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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka pada tabel 2.1, terdapat lima referensi dan satu 

referensi dari penulis. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Judul Penelitian Penulis Bahasa 
Pemrograman Platform 

Perancangan dan Implementasi 

Aplikasi Pelaporan Progres Lapangan 

Berbasis Android Pada PT. 

GUMMANIK MULTI TEKNIK 

Hayatun (2014) Java Android 

Rancang Bangun Sistem Informasi 

Monitoring Progress Proyek di PT 

Difara EPC Berbasis Desktop 

Dinda Fadli 

Rasyidi (2012) 

Microsoft 

Visual Basic 

2005 

Desktop 

Pengembangan Aplikasi Penjadwalan 

Proyek Rekayasa Perangkat Lunak 

Dengan Metode PERT 

Hasanudin 

(2008) 

Delphi Desktop 

Sistem Penjadwalan Proyek 

Menggunakan Algoritma Genetika 

Febria Maharani 

(2013) 

PHP Web 
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Sistem Informasi Manajemen Proyek 

Pada PT Marinka Tri Ananada 

Yulia 

Artiningsih, Sery 

Sartika, Rizani 

Teguh, dan Della 

Oktaviany 

(2015) 

Microsoft 

Visual Basic 

2008 

Desktop 

Pembuatan Aplikasi Web Untuk 

Manajemen Proyek Software Dalam 

Tim Berbasis Single Page Application 

Menggunakan Library ReactJS 

Tri Hargianto 

(2018) 

JavaScript Web 

 

Penelitian yang di lakukan oleh Hayatun, (2014) tentang perancangan dan 

implementasi aplikasi pelaporan progres lapangan berbasis Android untuk sebuah 

perusahaan kontraktor. Pada penelitian tersebut, aplikasi pelaporan progress lapangan 

dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi 

berbasis Android dan PHP sebagai web server yang menghubungkan platform 

Android dengan database menggunakan database MySQL. 

Dinda Fadli Rasyidi, (2012) melakukan penelitian untuk merancang sebuah 

aplikasi monitoring progress proyek berbasis desktop untuk sebuah perusahaan 

kontraktor. Pada penelitian tersebut, aplikasi dibuat menggunakan Microsoft Visual 

Basic 2005 dan database SQL. 
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Hasanudin, (2008) melakukan penelitian untuk merancang sebuah aplikasi 

penjadwalan proyek perangkat lunak yang diimplementasikan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Delphi dan berbasis desktop. Penelitian tersebut menggunakan 

metode PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

Febria Maharani, (2013) melakukan penelitian pembuatan aplikasi 

penjadwalan proyek menggunakan algoritma genetika berbasis web menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

Yulia Artiningsih, Sery Sartika, Rizani Teguh, dan Della Oktaviany (2015) 

melakukan penelitian pembuatan sistem informasi manajemen proyek pada PT 

Marinka Tri Ananada berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Microsoft 

Visual Basic 2008. 

Tri Hargianto, (2018) sebagai penulis penelitian skripsi ini, melakukan 

penelitian tentang pembuatan aplikasi web untuk manajemen proyek perangkat lunak 

berbasis single page application dengan menggunakan library ReactJS. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah JavaScript, dan menggunakan teknologi 

NodeJS sebagai web server yang melakukan pengolahan database MySQL.  

2.2 Dasar Teori 

Dasar teori digunakan untuk memahami definisi, pengertian dasar, dan istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.2.1 Manajemen Proyek 

Furry (2011:6), Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, serta pengelolaan untuk dapat mencapai tujuan-
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tujuan proyek. Sedangkan perencanaan proyek perangkat lunak adalah manajemen 

proyek yang berfokus pada kegiatan mengembangkan perangkat lunak. Sifat 

manajemen proyek haruslah memenuhi hal-hal ini: (1) Menyelesaikan masalah; (2) 

Mengerjakan sesuatu hingga selesai; (3) Memiliki batas waktu mulai dan selesainya; 

(4) Membutuhkan resource/sumber daya dan waktu;  

 

Gambar 2.1 Tahapan-tahapan manajemen proyek perangkat lunak 

Secara umum, tahapan-tahapan pengelolaan suatu proyek perangkat lunak, 

seperti yang digambarkan pada gambar 2.1 yaitu meliputi  

1. Initiating yang berarti proyek sedang dalam proses untuk dipilih/disetujui, 

disponsori, maupun didanai. 

2. Planning yaitu penggambaran proses bagaimana proyek akan 

dilaksanakan hingga selesai. 

3. Executing yang berarti pengerjaan proyek, setelah selesai direncakan. 
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4. Controlling yaitu selama tim proyek mengerjakan tugasnya, project 

manager yang akan bertugas untuk mengontrol jalannya proyek. 

5. Closing berarti setelah proyek diselesaikan, project manager akan 

menutup proyek perangkat lunak. 

2.2.2 Single Page Application 

Single Page Application atau biasa disingkat SPA pada dasarnya adalah jenis 

aplikasi web yang hanya memuat satu dokumen HTML saja. Semua resource seperti 

CSS, JavaScript, dan gambar akan dimuat sekali di awal, kemudian konten akan 

berubah secara dinamis menyesuaikan interaksi dari pengguna. Setelah semua 

resource selesai dimuat, selanjutnya setiap kali terdapat interaksi baru dari pengguna 

seperti navigasi halaman, waktu yang akan diperlukan akan sangat singkat karena 

aplikasi hanya perlu memuat konten yang diperlukan saja daripada memuat ulang 

semua tampilan. Hal ini dapat dilakukan karena menggunakan JavaScript di sisi 

browser/client dan teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) untuk 

memuat konten/data secara dinamis dari database/server.  

 

Gambar 2.2 Siklus Request - Response Client dan Server  
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Pada gambar 2.2 menjelaskan urutan cara kerja dari aplikasi web yang 

menggunakan konsep SPA. Client/browser mula-mula akan melakukan request awal 

untuk membuka aplikasi. Server kemudian akan memberikan respon berupa resource 

seperti dokumen HTML, CSS, JavaScript, dan gambar. Selanjutnya setiap kali client 

melakukan interaksi yang membutuhkan data dari database, client akan membuat 

request baru ke server. Server hanya akan memberikan respon berupa data dengan 

format JSON (JavaScript Object Notation) sesuai permintaan client, bukan seluruh 

dokumen HTML beserta resource-nya lagi. memberikan respon berupa data dengan 

format JSON (JavaScript Object Notation).  

Sistem SPA seperti ini memiliki performa yang sangat baik dan lebih cepat 

jika dibandingkan dengan non-SPA yang mana pengguna harus memuat ulang 

seluruh resource setiap perpindahan halaman. 

2.2.3 ReactJS 

ReactJS (biasa disebut React atau React.js) adalah sebuah library JavaScript 

yang digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi yang saat ini dikembangkan 

oleh tim Facebook dan komunitas open source di seluruh dunia. ReactJS pertama kali 

diciptakan oleh Jordan Walke, seorang software engineer di Facebook dan mulai 

pada tahun 2011 digunakan secara resmi di situs Facebook, lalu pada tahun 2012 

Instagram ikut menggunakan ReactJS. Pada tahun 2013, Facebook mengumumkan 

bahwa ReactJS resmi dipublikasikan agar dapat dikembangkan oleh komunitas Open 

Source di seluruh dunia. 
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ReactJS merupakan library yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi berbasis SPA dan cocok digunakan untuk aplikasi yang berskala kecil 

maupun besar. Terdapat beberapa fitur utama yang membuat ReactJS bisa begitu 

populer saat ini meliputi 

1. Berbasis Komponen 

ReactJS mengusung konsep komponen, yaitu semua bagian dari 

antarmuka aplikasi merupakan susunan dari banyak komponen. Konsep 

komponen yang ditawarkan oleh ReactJS memungkinkan pembuat aplikasi 

membuat komponen yang dapat digunakan berulang-ulang, dengan hanya 

dengan mengubah data atribut dari komponen tersebut. Setiap komponen 

ReactJS mempunyai 2 jenis data yaitu props dan state. Props adalah sifat 

utama dari suatu komponen dan tidak akan berubah setelah didefinisikan. 

Sedangkan state hampir sama dengan props, perbedaannya adalah, state 

nilainya dapat berubah-ubah seiring pengguna berinteraksi dengan aplikasi.  

2. Virtual DOM 

Pada saat browser membaca sebuah dokumen HTML, browser akan 

merepresentasikan setiap elemen HTML di dalamnya dalam bentuk DOM 

(Document Object Model) dan selanjutnya oleh browser, DOM tersebut akan 

dibentuk sebuah pohon hirarkis DOM. Ketika terdapat sebuah dokumen 

HTML seperti pada gambar 2.3, maka browser akan membentuk sebuah 

pohon hirarkis DOM menjadi seperti pada gambar 2.4. 
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<html> 
  <head> 
    <title>Dokumen HTML Sederhana</title> 
    <script type="text/javascript" 
     src="scripts/scripts.js"></script> 
    </head> 
    <body> 
        <h1>Judul Halaman</h1> 
        <p>Sebuah paragraf</p> 
    </body> 
</html> 

Gambar 2.3 Dokumen HTML Sederhana

Gambar 2.4 Pohon Hirarkis Document Object Model 

Setelah pohon hirarkis DOM berhasil dibentuk, browser dapat 

memanipulasi DOM melalui kode JavaScript sehingga memungkinkan 

aplikasi web bisa interaktif seperti sekarang. Sayangnya, proses untuk 

memanipulasi DOM dapat lebih lambat dari operasi JavaScript yang lain. 

Perlambatan ini dikarenakan kebanyakan library maupun framework 

JavaScript yang ada saat ini memanipulasi dan memperbarui DOM lebih dari 

yang harusnya dilakukan. Hal ini terjadi karena ketika terdapat satu elemen 

DOM yang dimanipulasi, seluruh DOM yang ada akan dibangun ulang oleh 
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browser dengan struktur yang baru. Tentunya, memperbarui seluruh DOM 

yang ada bukan masalah serius bagi browser, akan tetapi sebuah aplikasi web 

yang mempunyai ribuan DOM di dalamnya tentu akan berpengaruh dengan 

performa aplikasi web tersebut.  

Pada aplikasi ReactJS, setiap DOM akan disalin oleh ReactJS ke dalam 

Virtual DOM dan Virtual DOM akan bertanggung jawab menangani setiap 

elemen yang ada. Setiap terdapat perubahan pada Virtual DOM, ReactJS akan 

membandingkan Virtual DOM yang baru dengan Virtual DOM sebelum 

terdapat perubahan. Dengan cara membandingkan kedua Virtual DOM 

tersebut, ReactJS akan mampu melihat elemen apa saja yang berubah dan 

kemudian ReactJS hanya  akan memperbarui elemen yang berubah saja pada 

DOM yang asli. Berbeda dengan non Virtual DOM yang akan memperbarui 

seluruh DOM yang ada ketika terdapat perubahan elemen. 

3. JSX 

Dalam menuliskan setiap komponen, ReactJS mempunyai aturan khusus 

dalam menuliskan kode yaitu menggunakan JSX yang memungkinkan 

pengembang menuliskan elemen HTML langsung di dalam JavaScript.  

2.2.4 NodeJS 

NodeJS adalah sebuah platform berbasis JavaScript yang dapat digunakan 

untuk membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi web, aplikasi realtime, 

REST API, dan aplikasi web lainnya. NodeJS bersifat open source, ditulis dalam 
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JavaScript dan dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. 

NodeJS menggunakan sebuah event-driven (urutan program ditentukan oleh sebuah 

event) dan non-blocking yang artinya setiap operasi yang sedang berjalan harus 

segera mungkin mengembalikan nilai balik agar program tidak perlu menunggu 

proses baca tulis ke I/O, sehingga membuat teknologi ini menjadi ringan dan efisien 

untuk membangun aplikasi. 

 


