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Pokok Bahasan

1. Pengantar Framework Laravel;

2. Konsep MVC (Model – View – Controller);

3. Cara Kerja Migration pada Laravel;

4. Cara Kerja Seed pada Laravel;



Kerangka Kerja (Framework)

Laravel



Apa itu Framework Laravel?

Laravel merupakan salah satu framework PHP yang 
dikembangkan oleh 
Taylor Otwell.  Laravel dirilis dibawah lisensi MIT 
dengan konsep MVC (model view controller) dan 
didukung oleh server APACHE dan Nginx. 



Mengenal Framework Laravel?

Framework menjadi tren programmer saat ini , khususnya WEB Codeigniter
, Yii, Zend, Symfony dan yg paling ngetrend adalah Laravel Framework
(komponen Pemprograman yang siap re-use ( bisa digunakan ulang) kapan
saja. Memudahkan programmer tanpa membuat script yg sama.

Contoh :
ingin membuat halaman, framework menyediakan fungsi paging dan
menggunakan fungsi-fungsi tersebut pada saat coding. Kelebihannya
kerangka kerja yg lebih efisien, rapi, general, dan homogen.



Kenapa Laravel? 

• Penyempurnaan Resources,
Proyek Laravel dimulai pada April 2011, Awal mula proyek ini dibuat, karena 
Taylor sendiri tidak menemukan framework yang up-to-date dengan versi 
PHP. Selain itu, Taylor tidak puas dengan framework codeIgniter, karena ada 
beberapa fitur penting yang tidak support, seperti Autentikasi dan Routing. 
Karena .Net digunakan di aplikasi enterprise.

• Mudah dan Dokumentasi lengkap,
Platform yang menarik dan mudah digunakan. Jika kita bukan seorang yang e
xpert dalam bidang web development, akan tetapi kita memiliki basic 
Pemahaman PHP yang baik, maka kita akan dengan mudah memahami 
strukturnya, sebab dokumentasi yang disediakan tergolong kedalam 
dokumentasi yang sangat baik, rapi, mudah dan jelas.
https://laravel.com/docs/8.x

https://laravel.com/docs/8.x


Kenapa Laravel? 

• Open Source,
Laravel adalah framework open source yang dapat digunakan secara gratis 

yang memungkinkan kamu untuk membuat web aplikasi yang besar dan 
kompleks dengan mudah. Hanya dengan bermodalkan editor dan web server 
yang telah terinstall PHP untuk memulai.

•Arsitektur MVC,
Dengan menggunakan pola MVC, kita dapat membuat struktur kode yang 
lebih rapi dimana pola tersebut memisahkan antara logika dan view. 
Arsitektur MVC dapat meningkatkan performance, memiliki beberapa fungsi 
built-in (adalah fungsi yang dapat langsung digunakan), penulisan 
dokumentasi yang lebih baik.



Kenapa Laravel? 
• Blade Template,
Hal yang menarik lainnya yang dimiliki Laravel adalah Blade Template,
selain unik juga sangat cantik sehingga menarik perhatian untuk digunakan. 
Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan Blade Template dapat 
memetakan template yang anda miliki dengan membaginya menjadi 
beberapa bagian sehingga menjadi lebih mudah untuk di maintenance. 
Didalam dokumentasi resminya, Laravel menyebutkan dua manfaat 
menggunakan blade template, yakni: inheritance (dapat diwariskan) dan 
section.

• Fitur Migration;
Migration adalah salah satu fitur utama yang dimiliki oleh Laravel. Dengan 
migration memungkinkan anda untuk mempertahankan struktur database 
yang anda miliki tanpa harus membuatnya kembali. Migration memungkinkan 
anda untuk menuliskan code php untuk mengatur database.Dengan migration 
pula anda dapat mengembalikan beberapa perubahan terakhir yang anda laku
kan pada database. 



Kenapa Laravel? 

• Security;
Laravel memiliki kemampuan dalam pengembangan aplikasi agar tetap aman / 
secure. ORM Laravel menggunakan PDO yang dapat mencegah SQL Injection, 
memiliki proteksi csrf token, dsb.

• Komunitas yang besar,
Salah satu hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih framework jika 
anda tergolong baru dalam menggunakan framework adalah dengan
memilih framework yang telah didukung dengan komunitas yang besar, sebab 
dengan begini anda dapat mudah belajar dan mencari solusi atas setiap 
permasalahan yang mungkin anda temukan kedepannya. Komunitas pengguna 
laravel di Indonesia salah satunya: https://www.facebook.com/groups/laravel/



Fitur Framewok Laravel? 

• Bundles, yaitu sebuah fitur dengan system pengemasan modular dan 
berbagai bundle telah tersedia untuk di gunakan dalam aplikasi Anda.

• Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan dari pola “active record” 
menyediakan metode internal untuk mengatasi kendala hubungan antara 
objek database. Pembangunan query Laravel FLuent didukung Eloquent.

• Application Logic, merupakan bagian dari aplikasi yang di kembangkan, baik 
menggunakan Controllers maupun sebagai bagian dari deklarasi Route. Sintaks 
yang digunakan untuk mendefinisikannya mirip dengan yang digunakan oleh 
framework Sinatra.



Fitur Framewok Laravel? 

• Reverse Routing, mendefinisikan hubungan antara Link dan Route, sehingga 
jika suatu saat ada perubahan pada route secara otomatis akan tersambung 
dengan link yang relevan. Ketika link yang dibuat dengan menggunakan nama-
nama dari Route yang ada, secara otomatis Laravel akan membuat URI yang 
sesuai.

• Restful Controllers, memberikan sebuah option (pilihan) untuk memisahkan 
logika dalam melayani HTTP GET dan permintaan POST.

• Class Auto Loading, menyediakan otomatis loading untuk class-class PHP, tan
pa membutuhkan pemeriksaan manual terhadap jalur masuknya. Fitur ini men
cegah loading yang tidak perlu. View Composers adalah kode unit logical yang 
dapat dijalankan ketika sebuah View di load.



Fitur Framewok Laravel? 

• IoC Composers, memungkinkan untuk objek baru yang dihasilkan dengan 
mengikuti prinsip control pembalik, dengan pilihan contoh dan referensi dari 
objek baru sebagai Singletons.

• Migrations, menyediakan versi sistem control untuk skema database, 
sehingga memungkinkan untuk menghubungkan perubahan adalah basis kode 
aplikasi dan keperluan yang dibutuhkan dalam merubah tata letak database, 
mempermudah dalam penempatan dan memperbarui aplikasi.

• Unit Testing, mempunyai peran penting dalam framework Laravel, dimana 
unit testing ini mempunyai banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah 
regresi. Unit testing dapat dijalankan melalui fitur “artisan command line”.

• Automatic pagination, menyederhanakan tugas dari penerapan halaman, 
Menggantikan penerapan yang manual dengan metode otomatis yang 
terintegrasi ke Laravel.







Perkembangan Framework Laravel 

Versi Laravel Tahun Release Keterangan

Versi 1 Juni 2011 Belum berbasis MVC seperti yang kita kenal sekarang, awalnya
dibangun dengan fitur autentikasi dan Eloquent ORM ( Object 
Relational Mapping) untuk operasi database, localization, model 
dan relationship, mekanisme routing yang sederhana, caching, 
session, views, module dan library, hingga HTML.
PHP Versi 5.3

Versi 2 November 
2011

Dukungan controller, engine template dan pengunaan invers / 
sudah berbasis MVC. PHP Versi 5.3

Versi 3 Februari 2012 Berfokus pada unit test integration, artisan command line 
interface, database migration, session driver dan database 
Driver. PHP Versi 5.3

Versi 4 Mei 2013 PHP Versi >= 5.3

Versi 5 Februari 2015 PHP Versi >= 5.4

Versi 6 September 
2019

PHP Versi >= 7.2



Perkembangan Framework Laravel 

Versi Laravel Tahun Release Keterangan

Versi 7 Maret 2020 PHP Versi >= 7.2.5

Versi 8 September 
2020

PHP Versi >= 7.3.0



Software Pendukung? 

• Windows
• Koneksi Internet
• Composer
• Xampp



Instalasi dan Konfigurasi Laravel? 

• Instalasi Xampp dan Composer
• Composer, merupakan utility untuk memudahkan management 
mendownload library PHP . Contoh kita ingin menggunakan Library A yang 
Butuh Library B, ternyata Library B butuh Library C juga. Dulu sebelum ada 
Composer kita harus install sendiri masing-masing Library.



Langkah Pertama, Jalankan Aplikasi Composer Setup

Kemudian Klik Next 



Install Composer, ditaruh pada folder instalasi 

Xampp komputer user



Proses Instalasi Composer



Proses Instalasi Composer



Proses Instalasi Composer



Proses Instalasi Composer



Proses Instalasi Composer



Cek Instalasi Composer



Cek Instalasi Composer



Bagaimana Membuat Project di Laravel? 

Secara umum pembuatan project dengan Laravel bisa dilakukan dengan 3 cara :
1. Lewat perintah Composer Create project;
2. Buka command prompt, kemudian pindahkan ke directory 

htdocs/webroot di C:\xampp\htdocs menggunakan perintah cd ( silahkan 
sesuaikan dengan lokasi htdocs anda ). Ketikkan perintah di CMD :

Composer create-project laravel/laravel nama-proyek – prefer-dist
*Silahkan diganti nama-proyek sesuai dengan keinginan anda, ingat perlu 
koneksi internet.

3. Setelah instalasi selesai, silahkan buka laravel di lokasi 
C:\Xampp\htdocs\namaproyek



Instalasi Laravel Via Online lewat CMD



Instalasi Proyek pada Laravel 

Via Online lewat CMD



Instalasi Proyek pada Laravel 

Via Online lewat CMD



Menjalankan Aplikasi Laravel 

Via Online lewat CMD

“Kita copykan
http://127.0.0.1:8000,
Ke dalam browser 
Dan kemudian 
dirunning”



Instalasi Laravel Kedua

“Sesuaikan dengan folder direktori
Xampp yang kalian install
Yang saya install pada direktori C :
Nama-proyek adalah nama project
yang kalian develop Jika berhasil, 
maka laravel akan mengunduh
seluruh dependency yang
dibutuhkan sehingga project “nama-
proyek” sudah dapat dirunning.”



Instalasi Laravel Kedua



Instalasi Laravel Kedua



Menjalankan project Laravel di htdocs

1. Jalankan Webserver apache pada 
xampp;

2. Jalankan project di localhost dengan 
mengakses 
“localhost/nama-proyek/public



Instalasi Laravel Ketiga

(Mendownload Laravel & Menginstall Dependency

via cmd)

Untuk pembuatan project dengan cara kedua, caranya adalah sebagai berikut :
- Buka situs laravel di url http://laravel.com
- Klik pada menu “Community -> Github”
- Anda akan di arahkan ke halaman github laravel
- Klik tombol “Download Zip” di samping kanan
- Extract file “laravel-master.zip” yang telah di unduh
- Rename folder “laravel-master” menjadi “nama-proyek” Anda, atau sesuaikan dengan nama proyek 
yang akan di buat.

- Pindahkan ke direktori htdocs anda (misal c:\xampp\htdocs), sesuaikan dengan direktori anda.
- Buka command prompt windows/terminal
- Arahkan ke direktori “nama-proyek” dengan perintah “cd c:\xampp\htdocs\nama-proyek
- Ketikkan perintah berikut pada command prompt “composer install”
- Tunggu hingga proses instalasi selesai.



Konsep MVC



Apa itu MVC?

MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web 
yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar. Yang mana setiap bagi
an memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab masing-masing. Tiga bagian
tersebut adalah: model, view dan controller.

•Model: Bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi dan 
mengorganisasikan data (dari database) sesuai dengan instruksi
dari controller.

•View: Bertugas untuk menyajikan informasi (yang mudah dimengerti) 
kepada user sesuai dengan instruksi dari controller.

•Controller: Bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, dan 
view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari
user. Namun, terkadang permintaan dari user tidak selalu
memerlukan aksi dari model. Misalnya seperti menampilkan
halaman form untuk registrasi user.



Apa itu MCV?

Contoh Kasus (Aplikasi Perpustakaan)
1. Ketika anda melihat layar komputer, di sana ditampilkan form untuk mengisi data diri pengunjung. Kita bisa

simpulkan bahwa di sini, browser (sebagai client) meminta aksi kepada server (yang ditangani oleh controller) 
untuk menampilkan halaman form input data. Lalu controller memutuskan dan mengerti bahwasanya ia
hanya perlu menampilkan view. Maka controller memanggil dan mengembalikan view (atau halaman) yang 
diminta.

2. Anda kemudian mengisi data. Lalu menekan tombol submit. Di sini browser (sebagai client) mengirimkan data 
anda kepada server. Data itu ditangkap oleh controller dan controller tahu apa yang harus dia lakukan. Yaitu
memanggil model dan memberi data tersebut untuk kemudian disimpan (oleh model) ke dalam database. 
Setelah proses penyimpanan selesai, controller memanggil dan mengembalikan view kepada user sebagai
informasi bahwa data telah masuk.

Source: https://rachmat.id/framework-mvc-php



Apa itu MCV?

Sederhananya, MVC dalam Laravel berarti :
1. Model, Model mewakili struktur data
2. View, View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna.
3. Controller, Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view.



Dasar Route – Controller - View?

• Start dulu Apache nya
• Lalu masuk ke folder laravel nya, klik

kanan pilih use composer here
• Ketikkan 'php artisan serve'.
• Buka url nya di browser

: http://localhost:8000, Kita balik lagi
ke folder Laravel nya. Jika
menggunakan sublime text, atom,
netbeans, Visual Studio dll. Kita open 
folder nya jangan open file biar
hasilnya seperti berikut :



Dasar Route – Controller - View?

Buka file routes.php nya, ada di Routes/web.php. Isi route nya pasti
seperti ini :



Dasar Route – Controller - View?

Dalam routing kita akan mengenal yaitu GET dan POST, pada Laravel biasa GET 
digunakan untuk menampilkan resource bisa berupa Fungsi atau Controller
• Pada Routes/web.php, terdapat route dengan fungsi seperti dibawah ini:

Route::get('/', function () { 
Return view('welcome');});

• Script tersebut menjelaskan :
Tanda slash ( / ), artinya kita berada pada halaman utama atau index. Dan yang ada
didalam return View memanggil langsung ke blade yang bernama 'welcome' tanpa
memproses nya ke Controller terlebih dahulu.



Migration Laravel?

Apa itu Migration?
Menurut keterangan dari dokumentasi Laravel, Migration bekerja seperti version 
control untuk database yang membuat anggota tim lebih mudah dalam memodifikasi 
skema database yang digunakan oleh aplikasi kita.

Contoh :
Apabila programmer A menangani proses pembuatan untuk data mahasiswa, 
programmer B menangani proses pembuatan data dosen, dan programmer C 
Menangani proses pembuatan data KRS dan KHS Mahasiswa. Maka jika ada perubahan 
pada masing-masing tabel tersebut, masing-masing programmer tinggal mengirimkan 
file migration ke programmer yang lain agar bisa di “migrate”. Sehingga tidak perlu 
Melakukan export-import file sql seperti yang selama ini dilakukan.

Migration sebagai control version system untuk bagian database, misalnya 
programmer A melakukan perubahan pada tabel mahasiswa, dan jika programmer A 
ingin mengembalikan lagi ke data sebelumnya, programmer A tinggal me-rollback.



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
1. Melakukan konfigurasi database pada file .env



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
2. Membuat file migration di dalam root directory project kita. (jika menggunakan 

visual studio code: arahkan kursor ke nama project → klik kanan → pilih Open in 
Integrated Terminal). Maka akan muncul terminal untuk project kita.



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
3. Untuk membuat tabel, pada terminal ketikkan :

php artisan make:migration create_mahasiswa_table --create=mahasiswa
maka file migration akan muncul pada folder database/migration



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
3. Untuk memodifikasi tabel, pada terminal ketikkan :

php artisan make:migration add_email_to_mahasiswa_table --table=mahasiswa
maka file migration akan muncul pada folder database/migration



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
4. Mendefinisikan kolom-kolom tabel pada file migration

• Buka File migration yang akan ditambahkan kolom-kolom tabelnya;
• Tambahkan kolom tabelnya (id, nama, email, password, created_at)        

“Sedikit penjelasan untuk code diatas, 
pada function up() kita definisikan bahwa 
kita akan membuat tabel mahasiswa 
dengan beberapa field, yaitu : id, name, 
email, password, timestamp ala Laravel 
(created_at & updated_at). Pada bagian 
function down() kita definisikan action 
apa yang akan dilakukan ketika rollback 
untuk migration ini dilakukan, yaitu 
menghapus tabel mahasiswa.”



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
5. Menjalankan Migration

• Pada terminal Ketikkan php artisan migrate
apabila migration berhasil dilakukan, maka notifikasi sukses akan muncul.

“ Nama tabel akan di generate secara 
otomatis pada database apabila kita sudah 
menjalankan perintah migrate di laravel”



Migration Laravel?

Bagaimana cara membuat dan menggunakan Migration?
6. Membatalkan Migration

• Pada terminal Ketikkan php artisan migrate:reset
7. Melakukan Rollback

• Pada terminal ketikkan php artisan migrate:rollback



Seeder Laravel?

Apa itu Seeder?
Secara pengertian seed dalam bahasa indonesia berarti benih. Maka sebagaimana 
benih, seeder dapat digunakan untuk membuat sample data atau dummy data dengan 
command yang sederhana. Maka kita tidak perlu repot untuk melakukan penginputan 
data secara berulang pada saat proses testing. Hal ini tentunya akan mempercepat 
proses development yang dilakukan. Mengapa? Karena anda cukup sekali membuat 
“benih data / seeder” yang dapat digunakan secara berulang kali saat dibutuhkan.

Secara Default, Seeder pada laravel terdapat pada folder database/seeders. 
Penggunaan Class Seed dianjurkan menggunakan nama yang mewakili sample data 
yang akan dibuat, misal MahasiswaTableSeeder.



Seeder Laravel?

Membuat dan Menjalankan Seeder?
• Membuat seeder

Pada terminal, ketikkan php artisan make:seeder MahasiswaTableSeeder



Seeder Laravel?

Membuat dan Menjalankan Seeder?
1. Membuat seeder

Setelah membuat class seeder, maka secara default seeders hanya memiliki satu 
method yakni : run. Method ini akan di eksekusi dengan menggunakan artisan 
command : php artisan db:seed. Method ini juga dapat digunakan untuk 
memasukkan dummy data yang anda inginan kedalam database dengan 
menggunakan Query builder atau Eloquent.  Untuk membuat data dummy, maka 
kita perlu tambahkan kode berikut :



Seeder Laravel?

Membuat dan Menjalankan Seeder?
2. Menggunakan seeder

Dengan DatabaseSeeder.php yang terletak pada direktori database/seeds, kita
dapat memanggil seeder yang telah dibuat dengan menggunakan method call. 
pada method run tambahkan potongan code berikut :
$this->call(MahasiswaTableSeeder);



Seeder Laravel?

Membuat dan Menjalankan Seeder?
3. Membuat Model Mahasiswa

Setelah kita membuat file seeder, maka langkah selanjutnya adalah membuat 
model untuk menampung data dummy yang dibuat. Pada terminal jalankan 
perintah 
php artisan make:Model Mahasiswa
apabila berhasil, langkah selanjutnya adalah menambahkan code untuk 
menampung field dari tabel yang dibuat.

Keterangan :
Sintak kode protected $table = “Mahasiswa”, 
digunakan supaya laravel dapat mengenal data
base yang dibuat, karena secara default, nama 
database yang dapat dibaca oleh Laravel 
diakhir dengan “s”, artinya nama database 
seharusnya mahasiswas.
Sedangkan name, email, dan password untuk 
menampung isi dalam kolom.



Seeder Laravel?

Membuat dan Menjalankan Seeder?
2. Menjalankan seeder

Setelah kita membuat file seeder, maka langkah selanjutnya adalah mengeksekusi 
file tersebut dengan mengunakan artisan command: php artisan db:seed. 
secara default db:seed menjalankan class DatabaseSeeder. Maka apabila kita 
hanya ingin mengeksekusi class tertentu saja, maka anda dapat menggunakan 
flag –class (php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder)



Terima kasih

Any Question??


