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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Dalam penelitian ini akan digunakan tinjauan studi yang akan digunakan 

untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana tinjauan 

studi yang dipakai dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Aryanto dan Taringan (2015) dari Program 

Studi Teknik Informatika, STMIK TIME Medan dengan judul “Aplikasi Penjualan 

Pakaian Secara Online (Studi Kasus: Tauko Medan)”. Penelitian ini mengangkut 

masalah mengenai metode dalam mempromosikan produk dan pencatatan laporan 

transaksi yang sifatnya masih bersifat konvensional. Hasil penelitian ini adalah 

perancangan aplikasi penjualan online yang menyediakan fasilitas berupa katalog 

produk dan pengiriman desain yang menjadi saran bagi konsumen untuk mengirim 

desain yang diinginkan. Selain itu juga dibuat laporan transaksi penjualan per bulan. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah aplikasi penjualan dapat 

mempromosikan produk-produk secara online melalui internet sebagai media 

publikasi dan kemudahan pembuatan laporan transaksi penjualan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hastanti, Wardati, dan Purnama (2013) 

dari Fakultas Teknik Industri, Universitas Surakarta dengan judul “Sistem 

Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) pada Tata Distro Kabupaten Pacitan”. 

Penelitian ini mengangkut masalah sistem penjualan yang masih banyak kesalahan 

dalam pencatatan, pencarian data yang sulit, dan ketidaklengkapan informasi 

khusus mengenai stok barang. Hasil penelitian ini adalah perancangan sebuah 

media promosi dan penjualan online berbasis web yang memudahkan pengelolaan, 

Kennedy, Perancangan Katalog Produk Tas Wanita Berbasis Web untuk Startup Taspedia, 2018 
UIB Repository@2018



7 
 
 

Universitas Internasional Batam 
 

 

penjualan, dan promosi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan web 

pemasaran mampu memasarkan produk fashion secara online dan memudahkan 

pemesanan produk fashion terbaru pada media promosi dan penjualan berbasis 

website ini. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hendini (2016) dari Program Studi 

Manajemen Informatik, Kampus BSI Pontianak dengan judul “Pemodelan UML 

Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang (Studi Kasus : Distro 

Zhezha Pontianak)”. Penelitian ini mengangkut masalah pengelolaan, monitoring, 

dan pemantauan stok tiap cabang Distro Zhezha yang semakin kompleks. Hasil 

penelitian ini adalah perancangan model sistem informasi monitoring penjualan dan 

stok barang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem informasi 

monitoring, penjualan, dan stok, maka dapat mempermudah pemilik usaha dalam 

memantau dan mengetahui penjualan dan stok barang dan membuat keputusan 

sesuai informasi tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Azwanti (2017) dari Program Studi Sistem 

Informasi, Universitas Putera Batam dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Tas 

Berbasis Web dengan Pemodelan UML”. Penelitian ini mengangkut masalah 

pendataan hasil transaksi yang masih bersifat manual sehingga sering terjadinya 

kehilangan data penjualan dan tidak akurat. Hasil penelitian ini adalah perancangan 

website yang dapat dimanfaatkan sebagai promosi produk dan pencatatan transaksi 

penjualan untuk mengurangi kehilangan dan kesalahan data. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah penggunaan aplikasi website mampu mempermudah 

pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembelian barang secara efisien dalam 
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hal waktu dan ruangan. Pengelolaan data penjualan barang menjadi lebih akurat dan 

tepat dengan penggunaan database sebagai tempat penyimpanan data. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mulyono (2016) dari 

Program Studi Magister Sistem Informasi, STIKOM Dinamika Bangsa Jambi 

dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Berbasis 

Web pada Toko Billy”. Penelitian ini mengangkut masalah pemasaran secara 

manual menggunakan media seperti melalui facebook, sms dan dari mulut ke mulut 

yang masih sederhana sehingga tidak pengontrolannya secara langsung dan belum 

terkomputerisasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi berbasis web 

yang dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan serta menghemat waktu dalam 

proses penjualan yang bersifat online. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem 

pemasaran online dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya pemasaran 

sehingga dapat menambah omset pendapatan toko. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Website 

 Website adalah salah satu media yang digunakan untuk menampilkan 

informasi secara online. Menurut Hastanti et al (2013), sebuah website adalah 

sebuah kumpulan halaman yang didalamnya menyimpan informasi yang dapat 

diambil dan ditampilkan melalui jaringan internet. Halaman-halaman tersebut dapat 

diakses dalam berbagai jenis perangkat yang mampu mengakses internet seperti 

komputer dan smartphone. 

 Pengertian kata website dari website itu sendiri adalah sebuah 

penyingkatkan dari kata World Wide Website yang merupakan bagian dari 
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teknologi internet di dunia komputer. Aryanto et al (2015) menyatakan bahwa pada 

awalnya, website merupakan suatu pelayanan dan penyaji informasi dengan 

memanfaatkan konsep hyperlink. Dengan hyperlink ini, user atau pengguna internet 

dapat dengan mudah melakukan penelusuran informasi yang terdapat dalam 

internet. Informasi yang terdapat dalam sebuah website ditampilkan menggunakan 

konsep multimedia yang terbagi lagi menjadi bagian-bagian utama yaitu teks, 

gambar, animasi, suara, dan film.  

 Website server adalah sebuah perangkat lunak (software) yang berjalan 

dalam suatu server dan berfungsi dalam menerima permintaan (request) berupa 

halaman web. Permintaan tersebut dapat dikirim melalui HTTP atau HTTP browser 

klien dan mengirim kembali hasilnya (response) dalam bentuk halaman-halaman 

web yang umumnya berbentuk dokumen HTML (Maudi, Nugraha, & Sasmito, 

2014). Database adalah salah satu bagian penting dalam sistem informasi yang 

menjadi sebuah basis dalam tempat penyimpanan dan penyampaian informasi bagi 

para pemakai. Database merupakan suatu kumpulan data yang terakumulasi dan 

dikelola dalam lingkungan yang terintegrasi berupa perusahaan atau instansi. Basis 

data ini meliputi informasi dan spesifikasi yang terdiri atas struktur, tipe, dan 

batasan-batasan pada data yang disimpan (Wardana, 2016). 

 Internet menjadi platform yang memegang peranan penting dalam 

mengembangkan bisnis. Organisasi dan perusahaan mendapakan banyak manfaat 

dari penggunaan internet misalnya mengurangi biaya komunikasi dan koordinasi, 

distribusi pengetahuan dan memberikan fasilitas untuk melakukan aktivitas bisnis 

melalui e-business atau e-commerce. Penggunaan website sudah merupakan salah 
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satu metode bisnis penggunaan internet yang diterapkan dalam perusahaan 

(Setiawan, 2017). 

 

2.2.2. E-Commerce 

Menurut Setyawan, Sukadana, dan Saientisna (2017), penjualan 

menggunakan e-commerce adalah metode yang dinilai mudah dan praktis 

dbandingkan dengan metode konvesional. Selain dari itu juga, penjualan pun 

semakin besar dan terpadu pada penjual di daerah penjualan, melainkan nasional 

maupun yang internasional. Penjualan e-commerce mampu membuat konsumen 

dan produsen tetap dapat berkomunikasi dalam tempat dan jarak yang berbeda. 

Media sosial memberikan ruangan untuk melakukan komunikasi dan menjadi agen 

dan perantara penting dalam sosialisasi bagi konsumen. Selain dari itu juga, 

keuntungan dari e-commerce pun banyak seperti pelanggan yang luas, akses 

fleksibel dimana saja dan kapan saja, dan biaya rendah. 

Menurut Setiawan (2017), terdapat tiga tingkatan aplikasi sistem informasi 

yang menerapkan e-commerce dan e-business yang terdiri atas: 

a. Pemasaraan citra perusahaan, produk, dan jasa adalah model paling 

sederhana dari aplikasi e-commerce. Website pun banyak digunakan untuk 

memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk, jasa, dan 

kebijakan yang disediakan perusahaan. Mayoritas perusahaan telah 

menerapkan e-commerce pada tingkat ini.  

b. Business to Consumer (B2C) merupakan aplikasi e-commerce yang 

berusaha menawarkan penjualan produk dan jasa melalui web. Sebagai 

konsumer, anda dapat melakukan pencarian, pemesanan, dan pembayaran 
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produk yang dibeli secara langsung melalui internet. Sebagai contoh 

Amazon.com, Barnes & Noble.  

c. Business to Business (B2B) merupakan aplikasi e-commerce yang real 

dimasa depan. Aplikasi e-commerce ini merupakan aplikasi yang 

kompleks dan akan berkembang menjadi electronic business. Aplikasi e-

business dapat melakukan trasnsaksi lengkap secara maya antar 

perusahaan tanpa menggunakan kertas dan diolah secara digital.  

 

2.2.3. Pemasaran Online 

 Pemasaran online merupakan salah satu kegiatan bisnis yang dapat 

dilakukan dalam penggunaan internet. Terutama pada beberapa tahun ini, jenis 

website yang semakin trending adalah jenis website yang digunakan sebagai 

pemasaran produk yang dijual. Menurut Mardiani dan Imanuel (2013), pemasaran 

dengan menggunakan media online (e-marketing) adalah suatu proses pemasaran 

yang menggunakan media internet. Maka dari itu konsumen dalam e-marketing 

dapat melihat informasi mengenai produk yang dijual, melakukan transaksi 

pembelian dan penjualan dengan penjual, dan mempromosi produk yang dibeli oleh 

konsumen. Dengan melakukan promosi produk, maka penjual atau perusahaan 

yang menyediakan produk pun turut ikut dipromosikan oleh konsumen.  

 Pemasar dalam hal ini adalah penjual atau seller dalam e-marketing harus 

melakukan tindak yang lebih bermanfaat daripada hanya untuk sekedar mengetahui 

pengaruh yang dapat memengaruhi pola pikiran pembeli atau buyer. Dalam hal ini, 

pemasar harus mengembangkan dan mengerti mengenai tingkah laku konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian (Mardiani et al, 2013). 
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2.2.4. Unified Modelling Language (UML)  

 Gata, W. & Gata, G. (2013) telah mengungkapkan bahwa Unified 

Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa standar yang sering 

dipergunakan dalam membangun, menspesifikasian, dan mendokumentasikan 

perangkat lunak. UML juga merupakan suatu metodologi dalam perancangan 

sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung 

pengembangan sistem. Untuk merancang sebuah sistem, UML memiliki beberapa 

diagram yang dapat digunakan. 

 

2.2.3.1. Entity Relationship Diagram 

 Menurut Sukamto & Shalahuddin, Entity Relatioship Diagram (ERD) 

adalah suatu pemodelan awal basis data yang dikembangkan dalam melakukan 

perancangan basis data relasional. Dengan menggunakan ERD, pengembangan 

dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD 

mempunyai hubungan entitas relasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai 

berikut. 

1. Satu ke Satu (One to One / 1:1). 

 Himpunan entitas A dapat berelasi dengan paling banyak 1 (satu) 

entitas pada himpunan entitas B, dan hal ini juga demikian sebaliknya. 

Sebagai contohnya sebuah model mobil dibuat oleh satu perusahaan dan 

satu penduduk hanya bisa memiliki satu KTP.  

 

Gambar 1 Relasi satu ke satu dalam entity relationship diagram 
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2. Satu ke Banyak (One to Many / 1:N).  

 Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan 

banyak entitas pada himpunan entitas B, namun tidak terjadi pada 

sebaliknya. Himpunan entitas B hanya dapat berelasi dengan paling 

banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Sebagai contohnya 

seorang penulis dapat mempublikasikan banyak buku dan seorang 

karyawan dapat menduduki beberapa posisi dan departemen dalam 

perusahaan.  

 
Gambar 2 Relasi satu ke banyak dalam entity relationship diagram 
 

3. Banyak ke Banyak (Many to Many / N-N).  

  Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak 

entitas pada himpunan entitas B, demikian juga sebaliknya. Sebagai 

contohnya seorang pelanggan dapat melakukan pemesanan terhadap 

banyak produk dan sebaliknya produk tersebut dapat dipesan oleh 

pelanggan lainnya. Contoh lainnya yaitu seorang pelanggan dapat 

memesan banyak kamar dan sebaliknya kamar tersebut dapat dipesan oleh 

banyak pelanggan. 

 

Gambar 3 Relasi banyak ke banyak dalam entity relationship diagram 
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2.2.3.2. Use Case Diagram 

 Gata et al (2013) mengungkapkan bahwa use case diagram merupakan 

sebuah penggambaran kelakukan (behavior) dari sistem informasi yang dirancang. 

Manfaat dari use case diagram sendiri digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang sedang berjalan di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam use case 

diagram dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  

Nama Elemen, Fungsi, dan Simbol Notasi Use Case Diagram 

Nama elemen dan fungsi Notasi 
Actor 
 
Actor atau aktor adalah abstraction dari 
orang atau sistem yang lain yang 
mengaktifkan fungsi dari target sistem. 
Untuk mengidentifikasikan aktor, 
harus ditentukan pembagian tenaga 
kerja dan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan peran pada konteks target 
sistem. Orang atau sistem bisa muncul 
dalam beberapa peran. Perlu dicatat 
bahwa aktor berinteraksi dengan Use 
Case, tetapi tidak memiliki kontrol 
terhadap use case 

  
Actor 

 

Use Case  
 
Use Case menggambarkan 
fungsionalitas yang disediakan sistem 
sebagai unit-unit yang bertukar pesan 
antar unit dengan aktor, yang 
dinyatakan dengan menggunakan kata 
kerja 

 

Association Relationship  
 
Asosiasi antara aktor dan use case 
digambarkan dengan garis tanpa panah 
yang mengindikasikan siapa atau apa 
yang meminta interaksi secara 

 

Use Case 
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langsung dan tidak mengindikasikan 
data. 
Include Relationship  
 
Menunjukkan penggunaan use case 
lain (required) atau pemanggilan use 
case oleh use case lain, contohnya 
adalah pemanggilan sebuah fungsi 
program 

 
<<include>> 

 
 

Extend Relationship  
 
Menunjukkan perluasan dari use case 
lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. 

<<extend>> 
 

Generalization Relationship 
 
Asosiasi antara aktor dan use case yang 
menggunakan panah terbuka untuk 
mengindikasikan bila aktor 
berinteraksi secara pasif dengan sistem 

 

 

2.2.3.3. Sequence Diagram  

 Menurut Hendini (2016), Sequence Diagram menggambarkan kelakuan 

dan interaksi objek yang dideskripsikan pada use case diagram. Interaksi antar 

objek tersebut dideskripsikan dalam susunan waktu hidup objek dan pesan-pesan 

yang dikirimkan dan diterima antar objek. Simbol-simbol yang digunakan dalam 

Sequence Diagram dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2  

Nama Elemen, Fungsi, dan Simbol Notasi Sequence Diagram 

Nama elemen dan fungsi Notasi 
Entity Class 
 
Bagian dari sistem yang berisi 
kumpulan kelas berupa entitas-entitas 
yang membentuk gambaran awal 
sistem dan menjadi landasan untuk 
menyusun basis data 
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Boundary Class 
 
Kumpulan kelas yang menjadi 
interfaces atau interaksi antara satu 
atau lebih aktor dengan sistem, seperti 
tampilan form entry dan form cetak 

 

Control Class 
 
Suatu objek yang berisi logika aplikasi 
yang tidak memiliki tanggung jawab 
kepada entitas, contohnya adalah 
kalkulasi dan aturan bisnis yang 
melibatkan berbagai objek 

 

Message 
 
Simbol mengirim pesan antar class 

 

Recursive 
 
Menggambarkan pengiriman pesan 
yang dikirim untuk dirinya sendiri 

 
Activation 
 
Mewakili sebuah eksekusi operasi dari 
objek, panjang kotak ini berbanding 
lurus dengan durasi aktivasi sebuah 
operasi 

 
Lifeline 
 
Garis titik-titik yang terhubung dengan 
objek, sepanjang lifeline terdapat 
activation 
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2.2.3.4. Activity Diagram 

 Gata et al (2013) menyatakan bahwa activity diagram merupakan 

penggambaran atau pemodelan aliran kerja (workflow) dan aktivitas dari sistem 

dalam suatu bisnis. Activity diagram digunakan untuk memperlihatkan urutan 

aktivitas proses atau prosedur pada sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam 

Activity Diagram dapat dilihat pada Tabel 3.` 

Tabel 3` 

Nama Elemen, Fungsi, dan Simbol Notasi Activity Diagram 

Nama elemen dan fungsi Notasi 

Activity  
 
Menggambarkan suatu proses/kegiatan 
bisnis 

 

Control flow  
 
Menunjukkan rangkaian dari suatu 
eksekusi. 

 

Start Point 
 
Diletakkan pada pojok kiri atas dan 
merupakan awal aktivitas. 

 

End node  
 
Untuk menunjukkan akhir dari suatu 
aktivitas. 

 

Fork node  
 
Menunjukkan kegiatan yang dilakukan 
secara paralel atau untuk menggabungkan 
dua kegiatan paralel menjadi satu 

 
Join node  
 
Menyatukan kembali kumpulan 
aktivitas yang berjalan secara paralel 
atau bersamaan. 
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Decision Point 
 
Menggambarkan pilihan untuk 
pengambilan keputusan, true atau false 

 

Swimlane 
 
Pembagian activity diagram untuk 
menunjukkan siapa melakukan apa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2.3. Bahasa dan Alat Pemrograman 

 Dalam pelaksanaan kerja praktek, bahasa dan alat pemrograman yang 

dipakai adalah program atau software yang mendukung pengembangan web dan 

penyimpanan data berupa database dan website server. Berikut ini adalah alat-alat 

dan bahasa pemrograman yang dipakai dalam proses perancangan. 

 

2.3.1. HyperText Markup Language (HTML) 

 Harison & Syarif (2016) mengungkap bahwa HyperText Markup 

Language (HTML) adalah bahasa markup yang digunakan dalam perancangan 

sebuah halaman web. HTML ini memiliki manfaat berupa penampilan informasi 

pada sebuah media penjelajah internet dan melakukan formatting hypertext 

sederhana dalam berkas bentuk ASCII yang bertujuan dalam menghasilkan bentuk 

dan tampilan yang terintegerasi. Berkas ini dibentuk dalam sebuah perangkat lunak 

pengolah kata dan disimpan kedalam bentuk ASCII normal yang dapat dijadikan 

sebuah halaman yang berisi perintah-perintah HTML. 
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2.3.2. JavaScript 

 Menurut Maudi et al (2014), JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman 

web yang bekerja di bagian user (client side). HTML digunakan untuk membuat 

halaman web statis, sedangkan JavaScript digunakan untuk membuat halaman web 

yang interaktif dan dinamis. Sebagai bahasa pemrograman dinamis, JavaScript 

dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang bersifat matematis, menampilkan 

efek animasi sederhana, dan juga untuk membuat game.  

 

2.3.3. jQuery 

 jQuery adalah sebuah javascript library yang cepat dan ringan dalam 

kepentingan penanganan dokumen HTML, event, membuat animasi, dan interaksi 

ajax. jQuery dirancang untuk mempermudah pengguna dalam cara penulisan kode 

JavaScript. Dengan kata lain, jQuery dapat meringkas koding-koding yang ditulis 

untuk animasi. Dengan ajax dari jQuery, website juga dapat berkomunikasi dan 

bertransaksi data secara langsung dengan server tanpa harus membuka ulang 

halaman web tersebut secara keseluruhan. Sintaks pada jQuery telah dibuat untuk 

mempermudah pengguna web dalam menavigasi halaman web, menyeleksi objek 

DOM, memuat animasi, mengatur atau mengaktifkan event, serta membuat aplikasi 

berbasis ajax (Wardana, 2016). 

 Salah satu kasus penggunaan jQuery oleh Yatini (2014) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Aplikasi Penggolahan Citra Berbasis Web menggunakan JavaScript 

dan jQuery”. Aplikasi yang dirancang tersebut memanfaatkan kemampuan jQuery 

dalam mengonversikan gambar dan memberi efek citra pada gambar yang telah 
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dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Maka dari itu, jQuery dapat diterapkan pada 

aplikasi pengolahan citra, tanpa harus melakukan penginstalan. 

 

2.3.4. Ajax 

Ajax (Asynchronous Javascript and XML) adalah ekstensi jQuery yang 

mengatur cara memuat data di belakang layar dan menampilkannya di halaman 

website tanpa harus membuka ulang seluruh halaman. Dengan metode ajax jQuery, 

kita dapat memuat file text, HTML, XML, atau JSON dari server menggunakan 

HTTP GET ataupun HTTP POST. Selain itu juga, data eksternal tersebut dapat 

dimuat atau ditampilkan secara langsung ke dalam komponen halaman web 

(Wardana, 2016). 

Salah satu kasus penggunaan ajax oleh Saputra, Hamzah, & Raharjo (2013) 

dalam jurnalnya yang berjudul “Aplikasi RSS Reader Menggunakan Ajax dan 

Jquery”. Aplikasi yang dirancang memanfaatkan ajax sehingga aplikasi mampu 

memberikan kemudahan bagi server untuk mengolah data dan informasi baru 

dengan cepat. Sehingga user tidak perlu membuka keseluruhan isi aplikasi tersebut 

dan efisiensi akses dalam konektivitas yang terbatas. 

 

2.3.5. PHP 

 PHP merupakan bahasa pemrograman yang menyatu dengan HTML dan 

dijalankan pada server side. Sehingga semua sintaks PHP yang dibentuk akan 

dijalankan sepenuhnya pada server sedangkan hasil-hasil dari sintaks tersebut akan 

dikirimkan ke browser. PHP sudah mendukung OOP (Object Oriented 
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Programming) sehingga pengaturan dan maintenance koding menjadi jauh lebih 

mudah dibandingkan procedural (Wardana, 2016). 

 

2.3.6. Laravel 

 Menurut Widodo dan Purnomo (2016), Laravel adalah sebuah 

development framework PHP yang menggunakan metode MVC. Laravel didesain 

untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya 

pengembangan dan perbaikan. Selain itu juga, Laravel dapat meningkatkan 

produktifitas pekerjaan dengan sintak yang bersih dan set fungsional yang dapat 

mengurangi waktu implementasi.  

 Kelebihan Laravel dibandingan dengan framework PHP lainnya adalah 

framework Laravel bersifat expresif, artinya seorang programmer diharapkan akan 

langsung tahu kegunaan dari sintaks Laravel meskipun belum pernah 

mempelajarinya apalagi menggunakanya. Kelebihan lainnya adalah kemudahan 

pengambilan data menggunakan Eloquent ORM yang berfungsi memanggil tabel 

tanpa menggunakan query (Aminudin, 2015). 

 Salah satu kasus penggunaan framework Laravel oleh Luthfi (2017) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Penggunaan Framework Laravel Dalam Rancang Bangun 

Modul Back-End Artikel Website Bisnisbisnis.ID”. Aplikasi yang dirancang 

menggunakan konsep MVC yang membuat perancangan sistem dan pengelolaan 

artikel menggunakan metode perancangan berbasis objek. Penggunaan framework 

Laravel ini memudahkan pembuatan website Bisnisbisnis.id karena syntax laravel 

yang bersih dan fungsional ditambah lagi dengan library yang bervariasi dan mudah 

digunakan. Maka dari itu pembangunan modul artikel menjadi lebih mudah. 
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2.3.7. MySQL  

 Menurut Anisya (2013), MySQL adalah suatu perangkat lunak yang 

berperan sebagai alat manajemen yang berfungsi dalam mengatur relasi database 

(Relational Database Management System atau DBMS), seperti halnya ORACLE, 

POSTGRESQL, MSSQL, dan sebagainya. SQL sendiri adalah penyingkatan dari 

kata Structure Query Language yang artinya suatu bahasa pemrograman yang berisi 

kumpulan sintaks dan perintah-perintah tertentu yang digunakan untuk mengelola 

database. Sehingga dapat disimpulkan bahwa MySQL adalah perangkat lunaknya 

dan SQL adalah bahasa perintahnya. 

 Menurut Hege, Lestari, dan Kumalasari (2015), MySQL memiliki 

kelebihan berupa penggunaan bahasa query standar terstruktur yang digunakan 

untuk mengakses database. MySQL mendukung hampir semua program aplikasi 

terbuka, seperti PHP, Visual Basic, Delphi, dan lainnya. Selain itu juga MySQL 

juga mendukung bahasa pemrograman script untuk Internet (PHP dan Perl). 
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