Data Nilai Karyawan 

Kriteria Karyawan 

Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Karyawan 4 

Pendidikan 40 40 60 20 

Pengalaman 30 70 10 100 

Upah 50 50 25 50 

 

Berdasarkan data tabel 2.2, dapat dibuat matriks keputusan untuk melihat 

rating kecocokan pada setiap alternatif kriteria: 

Tabel 2.3 Data Alternatif Kecocokan Karyawan 

Alternatif Kriteria 

C1 C2 C3 

A1 40 30 50 

A2 40 70 50 

A3 60 10 25 

A4 20 100 50 

 

Dilihat dari tabel 2.3 maka dapat dibuat menjadi matriks keputusan X (lihat 

Gambar 2.1): 

 
Gambar 2.1 Matriks X 

Matriks X diatas perlu dilakukan normalisasi agar dapat mendapatkan nilai 

pada setiap kriteria, dikarenakan semua kriteria merupakan benefit maka 

perhitungannya adalah menggunakan formula (1) dengan biaya keberuntungan 

pada setiap nilai-nilai pada kriteria (lihat gambar 2.2). 
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Gambar 2.2 Perhitungan Normalisasi R 

Kemudian dijadikan kembali menjadi matriks ternormalisasi R yang 

didapatkan dari hasil perhitungan: 

 
Gambar 2.3 Matriks R 

Setelah itu dilakukannya perkalian bobot dan penjumlahan hasil untuk 

mendapat alternatif terbaik dan mendapatkan peringkat berdasarkan nilai total 

masing-masing dengan meggunakan formula (2), sebagai berikut: 

V1 = (0.67)(40) + (0.30)(40) + (1.00)(20) = 58.8 

V2 = (0.67)(40) + (0.70)(40) + (1.00)(20) = 74.8 

V3 = (1.00)(40) + (0.10)(40) + (0.50)(20) = 54 

V4 = (0.33)(40) + (1.00)(40) + (1.00)(20) = 73.2 
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Berdasarkan perhitungan diatas ini, maka dapat diketahui bahwa V2 

mendapatkan ranking 1, V4 mendapatkan ranking 2, V1 mendapatkan ranking 3, V3 

mendapatkan ranking 4. 

 

2.2.3 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Maimunah, Supriyanti, dan Hendrian (2017), Unified Modelling 

Language merupakan sebuah software yang berasal dari sebuah pola “berorientasi 

objek”. Modelling merupakan kemudahan dari masalah-masalah yang kompleks 

agar dapat dipelajari dan dimengertikan. UML ini adalah bahasa visual yang 

bertujuan untuk mengembangkan sistem dalam pembuatan blueprint yang 

menampilkan tujuan dari sistem dengan format yang mudah dimengerti dan 

menunjukkan mekanisme yang mudah untuk berkomunikasi. Menurut (Ropianto 

2016), UML adalah alat pendukung rancangan berorientasi objek, dimana UML 

dapat memungkinkan penggunaan kembali obyek, mengembangkan perangkat 

lunak baru dengan konstruksi yang sedemikian besar, tanpa adanya banyak 

pengaruh pada obyek lain ketika memodifikasi. 

1. Use Case Diagram 

Menurut Tarigan dan Damanik (2017), Use Case Diagram merupakan 

diagram yang berinteraksi dengan sistem dan pengguna, menunjukkan juga pesan-

pesan dan aksi yang dilakukan oleh sistem. Menurut Saputro, Somantri, & Nugroho 

(2017), use case diagram merupakan gambaran sistem dari sudut pandang 

pengguna sehingga pembuatan use case akan lebih terarah ke fungsionalitas dan 

bukan pada alur atau urutan kejadian dengan tujuan agar pengguna mengerti dan 
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memahami sistem yang akan dibangun. Tabel 2.4 merupakan simbol yang 

digunakan pada pembuatan Use Case Diagram:  

Tabel 2.4 Simbol-Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

System 

Menunjukkan ruang lingkup 

sistem 

2 
 

Association 
Menunjukkan hubungan antar 

objek ke objek lain 

3 

 

Actor 

Menunjukkan seorang pengguna 

 

2. Sequence Diagram 

Menurut Hendini (2016), sequence diagram merupakan perilaku objek 

dengan objek pada use case diagram yang menunjukkan waktu hidup objek dan 

pesan. Menurut Afriany dan Purnama (2016), sequence diagram adalah gambaran 

pada skenario dari sistem yang menunjukkan obyek dan pesan yang terletak 

diantara objek dalam use case. Menurut Setyawan, Suryatiningsih, dan Siswanto 

(2016), sequence diagram digunakan untuk mendeskripsikan waktu hidup objek 

dan pesan yang dikirim dan diterima antar objek dari use case agar pengguna dapat 

menegetahui interaksi antara objek-objek yang terlibat beserta metode yang 

dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Komponen utama dalam 

sequence yaitu: 
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1. Objek dalam bentuk kotak persegi empat dengan nama 

2. Pesan yang bergaris dengan tujuan untuk menunjukkan pesan dari 

hubungan objek-objek 

3. Waktu yang bergaris lurus menunjukkan durasi waktu daripada objek 

Tabel 2.5 merupakan simbol-simbol dari sequence diagram:  

Tabel 2.5 Simbol-Simbol Sequence Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Life Line 
Menunjukkan lamanya waktu 

berinteraksi 

2 
 

Message 
Menunjukkan komunikasi 

antar objek ke objek 

3 

 

Actor 

Menunjukkan seorang 

pengguna 

4  Entity 

Menunjukkan objek dari sistem 

 

3. Flowchart 

Menurut Halim dan Hasan (2017), Flowchart adalah diagram alir yang 

mirip dengan alur sistem, dimana flowchart menunjukkan cara bekerjanya sebuah 

sistem. Menurut Diaz, Sulistiowati, dan Lemantara (2016), Flowchart adalah aliran 

diagram yang terdapat pada sistem atau proses sistem secara logika. Diagram alir 

memiliki 5 tipe yaitu: 
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1. System Flowchart 

Bagian yang menunjukkan alur kerja dari sistem secara keseluruhan dan 

menjelaskan urutan pengerjaan dari suatu program dengan 

memanfaatkan simbol-simbol 

2. Documents Flowchart 

Bagian yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk 

tembusan serta form dan laporan tersebut akan diproses atau disimpan 

yang ditampilkan dengan simbol-simbol yang digunakan dalam bagian 

system flowchart 

3. Schematic Flowchart 

Bagian yang hampir serupa dengan system flowchart yaitu menunjukkan 

alur kerja dari sistem dan menjelaskan urutan pengerjaan dalam bentuk 

simbol-simbol, pada schematic flowchart ditunjukkan dalam bentuk 

gambar yang mempermudah komunikasi pada orang yang kurang 

paham dengan simbol-simbol 

4. Program Flowchart 

Bagian yang menjelaskan keterangan yang lebih rinci tentang langkah-

langkah dari proses sistem 

5. Process Flowchart 

Teknik penggambaran yang menganalisis langkah selanjutnya pada 

suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol yang biasa digunakan 

untuk mempelajari serta mengembangkan proses-proses manufaktur 

secara efektif dalam menelusuri alur laporan 
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Tabel 2.6 simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan flowchart: 

Tabel 2.6 Simbol-Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Start / End 

Menunjukkan titik awal dan 

titik akhir 

2 
 

Arrows 
Menunjukkan hubungan 

dari objek 

3 
 

Input / Output 

Menunjukkan hasil input 

dan output 

4 

 

Process 

Menunjukkan proses yang 

terjadi 

5 

 

Decision 

Menunjukkan keputusan 

dari proses 

 

2.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut (Haryani 2017), ERD merupakan permodelan dari basis data yang 

digambarkan dengan notasi dan simbol-simbol dan menjelaskan hubungan antara 

entitas yang memiliki relasi. Elemen-elemen dalam ERD, sebagai berikut: 

1. Entity 

Entitas yang bisa berupa orang, objek, kejadian, ataupun lokasi yang 

penting oleh karena itu seluruh atribut wajib disimpan ke basis data 

2. Attribute 

Sebuah ciri khas tertentu yang ada pada setiap entitas 
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3. Identifier 

Pengidentifikasi dari atribut 

4. Relationship 

Hubungan antara entitas 

5. Cardinality 

Permasalahan yang muncul dalam hubungan antara entitas 

2.2.5 Metode Waterfall 

Menurut Hidayat, Marlina, dan Utami (2017), metode waterfall merupakan 

model System Development Life Cycle yang cocok terhadap perancangan yang tidak 

berubah-ubah. Model waterfall ini adalah alur pendekatan yang terurut dimulai 

dengan analisis, design, koding, pengujian, dan perawatan. Menurut Wibowo 

(2017), metode waterfall ini mempunyai kelebihannya dan kekurangannya. 

Kelebihan dari waterfall ini adalah mudah dimengerti, dipakai, kebutuhan yang 

stabil, dapat mengutamakan kualitas tetapi kelemahan dari pada waterfall ini karena 

kebutuhan pada sistem harus dipahami sebelum menjalankannya, dapat 

memalsukan kinerja sistem, dan tidak ada prinsip menyelesaikan permasalahan. 

Menurut Yudha, Setyawan, dan Wulandari (2016), langkah yang dilakukan untuk 

mengetahui sistem yang akan dibuat itu dengan cara menganalisa, kemudian dari 

hasil analisa yang sudah diketahui tersebut diubah menjadi System Flow, Entity 

Relationship Diagram, Input/Output, dan lain-lain. Setelah itu di implementasi 

hasil analisa tersebut menjadi sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. 

Kemudian komputer menjalani fungsi yang telah diberikan dengan tujuan untuk 

memberikan fasilitas-fasilitas pada pengguna. Kemudian dari rancangan tersebut 

akan dilakukan percobaan agar dapat mengetahui bagian yang perlu diperbaiki agar 
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terciptanya tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut. Alur metode waterfall terdiri 

dari (lihat Gambar 2.4): 

 
Gambar 2.4 Metode Waterfall 

2.2.6 PHP: Hypertext Preprocessor 

 Menurut Siregar dan Taufik (2017), PHP: Hypertext Preprocessor atau lebih 

dikenal dengan kata PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk 

membangun suatu web dinamis karena bahasa script yang tidak perlu melakukan 

kompilasi dalam penggunaannya, mudah ditemukan dimana saja dengan 

konfigurasi yang tidak rumit, penggunaan yang tidak susah karena sudah terdapat 
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berbagai referensi karena PHP merupakan bahasa open source yang dapat berjalan 

di berbagai sistem operasi maupun console. 

2.2.7 Model View Controller (MVC) 

Menurut Gasan, Metandi, dan Utomo (2018), sebuah pola desain yang 

berguna untuk diterapkan pada perangkat lunak dengan tujuan untuk memisahkan 

logika-logika dari tampilan pengguna agar dapat fokus pada pemeliharaan sistem 

yang baik, kemudahan dalam pengujian, serta aplikasi yang tampak terstruktur. 

1. Model 

Kumpulan data yang dienkapsulasi dengan logika proses yang tidak 

bercampur dengan logika manipulasi maupun logika tampilan karena 

model hanya memuat data yang digunakan apabila dibutuhkan. 

2. View 

Tampilan yang mengacu pada read-only yang digunakan untuk 

mengambil data dan melakukan query seperti yang biasa dilihat pada 

halaman HTML yang tidak terlibat dengan penyimpanan data maupun 

memanipulasi data-data yang ada. 

3. Controller 

Penghubung antara model dan view yang mengharapkan penambahan, 

pengurangan, pengkalian, pembagian dan juga memanipulasi peristiwa 

atau event yang dilakukan pada tampilan antarmuka pengguna yang 

memerlukan operasi tersebut. 
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2.3 Alat yang digunakan 

2.3.1 Laravel 

Menurut Gasan, Metandi, dan Utomo (2018), Laravel merupakan 

pengembangan web dengan framework yang berbasis PHP yang dibuat untuk 

meningkatkan kualitas dan memudahkan pengembangan serta pemeliharaan yang 

dilakukan secara berkala. Laravel dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir 

fungsi-fungsi agar mudah dimengerti dan membuat coding yang tampak sederhana. 

Kelebihan pada laravel ini dibuat dengan se-fleksibel mungkin. Laravel sendiri 

memiliki Model View Controller yang dapat memudahkan pengguna untuk 

memahami cara bekerjanya sistem. Laravel juga dapat mengemaskan kode untuk 

digunakan sendiri ataupun dibagikan pada komunitas laravel. Laravel sendiri juga 

dapat berinteraksi pada database. Dengan sistem migrasi pada laravel yang 

memudahkan pengguna untuk mendesain tabel ataupun mengubahnya. Migrasi 

dapat dijalankan dengan bantuan Postgresql, MySQL, SQLite, dan MsSQL. Dengan 

terimplementasinya eloquent yang membantu pengguna dalam pembuatan, 

pengambilan, pengubahan, dan penghapusan record pada database tanpa perlu 

untuk menuliskan query pada sql. 

 

2.3.2 Sublime Text Editor 

Menurut Pahlevi, Mulyani, dan Khoir (2018), Sublime Text adalah sebuah 

perangkat lunak editor yang mampu memberikan kualitas pada kode dan 

menaikkan produktivitas proyek. Menurut Ramadhan, Darli, dan Dyah (2015), 

Sublime text adalah teks editor yang banyak digunakan oleh developer, writer 

hingga designer. Kelebihan dari penggunaan sublime ini sebagai berikut: 
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1. Multi-Platform 

2. Plugins 

3. Variasi warna 

4. Dapat membuka file yang cukup besar 

5. Drag & Drop 

2.3.3 X Apache MySQL PHP Perl (XAMPP) 

Menurut Siregar dan Taufik (2017), XAMPP adalah perangkat lunak yang 

merupakan campuran dari berbagai program dan dapat dipakai pada macam-macam 

sistem operasi karena program ini dapat berupa open source dan legal untuk 

dipakai. Menurut Hukama, Yuwono, dan Nugraha (2018), XAMPP merupakan 

perangkat lunak yang gratis untuk pengguna Windows Operating System. 

Kelebihan dari XAMPP ini karena dibanding dengan web servis lainnya, XAMPP 

cukup sekali instalasi maka Apache, MySQL, PHP, Perl akan terinstall juga. 
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