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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Perancangan sistem yang menggunakan framework yang berskala besar dan 

dikembangkan secara team work sudah sangat banyak digunakan untuk berbagai 

kebutuhan membangun suatu website yang dapat mengakibatkan kesalahan pada 

saat mengembangkan suatu project dengan team work, jika tidak ada mekanisme 

manajemen modul yang baik, Kebutuhan untuk memisahkan sisi tampilan view 

dengan sisi logika modul menjadi sangat signifikan.  

Perancangan model perangkat lunak saat ini menjadi solusi developer untuk 

memecahkan masalah dalam pengembangan website. Saat ini pengembangan 

website menggunakan framework sudah banyak, dengan menerapkan model-model 

tertentu salah satunya adalah framework yang menerapkan Model View Controller 

(MVC). Banyak framework yang menerapkan konsep pola arsitektur MVC yang 

terkenal diantaranya Laravel, CodeIgniter, dan lain-lain. 

Framework merupakan tools untuk membantu programmer dalam 

mempercepat pekerjaan, sebagai salah satu menangani masalah dalam permodelan 

pembangunan dengan menerapkan pola pattern arsitektur (Mualim & Putra, 2017). 

Pola pattern arsitekur dalam pemodelan pembuatan website dapat memudah 

programmer untuk mengelola pembuatan aplikasi dengan memisahkan fungsi 

logika dan fungsi presenter.  

Beberapa penelitian, berdasarkan permasalahan yang terjadi bahwa saat 

menggunakan pola pemodelan Model View Controller (MVC) arsitektur adalah saat 

mengembangkan suatu aplikasi akan terasa sulit, Modul-modulnya tidak 

dipisahkan menjadi kurang efesien, dalam melakukan pengembangan kembali 

mengakibatkan bekerja secara tim akan menambah banyaknya modul, view, dan 

controller yang tersedia dalam satu folder itu sendiri. Dimana dapat mengakibatkan 

programmer sulit dalam menggabungkan program kembali. Adapun dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi di Model View Controller (MVC) ini 
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menggunakan pola pemodelan Hierarchical Model View Controller (HMVC) 

arsiteketur untuk menangani pola pemodelan desain pattern arsitektur setiap fungsi 

dapat dijadikan dalam modul-modul yang didalam berisi model, view, dan 

controller yang tanpa tercampur dengan folder dan file lain (Ma et al., 2019). 

Perancangan yang akan dilakukan yaitu pada pembuatan aplikasi website 

Sistem Geografis Pertanahan Desa dengan menerapkan pola arsitektur 

pengembangan dari Model View Controller (MVC) dengan konsep Hierarchical 

Model View Controller. Sistem administrasi pertanahan pada Desa Bantan Tengah 

saat ini menggunakan cara manual, yang mana dalam tahap penggambaran 

pertanahan tersebut masih menggunakan aplikasi bantuan pihak ke-tiga yaitu 

autocad. Hasil dari autocad itu akan dicetak dan diarsipkan dalam bentuk buku. 

Dalam pencarian arsip pertanahan desa tersebut harus melihat dari tanggal 

pembuatan surat tanah dan membongkar semua arsip-arsip yang sebelumnya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti mengumpulkan data yang 

diperoleh dari pihak desa, pihak desa menginginkan data pengarsipan disimpan 

secara online. Pada Aplikasi website yang akan dibangun dengan fitur lokasi setiap 

rumah masyarakat yang ada di Desa Bantan Tengah, pengecekan data informasi 

masyarakat yang sudah diukur dan perbatasan sepadan warga lain. Perancangan ini 

harus menggunakan konsep Hierarchical Model View Controller yang dibangun 

menciptakan projek tersebut lebih modular tertata rapi, dan reusable. 

Penulis mengangkat permasalahan ini untuk mempermudah proses dalam 

pengerjaan yang dibagi modul-modul sesuai dengan permasalahan yang diambil. 

Penulis menggunakan konsep Hierarchical Model View Controller ini dalam 

membangun website Sistem Geografis Pertanahan Desa untuk menciptakan model-

view-controller bentuk modul-modul dimana disebut adalah hirarki yang terdapat 

parent, child, dan sub-child. Adapun dalam pembuatan Sistem Geografis Sistem 

Pertanahan Desa jika menerapkan MVC saja akan banyaknya file program yang 

terdapat dalam folder model, folder view, dan folder controller. Karena dalam MVC 

masih adanya file yang ketergantungan dalam folder MVC.  Maka itu, pola MVC 

menjadi kurang efesien dalam pengembangan sistem yang berukuran besar dan 

banyaknya program file yang harus dibuat. Penulis mengusulkan dengan 
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menerapkan pola Hierarchical Model View Controller ini untuk mempermudah 

dalam pengembangan yang dijadikan modul-modul mvc tersendiri. Sehingga 

pembangunan lebih mudah dalam penggabungan program. Penulis menerapkan 

pola Hierarchical Model View Controller ini untuk membangun Aplikasi Website 

Geografis Pertanahan Desa Bantan Tengah yang dibangun dengan menerapkan 

metode pengembangan Extreme Programing. 

Metode Extreme Programing adalah metode pengembangan yang 

diperuntukan dalam pembangunan sistem aplikasi lebih singkat dan untuk tim-tim 

kecil ataupun besar (Supriyatna, 2018). Penulis memilih ini karena dengan 

permasalahan yang diangkat yaitu untuk mempermudahkan dalam 

mengembangankan dan menggabungkan menjadi modul-permodul. Metode 

Extreme Programming ini menunjukan bisa terbentuk dengan tim kecil maupun 

yang besar dan metode Extreme Programming pendekatan yang banyak digunakan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk lebih terfokus dalam pengembangan aplikasi lebih 

modular, reusable dalam pengembangan, mengatasi perubahan requirement 

pengguna, dan memperpanjang siklus hidup perangkat lunak. jika aplikasi ini sudah 

jadi, developer lain dapat mengembangakan kembali dengan pengembangan ulang 

aplikasi yang telah dibuat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana menerapkan Hierarchical 

Model View Controller untuk pembangunan website Sistem Geografis Pertanahan 

Desa Bantan Tengah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini difokuskan dengan Batasan masalah sebagai berikut : 

1. Objek penilitian ini adalah aplikasi website pemetaan tanah desa untuk 

kantor Desa Bantan Tengah. 
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2. Penelitian difokuskan pada penerapan arsitektur HMVC pada aplikasi 

website pemetaan tanah desa kantor Desa Bantan Tengah. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode HMVC yang 

dijadikan modul-modul untuk mempermudahkan pembangunan sistem Geografis 

Pertanahan Desa. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan : 

1. Meningkatkan keefisienan dalam pembangunan aplikasi yang lebih 

modular 

2. Mempermudah developer lain saat mengembangkan ulang aplikasi dalam 

menambahkan modul baru 

3. Dapat membantu proses pendataan pemetaan tanah dan pengarsipan data 

tanah masyarakat 
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