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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka. 

Sumber pustaka yang dimaksud akan digunakan sebagai pedoman dan 

pembanding dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Pustaka yang digunakan 

ditinjau dari segi objek penelitian, teknologi yang digunakan, database yang 

digunakkan, interface yang digunakkan serta dalam penelitian tersebut. 

Aplikasi berbasis web dengan menggunakkan node.js dengan 

menggunakkan database MogoDB pernah dilakukkan oleh Benny Sudaryono 

(2016),  yang di terapkan pada helpdesk layanan informassi pelanggan dengan 

judul penelitian membangun aplikasi helpdesk berbasis cloud computing 

menggunakkan node.js study kasus dilakukan di LAB TERPADU STMIK 

AKAKOM Yogyakarta. 

Aplikasi berbasis desktop dengan menggunakkan objek berupa pengarsipan 

dokumen yang pernah dilakukkan oleh Muhammad Rivai (2016), dengan judul 

Sistem informasi pengarsipan dokumen di Kecamatan Bantul. 

Aplikasi berbasis web dengan menggunakkan teknologi yii pernah 

dilakukkan oleh Septyawan (2016), dengan mengambil subjek kependudukan 

dengan judul aplikasi Sistem informasi kependudukan di kecamatan Kutoarjo 

dengan framework yii.  
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Satria jasper lesomar fredic (2017) telah melakukan penelitian aplikasi 

berbasis web dengan menggunakkan objek berupa docker dan SO ubuntu 16.04 

LTS dimana Konfigurasi dan Pengujian Docker menggunakan sistem operasi 

Linux Ubuntu 16.04 LTS. Aplikasi tersebut berjudul instalasi dan menejemen 

docker container dengan portainer di sistem operasi ubuntu 16.04 LTS 

Jihar Al Gifari Aplikasi berbasis web dengan menggunakkan teknologi go, 

docker, dan web socket dengan menggambil subjek dari penggunaa umum dengan 

menggunakan email untuk mendapatkan user, ketika user sudah berteman kedua 

user bisa saling mengirim pesan. Aplikasi tersebut berjudul implementasi go dan 

docker untuk pembuatan aplikasi chat berbasis web.  

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Teknol
ogi 

Datab
ase 

Interface Hasil 

Sudaryono 
Benny 

(2016) 

Helpdesk  
layayan 

informasi 
pelanggan 

Node.js Mong
oDB 

Bebasis 
web 

Membangun aplikasi helpdesk 
berbasis cloud computing 

menggunakkan node.js di lab 
terpadu STMIK AKAKOM 

Yogyakarta 

Rivai 
Muhammad 

(2016) 

Pengarsipp
an 
Dokumen 

- - Berbasis 
Desktop 

Sistem Informasi Pengarsipan 
Dokumen di Kecamatan Bantul 

Septyawan 
Yusuf 

(2016) 

Kependudu
kan 

Frame
work 
Yii 

 Berbasis 
web 

Sistem informassi 
ke[endududkan di kecamatan 
Kutoarjo dengan framework yii 

Lesomar 

Fredric 
Satria 

Jasper 

Pengujian 

Docker 

menggunak
an sistem 

operasi 

Linux 

Docker -  Berbasis 

web 

Installasi dan Manajemen 

Docker Container dengan 
Portainer di Sistem Operasi 

Ubuntu 16.02 LTS 
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(2017) Ubuntu 
16.04 LTS.  

Al Gifari 
Jihar 

(2018) 

Pengguna 
umum 

Go, 
Docker, 

dan 
WebSo
cket 

 Graphical 
User 

Interface 

GUI 

Implementasi Go dan 

Docker untuk pembuatan 

Aplikasi chat berbasis 

Web 

Supiawati 

Iin  

(2018) 

Kependudu
kan 

Docker Mysql Berbasis 
web 

Aplikasi potensi desa dan 
kependudukan pada kecamatan 

Siompu barat dengan 
menggunakkan teknologi 

Docker sebagai PAAS. 

 

Dalam Aplikasi kependudukan, teknologi docker digunakkan untuk 

mempermudah dalam proses pembuatan aplikasi ini. Jika kita tidak 

menggunakkan docker kita harus perlu menginstal so, runtime bahasa 

pemrograman yang akan kita gunakkan misalnya php menyiapkan server aplikasi 

yang akan dibuat menginstal layanan yang akan digunakkan tetapi dengan 

menggunakkan docker kita menjalankan aplikasi kita lebih cepat lebih konsisten 

dan minim campur tangan manusia. 

2. 2 Dasar Teori 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diberikan dasar teori 

sebagai berikut : 

2.2.1 Docker  

 

Docker adalah salah satu platform yang dibangun berdasarkan teknologi 

container. Docker merupakan sebuah project open-source  yang menyediakan 
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platform terbuka untuk developer maupun sysadmin untuk dapat membangun, 

mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah 

(container) yang ringan. Berbeda denga virtualisasi yang mana aplikasi berjalan 

di atas hypervisor dan guest OS, docker dapat menjalankan aplikasi langsung 

tanpa kedua hal tadi. Docker juga dilengkapi dengan fitur sandbox yang menjamin 

pengerjaan pengembang dan sysadmin tidak terganggu. Sandbox pada istilah 

keamanan komputer adalah mekanisme pemisahan aplikasi atau program tanpa 

mengganggu host (isolasi). 

1. 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. 

2. 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. 

3. Docker-arsitektur 

Gambar 2.1 menunjukan generasi terbaru dari virtualisasi yang berjalan di 

atas Docker. 
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Gambar 2.1: Arsitektur 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. 

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. 

4. Fitur Docker 

Berikut beberapa fitur yang dimiliki oleh docker: 

a) Docker memiliki kemampuan untuk mengurangi ukuran dari pengembangan 

aplikasi dan menyediakan beberapa container dengan ukuran sistem operasi 

yang lebih kecil. 
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b) Dengan Container, dapat memudahkan pengembang dalam 

mengembangkan aplikasi. 

c) Docker container dapat di deploy di komputer fisik, Virtual Machine(VMs), 

Aws, Google Cloud Platform, Openshift, dll.  

d) Docker Container sangat ringan, dan mudah di scale. 

 

5. 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 

compose. Docker compose dapat menjalankan beberapa container sebagai satu 

layanan tanpa perlu memulai masing-masing secara terpisah. 

2.2.2 Penduduk dan Kependudukan  

Penduduk adalah warna negara indonesia dan oang asing yang bertempat 

tinggal di indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan 

dengan jumlah, struktur, jeniskelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, 

persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahahannya yang menyangkut poliik - 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
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2.2.3 Php  

Hypertext Pre Psocessor merupakkan bahasa open source yang dapat 

digunakkan di berbagai mesin ( unix,linux, windows) dan dapat dijalankan secara 

runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system. 

2.2.4 Cloud Computing  

Komputasi awan (cloud computing) adalah gabungan antara pemanfaatan 

teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet awan (cloud) adalah 

metafora dari internet sebagaimana awan sering digambarkan pada diagram 

jaringan komputer. Cloud computing menerapkan suatu metode komputasi, yaitu 

kapabilitas yang terkait teknologi informasi disajikan sebagai 

suatulayanan/service sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet, 

tanpa mengetahui apa yang ada didalamnya, ahli dengannya, atau memiliki 

kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. 

 

 

 

 

 

 


