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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjuan Pustaka 

Berikut merupakan beberapa sajian tentang penilitian serupa yang terkait 

dengan penelitian ini, dengan mengambil topik yang mirip diantaranya Tryawan 

Hendra Septian (2016), Endang Ray (2015), Ahmad Holis (2011), Yuri Pramono 

(2016), Ramos Somya dkk (2018). 

Tryawan Hendra Septian (2016). Melakukan penelitian ‘Aplikasi 

Monitoring Jamaah Haji Berbasis Mobile Android’ dimana penelitian tersebut 

peneliti menjelaskan dan membuat suatu apilkasi yang salah satunya digunakan 

sebagai alat memonitoring keberadaan lokasi jamaah sebagai media informasi jika 

ada jamaah yang tersesat dijalan atau terpisah dari rombongan agar segera diketahui 

dan ditemukan lokasi keberadaannya dengan aplikasi yang berjalan pada sistem 

operasi android. 

Endang Ray (2015). Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu sistem 

monitoring yang digunakan untuk memonitoring keadaan server yang dapat diakses 

dari manapun dengan bantuan koneksi internet, penelitian ini mempermudah 

seorang admin dalam mengawasi server dari suatu tempat yang jauh untuk 

memastikan server dalam keadaan baik serta mempermudah dengan tampilan web 

mobile, dimana hal tersebut sebelumnya hanya dapat dilakukan diruangan server 

atau jaringan lokal server dan menggunakan console yang tidak ramah pengguna. 
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Ahmad Holis (2011). Melakukan suatu penelitian pada jaringan komputer 

lokal untuk mengetahui dan mengawasi pengguna dengan cara menyusupkan 

aplikasi ini kepada komputer client atau pengguna tanpa diketahui, dan aplikasi ini 

memonitoring aktivitas pengguna, jika pengguna melakukan aktivitas yang tidak 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan, maka sistem akan memberikan peringatan 

kepada pengguna agar tidak lagi melakukan aktivitas tersebut. 

Yuri Pramono (2016). Membuat sebuah penelitian untuk memonitoring data 

kecepatan angin dengan inputan yang didapatkan dari sebuah alat yang dirancang 

sedemikian rupa oleh peneliti sehingga data tersebut ditangkap dan disajikan berupa 

tampilan web yang memberikan informasi kecepatan angin secara real-time. 

Ramos Somya dkk (2018). Melakukan penelitian untuk melakukan 

monitoring nilai dari proses belajar mengajar yang secara konvensional dilakukan 

dengan menyerahkan berupa file excel kepada dosen yang bersangkutan dan sangat 

tidak efektif jika data diperlukan secara mendadak, dari masalah tersebut peneliti 

membuat sistem ini untuk membantu dosen maupun perangkat pendidikan yang 

lain dalam melakukan pencernaan data-data belajar mengajar agar dapat dilakukan 

tanpa terbatas jarak, dan disajikan dengan menggunakan RESTful API sebagai 

perantara penyajian datanya. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Website 

Website merupakan suatu halam atau media yang digunakan untuk 

menampilkan teks, gambar, suara, video, dalam bentuk virtual atau tidak 

berbentuk fisik, baik website statis maupun dinamis yang saling terkait. 

Website dapat disajikan dalam bentuk lokal yang hanya dapat diakses 

dengan jaringan privat ataupun dalam satu computer saja, dan website publik 

dimana dapat diakses oleh umum yang pertukaran datanya menggunakan 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan membutuhkan koneksi internet 

sebagai media. 

 

2.2.2 Angular 5 

Menurut Afrijal (2017:7) Angular adalah sebuah framework terstruktur 

dalam pembuatan web dinamis serta memungkinkan kita membuat Single Page 

Aplication (SPA) yang dikembangkan oleh Google dan Open Source. Single 

Page Aplication (SPA) yaitu aplikasi yang berjalan hanya pada satu halaman, 

tidak membutuhkan reload page meskipun nampak di url berpindah halaman. 

Angular telah berevolusi menjadi beberapa versi, yaitu Angular 1 (AngularJS), 

Angular 2, Angular 4 dan Angular 5. 

 Pada versi perdana atau AngularJS, Angular menggunakan Javascript 

sebagai bahasa pemograman utama, versi selanjutnya atau Angular 2 telah 

menggunakan Typescript sebagai bahasa pemograman utama nya. 
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2.2.3 Typescript 

Menurut Aep (2016:2) Typescript adalah bahasa pemrograman berbasis JavaScript 

yang menambahkan fitur strong-typing & konsep pemrograman OOP klasik ( class, 

interface). Di dalam dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai super-set dari 

JavaScript, artinya semua kode JavaScript adalah kode TypeScript juga. Bahasa 

pemrograman ini menawarkan class, module, dan interface yang membuat 

developer bisa mengembangkan aplikasi kompleks dengan lebih mudah. Hal inilah 

yang membedakannya dengan javascript. 

TypeScript dikembangkan oleh Microsoft dan menawarkan class, module, dan 

interface yang membuat developer bisa mengembangkan aplikasi kompleks dengan 

lebih mudah diantara keunggulan dan fitur - fiturnya antara lain: 

1. Support Class dan Module 

2. Static Type-checking 

3. Support ES6 Feature 

4. Clear Library API Definition 

5. Build-in Support untuk JavaScript Packaging 

6. Kesamaan Syntax untuk Backend 

7. Superset dari JavaScript 

 

2.2.4 MongoDB 

MongoDB merupakan database noSQL dan open source terpopuler di 

kalangan programmer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Cloud 

Computing, Big Data dan sebagainya, karena MongoDB merupakan database 

dengan konsep NoSQL maka dapat menampung data terstruktur, semi 

terstruktur maupun tidak terstruktur secara efisien dan tidak mengenal adanya 
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skema tabel serta dapat menyimpan dengan skala besar serta cocok digunakan 

dalam dunia Big Data maupun cloud computing yang membutuhkan kapasitas 

penyimpanan besar. 

 

2.2.5 REST API (REpresentational State Transfer Application Programming 

Interface) 

Menurut Hafid (2015:12) REST adalah singkatan dari REST stands for 

REpresentational State Transfer. Merupakan standard dalam arsitektur web 

yang menggunakan Protocol HTTP untuk pertukaran data. Konsep REST 

pertamakali diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000. Cara kerjanya, 

REST server menyediakan jalur untuk akses resource atau data, sedangkan 

REST client melakukan akses resource dan kemudian menampilkan atau 

menggunakannya. Resource yang dihasilkan sebenarnya berupa teks, namun 

formatnya bisa bermacam-macam tergantung keinginan developer, umumnya 

adalah JSON (JavaScript Object Notation) dan XML (Extensible Markup 

Language). 

Dalam mengakses sebuah resource, REST juga menggunakan konsep 

URI dimana ada method yang digunakan, by default adalah GET. Berikut ini 

method-method yang mendukung REST: 

- GET, cocok untuk resource yang hanya perlu dibaca saja 

(read only) 

- PUT, cocok digunakan untuk membuat/create resource baru. 
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- DELETE, cocok digunakan untuk menghapus suatu 

resource. 

- POST, cocok digunakan untuk mengupdate suatu resource. 

- OPTIONS, cocok digunakan untuk mendapatkan operasi 

yang disupport pada resource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


