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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Skripsi dan tugas akhir merupakan salah satu aset yang 

berharga bagi universitas atau perguruan tinggi. Untuk  

memudahkan dalam pengelolaan data skripsi dan tugas akhir 

tersebut biasanya dilakukan dengan cara menyimpan data 

secara digital di dalam suatu aplikasi oleh petugas perpustakaan.  

 Akan tetapi kebanyakan aplikasi yang dibangun belum 

terdistribusi, sehingga kurang mudah dalam melakukan 

penambahan kapasitas penyimpanan data apabila telah 

melampaui kapasitas database dan belum mampu membuat 

layanan aplikasi yang selalu aktif meskipun dalam keadaan ada 

permasalahan pada database. 

Untuk itu perlu digunakan suatu database yang dapat 

menangani data dalam jumlah besar dan memiliki ketersediaan 

yang tinggi. Cassandra merupakan database NoSQL yang 

menawarkan dukungan kuat untuk cluster yang mencakup 

beberapa pusat data, itu sangat berguna untuk melakukan 

penyimpanan data yang besar dan fitur cluster dalam Cassandra 

meyediakan replikasi dan replikasi multi datacenter, sekalabilitas 
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yang dapat dengan mudah menambahkan perangkat 

penyimpanan baru tanpa adanya downtime pada sistem. 

Maka dari itu penelitian ini akan dibuat suatu sistem arsip 

dokumen skripsi dan tugas akhir pada perpustakaan STMIK 

AKAKOM yang terdistribusi. Digunakan database Cassandra 

untuk manangani dokumen dan mengimplementasikan fitur 

single cluster/datacenter dengan multi node agar dapat menjaga 

layanan tetap berjalan dan konsistensi data ketika ada 

server/node yang bermasalah atau ketika ada penambahan 

server/node, node pada sistem diimplementasikan  dengan 

private cloud menggunakan Docker.  Petugas perpustakaan 

dapat memanfaatkan sistem untuk melakukan manipulasi data 

dokumen skripsi dan tugas akhir seperti input, update, search 

dan delete dengan mudah.  Dosen dapat memanfaatkan sistem 

untuk mencari data dan referensi atau bahan penelitian, 

kemudian mahasiswa yang telah memiliki akun dapat 

menggunakan sistem untuk melakukan unggah secara mandiri 

dokumen skripsi atau tugas akhir dan melakukan pencarian. 
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1.2. Rumusan Permasalahan 

 Dari latar belakan yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan suatu pokok permasalahan dalam sistem adalah : 

 Perlunya untuk membut sistem yang terdistribusi untuk 

pengarsipan skripsi dan tugas akhir dalam bentuk digital 

menggunakan database NoSQL Cassandra dengan fitur single 

datacenter/cluster yang dibangun dari beberapa node dalam 

private cloud dengan Docker berbasis web. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka dapat 

diperoleh ruang lingkup dalam “Implementasi Basis Data Nosql 

Cassandra Pada Sistem Pengarsipan Dokumen Skripsi Dan Tugas 

Akhir Di Perpustakaan Stmik Akakom Berbasis Web Dalam 

Private Cloud” adalah : 

1. Aplikasi berbasis web 

2. Aplikasi memiliki tiga cakupan user yaitu : 

a) Petugas perpustakaan, dapat melakukan unggah, ubah, 

cari dan hapus dokumen dan pengguna pada sistem . 

b) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah 

memiliki akun dari petugas perpustakaan, dapat 

melakukan unggah dan cari dokumen. 
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c) Dosen, dapat melakukan pencarian pada sistem. 

3. Aplikasi menggunakan database NoSQL Cassandra dengan 

mengimplementasikan fitur multi node dalam single 

cluster/datacenter, node ada tiga. 

4. Aplikasi dibangun dengan bahasa pemrograman Python. 

5. Aplikasi dibangun secara private cloud dengan 

menggunakan Docker. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat membuat sistem terdistribusi yang mudah dalam 

penambahan kapasitas penyimpanan dan layanan yang 

selalu aktif disaat terdapat permasalahan pada database, 

dengan studi kasus pengarsipan dokumen skripsi dan 

tugas akhir pada perpustakaan STMIK AKAKOM. 

2. Dapat menerapkan multi node di dalam single cluster pada 

database Cassandra dengan bahasa pemrograman  Python 

berbasis web pada topologi private cloud menggunakan 

Docker. 

 

 

 


