
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka  yang dipergunakan dalam penelitian  yaitu  mengambil

dari penelitian  sebelumnya yang berkaitan diantaranya.

Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Penelitian

Penulis Objek Penelitian Metode/Teknologi Interface

Fitri Hardianto
(2015)

Aplikasi Grup Chat di 
Android  Menggunakan 
WebScoket

WebSocket,  AJAX,  dan
PHP

GUI

I Kadek Utama 
Yoga(2017)

Implementasi  WebSocket
pada  aplikasi  chat
berbasis android.

Socket.io,  MongoDB,
Node.js

GUI

Firmansyah 
Adipura
(2015)

Container  dan  Docker:
Teknik Virtualisasi dalam
pengelolaan  Banyak
Aplikasi web

Docker -

Fendi Jatmiko 
Nugroho (2016)

Aplikasi chat multiroom 
bebasis software as a 
service

Node.js dan Heroku GUI

Zulkarnaen Irham
(2015)

Membangun Aplikasi 
chat messanger berbasis 
android

Php, Android GUI

Usulan 
Penelitian(2017)

Implementasi Go dan 
Docker untuk pembuatan 
Aplikasi chat berbasis 
Web

Go, Docker, dan WebSocket GUI
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2.2 Dasar Teori

2.2.1  Chatting

Pengertian chatting adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan

Internet,  tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis

teks antara dua pengguna di Internet. Atau definisi lain dari chatting adalah suatu

pesan  instan  di  sebuah  tekhnologi  jaringan  komputer  yang  mengijinkan

pemakainya untuk mengirimkan pesan ke pengguna lain yang terhubung dalam

sebuah jaringan komputer atau internet(soraya, 2015).

2.2.2  Web Development

Web development adalah proses pembuatan sebuah website untuk sebuah

internet ataupun intranet. Dalam pembuatan website digunakan berbagai macam

bahasa pemrograman. diataranya adalah:

HTML5

HTML (Hyper  Text  Mark  Up  Language) merupakan  bahasa  yang  di

gunakan untuk mendeskrpsikan struktur sebuah halaman web. HTML berfungsi

untuk mempublikasi dokumen online (W3.org). Statement dasar dari  HTML di

sebut  tag.  Sebuah  tag dinyatakan  dalam  sebuah  kurung  (<>).  Tag yang  di

tunjukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari suatu dokumen haruslah di buat

berupa pasangan. Terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Dimana tag penutup

menggunakan  tambahan  garis  (/)  di  awal  nama  tag.  Contohnya  <html>

merupakan  tag pembuka  </html> merupakan  tag penutup.  Selain  tag dasar
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tardapat juga tag A, atau anchor tag. Seperti beberapa tag HTML lainya, tag A di

gunakan  bersamaan  dengan  atribut  yang  dapat  menjelaskan  lebih  spesifik

mengenai  apa  yang  yang  di  kerjakan.  Tag A biasanya  digunakan  bersamaan

dengan  atribut  <href> atau  Hypertext  Reference yang  berfungsi  untuk

menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainya. Tag inilah yang membuat

pengguna  dapat  berpindah-pindah  halaman  dengan  cara  memilih  button

tertentu(Henderson, H.2009 : 232).

HTML5

HTML5  merupakan  pengembangan  terbaru  dari  HTML.  Syntax  pada

HTML5 di  buat  lebih sederhana untuk memudahkan  web developer.  HTML 5

memperkenalkan  fitur-fitur  baru  seperti  animasi,  audio,  transisi,  tipografi,  dan

masih  banyak  lagi.  Dengan  begitu,  HTML5 dapat  di  gantikan  permasalahan-

permasalahan  pada  teknologi  web  sebelumnya.  Salah  satu  contohnya  adalah

menggantikan penggunaan flash pada web yang membutuhkan waktu yang lebih

lama untuk melakukan load sebuah halaman (Granell, C.2012 :6).

CSS

Css adalah bahasa yang mempresentasikan halaman web. seperti warna,

layout,  dan  font.  dengan  menggunakan  CSS,  seorang  web  developer dapat

membuat halaman web yang dapat beradaptasi dengan berbagai macam ukuran

layar. pembuatan css biasanya terpisah dengan halaman HTML. meskipun CSS

dapat disisipkan di dalam halaman HTML. Hal ini ditujukan untuk memudahkan

pengaturan halaman HTML yang memiliki rancangan yang sama.(W3.org).
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JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman komputer yang dinamis, ringan,

dan paling umum  digunakan sebagai bagaian dari laman web.  JavaScript juga

salah  satu  bahasa  pemrograman  populer  yang  mampu  membuat  halaman  web

dapat berinteraksi dengan penggunanya.  JavaScript pertama kali di kembangkan

pada  pertengahan dekade  90an.  meskipun  memiliki  nama yang hampir  serupa

dengan  Java,  JavaScrip berbeda  dengan  bahasa  pemrograman  Java.  Untuk

penulisanya,  JavaScrip dapat di sisipkan di dalam dokumen HTML ataupun di

jadikan dokumen tersendiri yang kemudian di asosiasikan dengan dokumen lain

yang dituju(David Flanagan, 2006).

JavaScript pertama kali dikenal sebagai  LiveScript. JavaScript membuat

penampilan pertamanya di Netscape 2.0 pada tahun 1995 dengan nama LiveScript.

Inti  tujuan umum bahasa telah disematkan di Netscape,  Internet  Explorer,  dan

browser web lainnya.

Spesifikasi ECMA-262 mendefinisikan versi standar core bahasa JavaScript.

1. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ringan dan diinterpretasikan.

2. Dirancang untuk membuat aplikasi network-centric.

3. Dilengkapi dan terintegrasi dengan Java.

4. Dilengkapi dan terintegrasi dengan HTML.

5. Terbuka dan cross-platform
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2.2.3  Go

Go  adalah  bahasa  pemrograman  open  source  yang  dikembangkan  di

Google oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson pada tahun 2007

dan mulai diperkenalkan di publik tahun 2009. Go menggunakan  License BSD-

style dan  Patent grant yang berbarti bebas di gunakan, mudah di dapatkan dan

tidak berbayar. Go mempunyai kode dan projek yang terbuka di  github yang di

push oleh developer  umumnya sehingga memudahkan peneliti  untuk membaca

dan dan membantu peneliti dalam mengembangkan aplikasi.

Go  memiliki  keunggulan  di  bandingkan  dengan  bahasa  pemrograman

lainya adapun keunggulannya adalah:

1. Mendukung  konkurensi  di  level  bahasa  dengan  pengaplikasian  cukup

mudah.

2. Mendukung pemrosesan data dengan banyak proccesor dalam waktu yang

bersamaan (pararel processing).

3. Bukan bahasa pemrograman yang hirarkial, menjadikan pengembang tidak

perlu ribet memikirkan segmen OOP-nya.

4. Waktu kompilasi cepat.

5. Sebagian  besar  code  dapat  di  ringkas,  Kesederhanaan,  dan  Keamanan

tinggi.

6. Support untuk antar muka dan jenis embedding.

7. Produksi native binaries yang terkait tanpa external dependencies.
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Meskipun bahasa ini masih tergolong bahasa pemrograman baru. sudah banyak

industri dan perusahaan yang menggunakan Go sampai level production, termasuk

di antaranya adalah Facebook, Google, YouTube, DropBox, Apple, Booking.com,

Bitbucket, BBC Wordwide, Docker, Firefox, GOV.UK, Heroku, MongoDB, IBM,

GE Software, Intel, Git, Twitter, Thumblr, Remind, Medium.

Multiplatform

Go  berjalan di banyak platform, mulai dari linux , Windows, Mac OS, dan

FreeBSD 8-Stable. Go juga mendukung delapan interuksi diantaranya :

1. amd64(juga di kenal sebagai X86-64).

2. 386 (x86 or x86-32).

3. arm (ARM).

4. ppc64, ppc64le (64-bit PowerPC big- and little-endian).

5. mips, mipsle (32-bit MIPS big- and little-endian).

6. mips64, mips64le (64-bit MIPS big- and little-endian).

7. Go adalah salah satu bahasa pemrograman yang cepat, powerful, dan dapat

di andalkan. untuk pengolahan data,  baik  readable data dan  unreadable

data,  karena dalam mengeksekusi program Go akan menghasilkan code

biner yang dapat di eksekusi oleh CPU dengan cepat dan akurat.

Fitur dikecualikan secara sengaja

Tujuanya  agar  bahasa  tetap  sederhana  dan  ringkas,  berikut  fitur  yang

umum tersedia dalam bahasa Go yang dihilangkan.

1. Tidak ada dukungan untuk jenis warisan.
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2. Tidak ada dukungan untuk metode operator overloading.

3. Tidak ada dukungan untuk circular dependencies antar paket.

4. Tidak ada dukungan untuk pointer aritmatika.

5. Tidak ada dukungan untuk assertions.

6. Tidak ada dukungan untuk pemrograman generik.

2.2.4 WebSockets

Socket adalah salah satu cara untuk komunikasi antar komputer, umumnya

lewat network atau internet. Socket biasa di gunakan untuk pemrograman berbasis

client-server yang  dapat  menggunakan  socket  TCP/IP atau  socket  UDP.  Web

Sockets adalah standar baru untuk komunikasi  real-time pada web dan aplikasi

mobile. Web Sockets dirancang untuk diterapkan di browser web dan server web,

tetapi dapat digunakan oleh aplikasi client atau server. WebSocket adalah protokol

yang menyediakan saluran komunikasi full-duplex melalui koneksi TCP tunggal.

protokol  WebSocket  sudah  di  standarisasi  oleh  IETF sebagai  RFC 6455  pada

tahun 2011,  dan API WebSocket  di  WebIDL sedang di standarisasi  oleh W3C

(Vanessa Wang, 2013).

Secara  literal,  Handshaking  dapat  didefinisikan  sebagai  berjabat  tangan  yang

dilakukan oleh dua orang, Untuk melambangkan salam, selamat, persetujuan, atau

perpisahan. Dalam ilmu komputer  handshaking  adalah proses yang memastikan

server selaras dengan klienya.  Handshaiking  adalah konsep dasar dari protokol

WebSocket.
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Gambar  2.1  Menunjukan  proses  handshake  antara  server  dengan  klien

dengan beberapa variasi device seperti Desktop, Smartphone, dan Tablet. 

WebSocket didefinisikan sebagai komunikasi dua arah antara server dan

klien,  yang  berarti  kedua  pihak  berkomunikasi  dan  bertukar  data  secara

bersamaan.  Poin  kunci  dari  WebSockets  adalah  konkurensi  dan  optimalisasi

kinerja yang benar, yang menghasilkan aplikasi web yang lebih responsif.

Deskripsi Web Socket Protocol

Protokol Web Sockets mendefinisikan komunikasi full duplex dari bawah

ke  atas.  Web  Sockets  mengambil  langkah  maju  dalam  menghadirkan

fungsionalitas ke web browser. Ini merupakan sebuah evolusi, yang sudah lama

ditunggu dalam teknologi web client / server.  Fitur utama Web Sockets adalah

sebagai berikut:

Gambar 2.1: Menunjukkan Proses Handsaking
Antara Server dengan Client
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1. Protokol  WebSockets  telah  distandarisasi,  yang  berarti  komunikasi  real

time antara server web dan klien dimungkinkan dengan bantuan protokol

ini.

2. WebSockets  berubah  menjadi  standar  cross  platform untuk  komunikasi

real time antara klien dan server.

3. Keuntungan terbesar dari WebSocket adalah menyediakan komunikasi dua

arah (full duplex) melalui satu koneksi TCP.

2.2.5 Web Browser

Web Browser adalah suatu program atau software yang digunakan untuk

menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan

didalam komputer.  Awalnya, web browser berorientasi pada teks dan belum dapat

menampilkan gambar. Namun, web browser sekarang tidak hanya menampilkan

gambar dan teks saja, tetapi juga memutar file multimedia seperti video dan suara.

Web  browser  juga  dapat  mengirim  dan  menerima  email,  mengelola  HTML,

sebagai input dan menjadikan halaman web sebagai hasil output yang informatif.

Selain dari itu web browser juga dapat di gunakan untuk mengakses data dalam

web server di dalam sebuah jaringan yang tertutup. beberapa web browser yang

dapat  di  gunakan  adalah  Chrome,  Firefox,  Opera,  Safari,  dan  Internet

Explorer(w3.org). Web browser juga tidak hanya di peruntunkan untuk komputer

desktop  saja.  Hadir  pula  mobile  web browser  yang di  gunakan  untuk telepon

selular  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengakses  internet.  Web  browser
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mengirim permintaan sebuah halaman web ke web server dengan menggunakan

alamat web tersebut. kemudian server bertugas untuk mengirimkan halaman web

yang sesuai dengan permintaan untuk selanjutnya di tampilkan di web browser.

Pada umumnya, Web browser menyimpan file dan dokumen yang di request pada

local cache. Cache berfungsi untuk mengurangi jumlah data yang harus di kirim

kembali jika web browser akan melakukan request terhadap halaman web yang

pernah di akses(Henderson, H.2009 :503).

2.2.6 CockroachDB

CockhroachDB adalah  database  SQL terdistribusi  yang di  desain untuk

skalabilitas, konsistensi, dan survivabilitas yang kuat. 

Skalabilitas

1. CockroachDB  dapat  menambahkan  lebih  banyak  node  untuk

meningkatkan kapasitas cluster dengan jumlah penyimpanan pada setiap

node.

2. Query dapat  dikirim  ke  node  manapun  di  cluster,  dan  query  dapat

beroperasi  secara  independent  (w/o  conflicts).  Yang  berarti  bahwa

keseluruhan  throughput  adalah  faktor  linier  dari  jumlah  node dalam

cluster.

3. SQL  Distributed,  query dapat  di  distribusikan  sehingga  keseluruhan

throughput query tunggal dapat ditingkatkan dengan menambahkan  node

lebih banyak node.
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Konsistensi

1. menggunakan distributed consensus protocol untuk replikasi data sinkron

dalam  setiap  key  value  range. Dan  menggunakan  aligoritma  Raft

consensus algorithm.

2. CockroachDB  menggunakan  distributed  commit  protocol  non-locking

yang efisien.

Survivabilitas

1. Beberapa replika dapat digabungkan dalam satu datacenter untuk replikasi

latensi rendah.

2.2.7 Docker

Docker  adalah  sebuah  platform software  container.  Para  pengembang

menggunakan  docker  untuk  menghilangkan  “works  on  my  machine"

permasalahan-permasalahan ketika melalukan kolaborasi  kode dengan  workers.

Docker biasa digunakan untuk menjalankan dan mengelola aplikasi  side-by-side

dalam sebuah container untuk mendapatkan proses komputasi yang lebih baik.

Docker-Image

Image adalah paket eksekusi yang ringan,  stand-alone dan di dalamnya

mencakup semua yang dibutuhkan untuk menjalankan perangkat lunak, termasuk

kode, runtime, libraries, environment variables, dan file konfigurasi.
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Docker-container

Container adalah  sebuah  runtime  instance dari  Image.  Container

menjalankan  aplikasi  secara  native di  host  machine’s  kernel dan  memiliki

karakteristik kinerja yang lebih baik dari pada Virtual machine.

Docker-arsitektur

Gambar 2.2 menunjukan generasi terbaru dari virtualisasi yang berjalan di atas

Docker.

1. Infrastructure adalah server  fisik  yang digunakan untuk host  lebih dari

satu (host multiple) virtual mesin.

2. Host Os yaitu Sistem operasi dasar seperti Windows, Linux, Mac Os, Dll.

3. Docker merupakan platform software container.

Gambar 2.2: Arsitektur Docker
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4. Semua Apps sekarang dijalankan sebagai Docker containers.

Keuntungan yang jelas dalam arsitektur ini  adalah tidak perlu memiliki

perangkat  keras  ekstra  untuk  Guest  OS.  Semuanya  berfungsi  sebagai  Docker

containers. 

Fitur Docker

1. Docker  memiliki  kemampuan  untuk  mengurangi  ukuran  dari

pengembangan  aplikasi  dan  menyediakan  beberapa  container dengan

ukuran sistem operasi yang lebih kecil.

2. Dengan  Container,   dapat  memudahkan  pengembang  dalam

mengembangkan aplikasi.

3. Docker  container dapat  di  deploy  di  komputer  fisik,  Virtual

Machine(VMs),  Aws, Google Cloud Platform, Openshift, dll.

4. Docker Container sangat ringan, dan mudah di scale.

Docker compose

Compose adalah sebuah tool yang digunakan untuk mendefinisikan dan

menjalankan  lebih  dari  satu  container(multi-container) aplikasi  docker.  Untuk

mengkonfigurasi  aplikasi  di  docker-compose kita  bisa  mendefinisikan  dalam

bentuk  file  YAML dan  dikelola  menggunakan  command-line dari  Docker-
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compose.  Docker  compose dapat  menjalankan beberapa  container  sebagai  satu

layanan tanpa perlu memulai masing-masing secara terpisah.

2.2.8 Memcached

Memcached  adalah  memory-object-caching-system,  bersifat  umum,

dimaksudkan untuk digunakan dalam mempercepat aplikasi web dinamis dengan

meringankan  beban database.  Memcached bekerja  sebagai  semacam hash  atau

array  asosiasi  yang  dapat  menyimpan  data  berupa  string,  integer  atau  bahkan

object. Data hash ini disimpan didalam memori komputer (RAM) hingga sangat

cepat  untuk  diakses.  (http://blog.phpindonesia.id/artikel/menggunakan-

memcached-di-php).
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