
5 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. TINJAUAN PUSTAKA 

 Banyak sistem yang telah dibuat untuk memanagemen 

dokumen skripsi dan tugas akhir. Ada beberapa yang telah 

dipublikasikan pada jurnal, skripsi dan sebagainya. Diantaranya 

yaitu : 

 Heri Purnama(2016). Aplikasi Pengelolaan Skripsi Di STMIK 

AKAKOM YOGYAKARTA Menggunakan Arsitektur Microservice 

Dengan Node.js. Aplikasi dibuat bertujuan untuk mengecek 

duplikasi skripsi dengan berdasarkan judul dari skripsi,   Data 

yang disimpan berupa informasi variabel seputar judul, nama, 

nim, abstarksi, kata kunci dan variabel yang lain tanpa data 

skripsi dokumen seperti pdf, doc atau semisalnya. Dibuat dengan 

bahasa pemrograman JavaScrip pada Node.js, menggunakan 

database MongoDB yang mengimplementasikan arsitektur 

microservice.  

 Dini Hari Pertiwi(2011). Implementasi Sistem Informasi 

Perpustakaan Berbasis web Dengan MVC. Sistem dibuat untuk 

pengembangan dari metode pembuatan web tradisional menjadi 

methode MVC dengan bahasa pemrograman PHP dan database 
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MySQL, agar memudahkan pengembang ketika ada penambahan 

fungsi atau fitur. 

 Mohamad Saefudin(1998). Pengembangan Sistem 

Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web. Sistem dibuat 

untuk mengubah aplikasi perpustakaan yang menggunakan 

aplikasi desktop dan digunakan untuk melakukan transaksi 

seperti peminjaman, mengembalian, menjadi aplikasi berbasis 

web yang dapat diakses melalui internet. Dimaksudkan untuk 

memudahkan para pengunjung perpustakaan agar dapat dengan 

mudah mencari ketersediaan buku dan mengetahui buku apa 

saja yang sedang dipinjam saat ini. 

 Slamet Pebrianto(2011). Pembangunan Sistem Informasi 

Perpustakaan Pada Perpustakaan Umum Kabupaten Pacitan. 

Sistem dibuat untuk mengalihkan kegiatan perpustakaan yang 

masih konvensional menjadi berbasis komputer seperti transaksi 

peminjaman dan pengembalian, tampil data anggoata dan buku. 

Dengan menggunakan  Microsoft Visual Basic sebagai bahasa 

pemrograman dan databasenya. 

 Adi Nugroho dan Edi Winarko(2013). Studi perbandingan 

perbedaan konseptual antara sistem basis data relasional dengan 

sistem penyimpanan data bertipe non-relasional (no-sql) : 

eksplorasi pada server data Cassandra. Jurunal tersebut isinya 
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adalah melakukan pembahasan mengenai database Cassandra 

yang meliputi pemodelan dalam penyimpanan, fitur-fitur query 

dan implementasi dalam bahasa Java. 

  Untuk penelitian yang akan diusulkan ini, akan dibuat 

sebuah sistem arsip dokumen skripsi dan tugas akhir  dengan 

arsitektur terdistribusi yang dapat menampung data dalam 

jumlah besar dan dapat memberikan layanan yang selalu aktif 

dengan database Cassandra. Dari penelitian yang telah ada 

belum didapati perancangan sistem yang mengantisipasi data 

apa bila data sudah tidak mampu lagi ditampung oleh suatu 

database yang mengharuskan penambahan kapasitas 

penyimpanan secara cepat, disamping itu juga tetap menjaga 

layanan aplikasi agar terus aktif dalam memberikan permintaan 

client. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka. 

Parameter/Penulis Objek Bahasa 

Serverside 

Clientside 

Database Platform Privat 

Cloud 

Heri Purnama(2016) Pengelolaan Skripsi JavaScrip MongoDB Node.js Docker 

Dini Hari Pertiwi(2011) Implementasi 

Sistem Informasi 

Perpustakaan 

Berbasis web 

Dengan MVC 

PHP MySQL Tidak Ada Tidak Ada 

Mohamad 

Saefudin(1998) 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Perpustakaan 

Digital Berbasis 

Web  

PHP  MySQL Tidak Ada Tidak Ada 

Slamet 

Pebrianto(2011) 

Pembangunan 

Sistem Informasi 

Perpustakaan Pada 

Perpustakaan 

Umum Kabupaten 

Pacitan 

Microsoft 

Visual Basic 

Microsoft 

Acces 2007 

Microsoft 

Visual 

Basic 

Tidak Ada 

Adi Nugroho dan Edi 

Winarko(2013) 

EKSPLORASI PADA 

SERVER DATA 

CASSANDRA 

Java NoSQL 

Cassandra 

Java Tidak Ada 

Usulan(2017) Arsip Dokumen 

Skripsi & Tugas 

Akhir Dengan  

Cassandra  

Python NoSQL 

Cassandra 

Flask Docker 
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2.2. LANDASAN TEORI 

 2.2.1. PRIVAT CLOUD 

  Cloud didirikan hanya untuk group atau organisasi 

dan akses ke dalam cloud terbatas pada group atau organisasi 

tersebut(Huth & Cebula, 2011). Layanan cloud computing untuk 

pusat data internal dari sebuah group atau organisasi tersebut 

mendapatkan manfaat yang besar dari pemakaian cloud 

computing dimana masyarakat umum tidak 

mendapatkannya(Armbrust, 2010). 

  

2.2.2. DOCKER 

  Docker adalah sebuah platform terbuka untuk 

siapapun yang bertujuan menggunakan sebuah platform untuk 

membangun mendistribusikan dan menjalankan aplikasi 

dimanapun seperti laptop, data center, virtual machine ataupun 

cloud(Docker. 2014. Understanding Docker. URI= 

https://docs.docker.com/engine/introduction/understanding-

docker).  

 Docker merupakan open source software di bawah Lisensi 

Apache Versi 2.0 yang bisa dipergunakan secara gratis. Saat ini 

Docker hanya bisa berjalan pada Linux, tetapi bisa menggunakan 
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virtual machine pada operating system windows, atau 

menggunakan Boo2docker.  

 Docker menggunakan arsitektur client-server. Docker client 

menghubungi Docker daemon, yang melakukan pekerjaan berat, 

menjalankan, dan mendistribusikan Docker container anda. 

Kedua Docker client dan daemon dapat berjalan pada sistem 

yang sama. Docker client dan daemon berkomunikasi via sockets 

atau lewat API yang disediakan Docker(Goasguen, 2015).  

 

  

  

Gambar 2.2.2. Virtual machine 
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Gambar 2.2.3. Docker 

 

 2.2.3. Framework Flask  

  Flask adalah micro web framework yang ditulis dalam 

bahasa pemrograman Python dan berdasarkan Werkzeug toolkit 

dan template engine Jinja2. Berlisensi BSD. 

 Flask disebut micro framework karena tidak membutuhkan 

alat-alat tertentu atau pustaka (Flask.pocoo, 2013). Flask tidak 

memiliki database abstraction layer, validasi form, atau 

komponen lain di mana sudah ada pustaka pihak ketiga yang 

menyediakan fungsi umum. Namun, Flask mendukung ekstensi 

yang dapat menambahkan fitur aplikasi seolah-olah mereka 

diimplementasikan dalam Flask itu sendiri. Ekstensi yang ada 

untuk object-relational mapper, validasi form, penanganan 

unggahan, berbagai teknologi otentikasi terbuka, dan beberapa 
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alat-lata yang terkait kerangka umum. Ekstensi diperbarui jauh 

lebih teratur daripada inti program Flask (Flask.pocoo, 2010). 

 

2.2.5. Cassandra 

Apache Cassandra adalah NoSQL database berskala besar 

dan open source. Cassandra sangat cocok untuk mengatur data 

yang besar baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak 

terstruktur di data center dan cloud. Cassandra memberikan 

ketersediaan terus menerus, skalabilitas linier dan operasi yang 

mudah melalui banyak server tanpa suatu titik tunggal 

kegagalan, bersamaan dengan data model dinamis yang kuat 

dan didesain untuk fleksibilitas maksimal dan waktu respons 

yang cepat.  

 

Gambar 2.2.5 Cassandra Ring 

Cassandra menggunakan arsitektur “masterless” yang 

berarti semua node mempunyai kedudukan yang sama. 

Cassandra menyediakan distribusi data otomatis ke seluruh node 

yang terdapat dalam cluster database. 
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Casssandra menyediakan replikasi built-in dan dapat 

disesuaikan, yang menyimpan salinan data di seluruh node yang 

dalam cluster cassandra. Hal ini berarti jika ada cluster yang 

mati, maka satu atau lebih salinan data dapat diambil dari mesin 

cluster lainnya. Replikasinya bisa diatur pada satu data center, 

banyak data center, dan cloud. 

Cassandra menyediakan pengembangan secara skalabilitas 

linier, yang berarti kapasitas dapat ditambahkan dengan mudah 

dengan cara menambahkan node baru secara online (DataStax, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


