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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1.Tinjauan Pustaka 

Didalam penulisan ini terdapat lima referensi dan satu referensi yang 

diajukan penulis sebagai tinjauan pustaka meliputi: 

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Metode Bahasa 

Pemrogra

man 

Interface 

Novan 

Alkaf 

Bahraini 

Saputra 

Portofolio 

Mahasiswa di 

Jurusan Teknik 

Informatika 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Studi Literatur, 

Analisa dan 

Perancangan 

Sistem, 

Implementasi, Uji 

Coba dan Evaluasi, 

Penyusunan 

Laporan 

PHP GUI 

Jevan 

Atmaja  

Toko Buku Online Laravel PHP GUI 

Chandra 

Pradityata

ma 

Gender Dan Anak di 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Sistem 

Development Life 

Cycle (SDLC) 

PHP GUI 

David 

Novianto 

Simanjunt

ak 

Perpustakaan di 

Yayasan 

Home(House Of 

Mercy) 

Pengumpulan Data, 

Metode Analisis, 

Metode 

Perancangan, dan 

Studi Pustaka 

PHP GUI 

Muhamma

d Joddy 

Gorby 

Cendraraja 

Active Record, 

Koneksi Ke 

Database, 

Kecepatan Akses 

dan Load Time, 

Layout, Security 

Web 

Metode Kualitatif PHP GUI 

Muhammad 

Nur Hamid 

Inventaris di 

HMJ TI STMIK 

Perbandingan 

performa, cara akses 

PHP  GUI 
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Penulis Objek Metode Bahasa 

Pemrogra

man 

Interface 

AKAKOM 

Yogyakarta 

database dan 

implementasi fitur 

AJAX 

 

Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain dari 

segi objek dan metode yang digunakan. Objek yang digunakan penulis adalah 

Inventaris di HMJ TI STMIK Akakom Yogyakarta dengan metode perbandingan 

performa, cara akses database dan implementasi fitur AJAX. Metode 

perbandingan performa digunakan untuk mengukur response time, throughput, 

request per second. Metode perbandingan cara akses database digunakan untuk 

membandingkan dan menganalisis akses database untuk tata cara pengaksesan 

tabel dalam operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD). Metode perbandingan  

implementasi fitur AJAX dilakukan pada filtering data inventaris menggunakan 

autocomplete. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Framework CodeIgniter 

CodeIgniter adalah framework PHP yang memakai sistem Model View 

Controller (MVC). Jadi secara garis besar, disana ada 3 komponen utama, 

yaitu Model, View dan Controller. Peranan model pada CodeIgniter tidak 

seketat pada framework lainnya. Pada framework lain misalnya Laravel, 

Eloquent Model (sebutan class model pada Laravel) di khususkan untuk 

operasi ORM Database. Model di CodeIgniter lebih fleksibel, bisa untuk 
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proses apa saja. View digunakan untuk menampilkan data. View bisa 

berupa halaman statis, atau kombinasi antara content statis dan content 

yang berasal dari pengolahan data. Controller adalah salah satu bagian 

terpenting dari CodeIgniter. Tampilan yang pertama kali muncul ketika 

berhasil menginstal CodeIgniter juga merupakan hasil dari kode suatu 

controller, yaitu Welcome.php (Awan Pribadi Basuki, 2016). 

2.2.2. Framework Laravel 

Laravel adalah framework PHP yang sedang populer saat ini. Sejak 

dibuat oleh Taylor Otwell dan dirilis pertama kali pada 2011, Laravel 

mendapatkan sambutan yang baik. Banyak developer yang semula 

menggunakan framework lain, kini beralih menggunakan Laravel. Hal itu 

tidak lain karena Laravel memiliki banyak fitur modern yang sangat 

membantu dalam proses web development (Awan Pribadi Basuki, 2016).  

2.2.3. Apache Benchmark 

Apache Benchmark merupakan sebuah tool yang melakukan benchmark 

dengan mengirimkan request ke server HTTP setiap detik dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan server dalam menangani request, 

terutama dalam jumlah yang banyak dan konkuren. Apache Benchmark 

merupakan tool yang digunakan melalui perintah terminal. Adapun 

perintah yang digunakan untuk melakukan benchmark sebagai berikut: 

ab –n 100 –c 5 [URL] Parameter -n 100 memberitahukan Apache 

Benchmark untuk mengirimkan 100 request per detik, dan -c 5 

memberitahukan Apache Benchmark untuk melakukan 5 request secara 
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konkuren. Jadi, total request yang dilakukan adalah 100*5 = 500 request 

(Gunawan dan Suwandi Halim, 2011). 

2.2.4. www.site24x7.com 

“site 24x7 provides the functionality of continually monitors web site’s 

performance on a 24x7 basis and alerts you whenever these is any 

degradation of performance. A key indicator of the performance of any 

web site is its response time. When a web site is slow or unresponsive, it 

may drive users away from the site (Raj Bala Simon dan Laxmi Ahuja, 

2012:2).” dengan arti Site24x7 menyediakan fungsionalitas secara 

berkesinambungan memantau performa website dalam basis 24x7 dan 

menyiagakan setiap kali ada penurunan performa. Indikasi kunci 

performa setiap website adalah response timenya. Ketika sebuah website 

lambat atau tidak responsive, itu mungkin akan menjauhkan pengguna 

dari situs.   

2.2.5. AJAX 

Model aplikasi web dengan AJAX berkomunikasi secara langsung 

dengan server melalui objek javascript yaitu XMLHttpRequest. Objek 

XMLHttpRequest merupakan suatu jembatan antara server dengan client. 

Halaman yang mendapatkan request, dan merespon dari server tanpa me-

reload halaman secara keseluruhan. User tetap dengan halaman yang 

sama, bahkan user tidak tahu ada data yang dikirim dan diterima dari 

server, karena javascript melakukan transaksi data dibalik layar. Model 

web menggunakan AJAX mengirimkan permintaan (request) memakai 
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proses asynchronous, proses pengiriman tersebut berarti kode javascript 

tidak menunggu server untuk merespon, sehingga pengguna dapat 

menggunakan aplikasi. Kode javascript mendapatkan data, melakukan 

perhitungan, dan mengirim permintaan lain tanpa- melibatkan pengguna. 

Proses ini adalah kekuatan XMLHttpRequest yang dilakukan secara 

bersamaan dengan server yang diinginkan, tanpa pernah tahu pengguna 

tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hasil dari proses tersebut adalah, 

dinamis responsif, pengalaman yang sangat interaktif seperti aplikasi 

desktop, tetapi dengan semua kekuatan internet di belakangnya 

(Muhammad Zakki Abdillah, 2016). 

2.2.6. Response Time 

Waktu tanggap (response time) adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu 

proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi 

permintaan tersebut (Rully Excalanta, Yessica Nataliani, Yos Richard 

Beeh, 2012). 

2.2.7. Throughput 

Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satuan 

waktu tertentu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang 

dilakukan sistem (Rully Excalanta, Yessica Nataliani, Yos Richard Beeh, 

2012). 
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2.2.8. Request Per Second 

RPS (Request per second) berarti berapa banyak request yang dapat 

diproses per detik. Semakin tinggi angkanya maka semakin efisien 

framework tersebut (Diqy Fakhrun Shiddieq, Nurul Aqmarina, 2013). 

2.2.9. Database 

Database merupakan rumah atau tempat berkumpulnya tabel-tabel yang 

berisikan data. Pada saat sistem memproses penyajian informasi, 

database berperan aktif memberikan data yang dibutuhkan user (Rizaldi, 

Dewi Anggraeni, Arridha Zikra Syah, 2018). 


