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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa acuan yang digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi 

ini ditampilkan pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Perbandingan dan Tinjauan Pustaka 

       Parameter 

Penulis 
Objek Penelitian 

Metode/ 

Teknologi 
Database Interface Hasil 

Wawan 

Setiawan (2017) 

Absensi Siswa 

dengan Teknologi 

Node.js Studi 

Kasus SMKN 1 

Sawit 

 

Node.js MySQL Web Presensi 

Siswa 

Heru Bagus 

Nugroho (2017) 

Real Time 

Monitoring Untuk 

Presensi Dan 

Informasi 

Pembayaran Spp 

Di Sma Negeri 1 

Jogorogo 

Berbasis SMS 

Gateway 

 

PHP MySQL Web SMS 

Presensi 

Dan 

Informasi 

Pembayara

n Spp 

Lalu Satriawan 

Kholid (2016) 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Pembayaran SPP 

Berbasis Web dan 

SMS Gateway 

PHP MySQL Web Konfirmasi 

Siswa telah 

Membayar 

SPP 

melalui 

SMS dan 

Web 

 

Annisa 

Oktaviana 

(2016) 

Aplikasi 

Pelayanan 

Administrasi 

Berbasis Web dan 

SMS Gateway 
- - 

Web Balasan 

SMS untuk 

Warga 

Sesuai 

keyword 

yang Sudah 

Di 

Kirimkan 
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Muh. Nasrudin 

(2013) 

Sistem SMS 

Gateway Berbasis 

Web pada Rukun 

Warga 01 

Pedurungan 

Tengah Semarang 

PHP MySQL Web Balasan 

SMS untuk 

Warga 

Sesuai 

keyword 

yang Sudah 

Di 

Kirimkan 

 

Nova Zaky 

Fathoni  

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Kegiatan Dan 

Tagihan Iuran 

Warga Berbasis 

Web Dengan 

Layanan SMS 

Gateway 

Menggunakan 

Node.Js 

 

Node.js MySQL Web Informasi 

Kegiatan 

dan 

Tagihan 

Warga 

dalam 

Bentuk 

Web dan 

Sms 

 

Pada tahun 2017 dilakukan penelitian dengan judul “Absensi Siswa dengan 

Teknologi Node.js Studi Kasus SMKN 1 Sawit” oleh Wawan Setiawan dari 

STMIK Akakom Yogyakarta. Aplikasi ini dapat memudahkan wali murid melihat 

presensi anak melalui web. 

Pada tahun 2017 dilakukan penelitian dengan judul  “Real Time Monitoring 

Untuk Presensi Dan Informasi Pembayaran Spp Di Sma Negeri 1 Jogorogo 

Berbasis SMS Gateway” oleh Heru Bagus Nugroho dari STMIK Akakom 

Yogyakarta. Aplikasi ini dapat memberikan informasi ketidak hadiran siswa tanpa 

keterangan dan informasi pembayaran spp kepada wali murid melalui sms. 

Pada tahun 2016 dilakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Sistem 

Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web dan SMS Gateway” oleh Lalu 

Satriawan Kholid dari Universitas Negeri Yogyakarta. Aplikasi ini dapat 

memberikan informasi tentang pembayaran spp melalui web dan sms. 
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Pada tahun 2016 dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Pelayanan 

Administrasi Berbasis Web dan SMS Gateway” oleh Annisa Oktaviana dari 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Aplikasi ini memberikan pelayanan 

administrasi kepada masyarakat secara real-time melalui sms. 

Pada tahun 2013 dilakukan penelitian dengan judul “Sistem SMS Gateway 

Berbasis Web pada Rukun Warga 01 Pedurungan Tengah Semarang” oleh Muh. 

Nasrudin dari Universitas Dian Nuswantoro. Aplikasi ini dapat membantu 

manajemen RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan 

warga mendapatkan informasi yang diinginkan dengan kode format tertentu. 

Sedangkan pada penelitian ini, aplikasi akan dikembangkan untuk 

memberikan informasi  kegiatan dan tagihan iuran warga. Aplikasi ini 

menggunakan teknologi Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi 

berbasis web. Selain itu aplikasi ini juga dapat mengirimkan sms sebagai fitur 

real-time nya.    
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Website 

Menurut Gregius (2000:30), Website adalah kumpulan halaman web yang 

saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau 

halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada 

pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. 

Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi 

hyperlink ke halaman lain dalam web. 

2.2.2 Node.js 

Menurut Equan Pr (2013), Node.js dikembangkan dari engine javaScript 

yang dibuat oleh Google untuk Browser Chrome / Chronium (V8) ditambah 

dengan libUV serta bebrapa pustaka internal lainnya. Dengan menggunakan 

Node.js semua penembangan akan dilakukan dengan javaScript, baik pada sisi 

client maupun server. Pengembangan aplikasi dengan menggunakan Node.js 

dapat dilakukan secara moduler yaitu dengan memisahkan berbagai komponen 

kedalam pustaka (library). Pustaka tersebut dapat dikelola dengan npm yang 

terdapat di Node.js. pada dasarnya, Node.js sebuah runtime environment dan 

script library. Sebuah runtime environment adalah sebuah software yang 

berfungsi untuk mengeksekusi, menjalankan dan mengimplementasikan fungsi-

fungsi serta cara kerja inti dari suatu bahasa pemrograman. Sedangkan script 

library adalah kumpulan, kompilasi atau bank data berusi script atau kode-kode 

pemrograman.  
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2.2.3 Express.js 

Menurut Muhammad Arslan (2016), Express.js adalah satu web framework 

paling popular di dunia Node.js. Dokumentasinya yang lengkap dan 

penggunaannya yang cukup mudah, dapat membuat kita mengembangkan 

berbagai produk seperti aplikasi web ataupun RESTful API. Express.js pun dapat 

digunakan menjadi pijakan untuk membangun web framaework yang lebih 

kompleks seperti, Sails.js, MEAN (MongoDB, Express.js, Angular.js, Node.js) 

dan MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js). Express.js dibuat oleh TJ 

Holowaychuck dan sekarang dikelola oleh komunitas.  

2.2.4 EnvayaSMS 

EnvayaSMS adalah gerbang SMS dan MMS yang sepenuhnya berfungsi 

sebagai aplikasi android. EnvayaSMS meneruskan pesan SMS dan MMS yang 

masuk ke server web di Internet, dan mengirim pesan keluar dari server web ke 

telepon lain. 

2.2.5 NPM 

NPM memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai repositori online yang berisi 

banyak package atau module untuk aplikasi Node.JS dan yang kedua adalah 

sebuah utilitas baris perintah (command line) yang digunakan untuk menginstal 

paket-paket yang dibutuhkan dan juga untuk mengelola versi dan 

ketergantungan package dari Node.JS. 

 



11 

 

 

 

2.2.6 PM2 

Menurut Wahid Prima Cahyanto (2017), PM2 adalah salah satu dari process 

manager Supervisor. Selain PM2 ada banyak process manager ataupun package 

yang bisa digunakan untuk membuat project node.js contohnya systemd, forever, 

nodemon dan node-supervisor. Module PM2 menjadi process manager terpopuler 

untuk aplikasi node.js, karena memiliki built-in clusters, load-balancing dan auto-

restart support.  

2.2.7 SMS Gateway 

Menurut Mulyani (2012:07), SMS gateway merupakan sistem aplikasi 

untuk mengirim dan atau menerima SMS, terutama digunakan dalam aplikasi 

bisnis, baik untuk kepentingan promosi, service kepada customer, pengadaan 

content produk atau jasa, dan seterusnya. Karena merupakan sebuah aplikasi, 

maka fitur-fitur yang terdapat didalam SMS gateway dapat dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan, beberapa fitur yang umum dikembangkan dalam aplikasi SMS 

gateway. 

2.2.8 MySQL 

Menurut Arbie (2004:5), MySQL adalah sebuah sistem manajemen 

database relasi (relational database management system) yang bersifat open 

source. MySQL menggunakan bahasa standar SQL (Structure Query Language) 

sebagai bahasa interaktif dalam mengelola data.  

 


