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ABSTRAK 

 

Seni di Indonesia dikenal memiliki ciri khas dan tempat tersendiri di mata kolektor 

seni karena keragamannya. Namun selama ini begitu banyak karya seni berkualitas dari 

seniman Indonesia yang kurang terekspos karena mereka tidak mampu untuk 

mempromosikannya baik di tingkat lokal maupun mancanegara mengingat selama ini 

promosi dan penjualan barang seni hanya dilakukan melalui pelelangan pada saat 

pameran atau hanya mengandalkan galeri seni yang mereka miliki. 

Pembangunan sebuah sistem berbasis web yang dapat mengakomodir kebutuhan 

seniman dan kolektor merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan mengingat sebuah 

sistem berbasis web dapat diakses dengan cepat kapanpun dan dimanapun selama 

tersedia koneksi internet. 

Dalam membangun sistem tersebut, penggunaan framework laravel akan 

membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan serta keteraturan dalam proses 

pengembangan sistem.  Dengan memanfaatkan fitur – fitur yang ada pada framework 

laravel, beberapa fungsi yang digunakan dalam sistem dapat berjalan tanpa perlu dibuat 

dari awal. 

Dengan adanya sistem ini, hubungan antara seniman dan kolektor akan 

dipermudah. Sistem akan memudahkan para seniman untuk menciptakan galerinya 

sendiri dan memasarkan hasil karyanya melalui galeri tersebut. Melalui sistem ini pula 

para kolektor barang – barang seni akan menemukan karya seni yang sesuai dengan 

keinginan mereka secara cepat, mudah dan nyaman. 
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