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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA sebagai salah satu perguruan tinggi 

Informatika menaruh perhatian khusus dalam mengelola data Skripsi dari Mahasiswa 

yang telah menyelesaikan studinya dikampus pada http://perpus.akakom.ac.id/ yang 

disajikan dalam bentuk format yang dapat dilihat dan di unduh. Yang  di sajikan 

dengan cara melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dan akan ditampilkan 

bukan hanya dari skripsi dari Mahasiswa STMIK AKAKOM YOGYAKARTA saja 

namun juga jurnal atau penelitian yang telah di tulis oleh Dosen STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA. 

Apabila data Skripsi disajikan seperti sekarang ini dikhawatirkan akan terjadi 

plagiat atau kesamaan Skripsi di Institusi. Sebagai contoh : Mengambil judul dan isi 

Skripsi yang sama dengan yang sudah dibuat oleh Mahasiswa STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA pada tahun-tahun yang sudah berlalu kemudian mempresentasikan 

lagi dihadapan Dosen Penguji untuk dijadikan sebagai Skripsinya. Hal inilah yang 

http://perpus.akakom.ac.id/
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dikhawatirkan dikarenakan akan terjadi plagiat dalam hal Skripsi, oleh karena itu 

akan dibuat pengelolaan Skripsi untuk menghindari hal tersebut. 

Pada pembuatan aplikasi pengelolaan Skripsi ini akan menggunakan Arsitektur 

Microservice dengan perangkat lunak node.js, dan untuk penyimpanan datanya 

menggunakan databases NoSQL yaitu MongoDB. Arsitektur Microservices berbeda 

dengan web service, Arsitektur Microservice digunakan untuk melakukan setiap 

service yang akan fokus pada satu fungsionalitas tertentu. Satu service dan service 

lainnya saling berkomunikasi untuk menghasilkan business value. Business value 

disini diartikan, setiap service yang telah dibuat pada aplikasi tidak terpengaruh pada 

service yang akan dibuat. Artinya pembuat aplikasi atau programer tidak perlu 

merubah keseluruhan aplikasi sehingga tinggal menambah service baru kedalam 

aplikasi tersebut. Inti dari Nilai bisnis adalah menghemat waktu pengerjaan aplikasi 

pada saat penambah service baru pada aplikasi. Web service sendiri mempunyai 

pengertian sebuah perangkat lunak yang tidak terpengaruh oleh platform, yang akan 

menyediakan method-method yang dapat diakses oleh network. Web service 

menggunakan XML untuk pertukaran data, khususnya pada dua entities yang 

berbeda.  

Pada implementasinya web service bebeda dengan web site dikarenakan web 

service memiliki ciri tidak memiliki antar muka yang bagus dan dibuat  untuk 

berinteraksi langsung dengan aplikasi yang lain beda os atau konsep. Web service 

pun berbeda dengan REST, REST adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan 

untuk penditribusian sistem hipermedia seperti www ( world wide web ) . REST 

sendiri proses transfer data dimulai ketika klient melakukan request ke server, 

kemudian server memproses permintaan klient dan merespon balik dengan 

mengirimkan data sesuai permintaan klient. 
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REST pada dasarnya adalah representasi dari objek. Konten-konten objek 

menggunakan (GET, POST, PUT, DELETE). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan dalam pengelolaan skripsi Di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA 

adalah : 

1. Bagaimana membangun Aplikasi penyajian data skripsi secara  akurat 

berdasarkan judul yang telah dibuat dari tahun-tahun yang sudah berlalu 

pembuat skripsi, dan menyajikan data skripsi berdasarkan tahun berapa 

skripsi itu dibuat. 

2. Bagaimana membangun Aplikasi pengelolaan skripsi dengan menggunakan 

Arsitektur Microservice dan perangkat lunak Node.js. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh ruang 

lingkup dalam “Aplikasi Pengelolaan Skripsi Di STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA Menggunakan Arsitektur Microservice Dengan Node.js “ adalah : 

1. Aplikasi ini berbasis web. 

2. Aplikasi akan menyajikan data Skripsi dan Tugas Akhir Mahasiswa Strata 

Satu dan Diploma Di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA yang akan 

menampilkan data : Judul, Tahun Dibuat, Nama, Nim, Jurusan dan Jenjang. 
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3. Aplikasi akan melakukan pencarian data Skripsi berdasarkan kata kunci atau 

Key Word yang dimasukkan pada abstrak dan judul. 

4. Aplikasi ini menggunakan perangkat lunak Node.js dan databases NoSQL. 

5. Aplikasi ini menerapkan komputasi awan ( cloud computing ) private cloud 

menggunakan docker. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi adalah Membangun aplikasi untuk 

mengecek duplikasi Skripsi yang akan dibuat oleh seorang Mahasiswa berdasarkan  

Judul Skripsi yang dibuat Mahasiswa, dengan menyajikan data Skripsi menggunakan 

Arsitektur Microservice, perangkat lunak Node.js, databases NoSQL dan menerapkan 

kedalam komputasi awan ( cloud computing ) private cloud. 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya aplikasi pencarian Skripsi dapat digunakan Dosen 

dalam pengecekan duplikasi Skripsi yang akan terjadi pada saat 

Mahasiswa yang dibimbing mengajukan judul Skripsi. 

2. Mengetahui penerapan microservices dengan node.js dan databases 

NoSql:MongoDb serta menerapkanya dalam cloud computing. 

 


