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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini akan dibuat Aplikasi web di Rolex Reparasi Jam Ramai 

Mall menggunakan Node js dan MongoDB sebagai database. Adapun berikut 

perbandingan tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya dan yang diajukan 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka. 

Rohman, Ahmad (2016), membuat penelitian mengenai Aplikasi asisten 

berbasis web, yang mana dalam penelitian tersebut memanfaatkan Node js  

sebagai platform as a services. Menitik beratkan atau memfokuskan pada 

pembuatan sistem pendaftaran bagi asisten dosen saat praktikum. Sehingga 

Aplikasi tersebut dapat membawa manfaat untuk kepala maupun petugas lab 

dalam mengelola data asisten praktikum. 

Sudaryono, Benny (2016), membuat penelitian mengenai Helpdesk 

berbasis Cloud Computing, dalam penelitian tersebut memanfaatkan teknologi 

Node js sebagai server side, MongoDB sebagai penyimpanan data, dan Docker 

sebagai layanan Cloud Computing. Sehingga Aplikasi tersebut dapat digunakan 

untuk mendokumentasi alat-alat yang digunakan untuk kegiatan praktikum. 

Setiawan, Wawan (2017), membuat penelitian mengenai Aplikasi absensi 

siswa berbasis web, dengan menggunakan Node js sehingga wali murid dapat 

memonitoring murid secara realtime. Dengan implementasinya menggunakan 

Node js sebagai server side dan menggunakan MySQL sebagai database. 
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Luthfiati, Nisrina (2017), membuat penelitian mengenai Aplikasi chatting 

berbasis web dengan mengimplementasikan Websocket dan Node js dalam 

pembuatan Aplikasi untuk berkomunikasi secara realtime. Sekaligus juga 

memiliki fitur yang dapat mencegah obrolan tidak wajar terhadap pengguna lain. 

Usulan Peneliti (2018), membuat penelitian mengenai Aplikasi reparasi 

jam berbasi web, dari keempat tinjauan pustaka tersebut Usulan Peneliti memiliki 

perbedaan yaitu dalam pembuatan Aplikasi web di Rolex Reparasi Jam Ramai 

Mall memanfaatkan Node js dari sisi server, sehingga dalam pembuatan web 

memanfaatkan Express js sebagai framework, dan MongoDB sebagai database 

untuk mengelola data pemilik jam. 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Tahun Judul Teknologi atau 

Metode 

Interface 

Rohman, 

Ahmad 

2016 Implementasi Node.js 

Dan Database 

MongoDB Untuk 

Pembuatan Aplikasi 

Pengelolaan Data 

Asisten (Studi Kasus 

Lab. STMIK 

AKAKOM) 

Node js dan 

MongoDB 

Web 

Sudaryono, 

Benny 

2016 Membangun Aplikasi 

Helpdesk Berbasis 

Cloud Computing 

Menggunakan Node.js 

Helpdesk dan 

Node js 

Web 
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Setiawan, 

Wawan 

2017 Absensi Siswa Dengan 

Teknologi Node.js 

Studi Kasus SMKN 1 

Sawit 

Node js dan 

MongoDB 

Web 

Luthfiati, 

Nisrina 

2017 Implementasi 

Websocket Dan Node.js 

Dalam Aplikasi 

Chatting Berbasis Web 

Websocket, 

Node js, dan 

MongoDB 

GUI 

Usulan 

Peneliti 

2018 Aplikasi Web Reparasi 

Jam Menggunakan 

Node js (Studi kasus: 

ROLEX Reparasi Jam) 

Node js dan 

MongoDB 

Web 

 

2.2 Dasar Teori 

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian untuk pembuatan Aplikasi web di Rolex Reparasi Jam Ramai Mall 

menggunakan Node js dan MongoDB sebagai database. 

2.2.1 Node js 

 Node js merupakan sebuah piranti lunak yang dikembangkan 

menggunakan engine dari javascript yang dibuat oleh Google untuk aplikasi 

browser Google Chrome / Chromium V8 dengan libUV dan beberapa library 

internal lainnya. Node js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl, dengan tujuan 

menggunakan Node js untuk semua pengembangan menggunakan javascript, baik 

pada sisi client maupun server. 
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 Dalam kasusnya di lapangan banyak pengembang aplikasi menggunakan 

Node js karena komponen terletak secara terpisah ke dalam berbagai pustaka 

(library) atau terletak pada npm (network printer manager) yang sudah melekat 

pada Node js. Sehingga pengembang aplikasi hanya menggunakan sesuai 

kebutuhan. 

2.2.2 MongoDB 

 MongoDB adalah database dokumen dengan skalabilitas dan fleksibilitas 

yang anda inginkan dengan query dan pengindeksan yang anda butuhkan. 

MongoDB merupakan salah satu database NoSQL, yang merupakan sebuah 

konsep penyimpanan data tanpa perlu adanya table schema dan tidak ada bahasa 

sql yang terlibat dalam pemakaian database. 

 Unit terkecil pada MongoDB adalah document, lalu kumpulan dari 

document adalah collection. Dokumen dalam MongoDB memiliki atribut yang 

berbeda-beda dengan dokumen yang lainnya walaupun dalam satu collection. 

Metode penyimpanan yang digunakan oleh MongoDB adalah object-oriented dan 

dukungan tipe index yang berbeda untuk lookups terhadap data tertentu dan 

memiliki kemampuan clustering secara default. 

2.2.3 Heroku app 

Heroku adalah Cloud Platform as a Service (PaaS) berbasis kontainer. 

Pengembang menggunakan Heroku untuk menyebarkan, mengelola, dan 

mengukur aplikasi modern. Platform yang elegan, fleksibel, dan user-friendly saat 

digunakan, menawarkan kepada pengembang jalur paling sederhana untuk 

mendapatkan aplikasi mereka ke pengguna. 
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Heroku sepenuhnya dikelola, memberikan pengembang kebebasan untuk 

fokus pada produk inti mereka tanpa gangguan mempertahankan server, perangkat 

keras, atau infrastruktur. Pengalaman Heroku menyediakan layanan, alat, alur 

kerja, dan dukungan polyglot — semuanya dirancang untuk meningkatkan 

produktivitas pengembang. 

2.2.4 Express js 

 Express js merupakan salah satu pustaka pada Node js yang dikelola oleh 

npm yang difungsikan sebagai minimal framework dalam pembuatan web. 

Sehingga memungkinkan pengguna untuk memulai membuat laman web, statik 

file, maupun laman web dengan akses REST API atau aplikasi hybrid. 

2.2.5 Reparasi Jam 

 Definisi/arti kata 'reparasi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah /réparasi/ n perbaikan atas kerusakan; perbaikan; mereparasi 

/me·re·pa·ra·si/ v memperbaiki (membetulkan) yang rusak. Sementara Jam adalah 

alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu (seperti arloji, lonceng dinding); 

dengan peragaan dalam bentuk angka. Waktu yang lamanya 1/24 hari (dari sehari 

semalam); saat tertentu, pada arloji jarumnya yang pendek menunjuk angka 

tertentu dan jarum panjang menunjuk angka 12 (pada lonceng disertai dengan 

dentang suara bandul memukul logam atau bel). Dalam hal ini adalah tempat 

perbaikan atau memperbaiki jam yang bernama Rolex Reparasi Jam Ramai Mall 

Malioboro Yogyakarta. Rolex Reparasi Jam Ramai Mall merupakan tempat 

reparasi jam yang dikelola oleh seorang ahli, yang telah memiliki pengalaman 

selama bertahun-tahun dalam perbaikan atau reparasi jam. 


