
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Website builder merupakan aplikasi untuk membuat sebuah website dengan 

konsep HMVC (Hierarchical Model View Controller) sebagai modular 

arsitekturnya. Dasar dari konsep ini adalah untuk memetakan susunan folder agar 

tertata dengan rapi dan re-usable function, jadi fungsi yang sudah dibuat 

sebelumnya dapat digunakan pada proyek berikutnya. Membuat sebuah website 

dibutuhkan pemahaman khusus untuk memadukan antara sistem dengan tampilan. 

Didalam sebuah framework sudah tersedia struktur aplikasi yang baik seperti 

standar kode program, best practice, design pattern dan common function.  

Menggunakan framework dapat langsung fokus kepada bisnis proses yang 

dihadapi tanpa harus berfikir banyak masalah tentang struktur aplikasi, pemodelan 

data maupun akses database [1]. Untuk mempercepat pembuatan website, 

programmer sebagai pengembang website biasanya menggunakan sebagian kode 

dari proyek sebelumnya terutama untuk bagian yang berhubungan dengan basis 

data, kerangka sistem, dan keamanan sistem. Jika ada kelemahan kode yang tidak 

diketahui pada proyek sebelumnya, maka kelemahan tersebut akan diturunkan ke 

proyek berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekarang ini 

kebanyakan perusahaan IT menggunakan framework untuk membuat website 

karena menawarkan banyak kelebihan dibandingkan jika menulis kode program 

secara manual [2]. 

Kelebihan  framework salah satunya adalah menerapkan pola MVC, akan 

tetapi pola MVC belum cukup untuk menghasilkan program yang modular, perlu 

diterapkan pola HMVC dengan penambahan modular pada framework seperti 

yang dilakukan pengembang BackendPro yaitu suatu aplikasi berlisensi bebas 

yang menyediakan fungsionalitas untuk melakukan semua tugas-tugas sederhana 

yang biasa dikerjakan berulang-ulang dalam proyek rekayasa website seperti 

authentication, permissions, dan panel control [2]. 

Dari masalah tersebut, penulis mengambil judul "Website Builder 
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Kerja". Dengan adanya website builder ini diharapkan dapat menjadi sarana 

untuk membantu programmer dalam membuat sebuah website. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sistem ini adalah: 

a. Bagaimana cara mengintegrasikan konsep HMVC kedalam sebuah 

framework? 

b. Bagaimana cara memanfaatkan konsep HMVC didalam framework? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah:  

a. Membuat sebuah website dengan struktur HMVC atau modular arsitektur. 

b. Membuat modul yang re-usable.  

1.4 Batasan Masalah 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah: 

a. Website builder ini tidak dapat menangani masalah yang komplek dimana fitur 

yang diinginkan membutuhkan customize module. 

b. Website builder ini dibuat dengan menggunakan framework Laravel versi 5.1. 

c. Class diagram hanya sebagai acuan (tidak terlibat didalam sistem). 

d. Website builder hanya untuk halaman admin, halaman depan website masih 

bersifat statis. 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodelogi penelitian 

yang di gunakan adalah : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan artikel, jurnal, 

buku dan studi literatur yang mempunyai hubungan mengenai framework dan 
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konsep HMVC, yang bertujuan memperkuat materi pembahasan maupun sebagai 

dasar untuk menganalisa sekaligus mendesain suatu struktur aplikasi.  

1.5.2 Analisis dan Desain Sistem 

Dalam tahap analisa kebutuhan akan dilakukan analisis masalah yang dikaji 

dan mendefinisikan batasan-batasan terhadap masalah tersebut, serta melakukan 

analisis terhadap kebutuhan website yang akan digunakan. 

Dalam tahap desain sistem dilakukan perancangan sesuai dengan analisis 

yang telah dilakukan, diantaranya membuat sketsa layout, memodelkan pola 

algoritma dan desain UI/UX (user interface / user experience). 

1.5.3 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan website builder. Dimulai dari penulisan 

kode program dan merancang susunan folder untuk konsep HMVC. Kemudian 

dilanjutkan pembuatan user interface dan beberapa fitur pendukung. Selanjutnya 

membuat fungsi untuk generator modul dan pengolahan database serta mengatur 

aturan atau ketentuan dalam pembuatan modul.  

Dalam pengerjaannya website builder ini dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan memanfaatkan Laravel framework dan PHPStorm 

sebagai IDE (Integrated Development Environment). 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dimulai dari pembuatan table database, menentukan tipe data serta 

menentukan indek table yang sudah disediakan didalam website builder. Setelah 

itu membuat modul dengan memilih tabel yang telah dibuat sebelumnya dan 

mengisi isian yang dibutuhkan pada halaman pembuatan modul.  

Dalam pembuatan modul ada tiga macam pilihan yaitu full, blank dan 

report. Modul full yaitu membuat modul dengan fungsi yang lengkap sesuai 

standar CRUD (Create Read Update Delete). Modul blank yaitu membuat modul 

yang sesuai keinginan dengan cara mengubah atau menambah baris kode program 

sendiri. Modul report yaitu membuat modul dengan fungsi hanya menampilkan 

data saja tidak untuk fungsi CRUD, untuk lebih jelasnya saya sajikan dalam bab 

pembahasan.  
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1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Isi dari laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang Equalizer, Android, dan komponen dasar elektronika. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisa kebutuhan 

fungsionalitas, analisa kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan 

skenario use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, 

sequence diagram, class diagram dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram kedalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

fungsional sistem.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi dimasa yang akan dating. 




