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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini menggunakan 5 buah tinjauan pustaka, Tinjauan 

Pustaka pertama ditulis oleh Heri Purnama yang membangun sebuah aplikasi 

untuk pengelolaan skripsi di STMIK AKAKOM Yogyakarta supaya tidak terjadi 

plagiat atau kesamaan judul (Heri Purnama, S.Kom tahun (2016)). 

Tinjauan Pustaka yang kedua ditulis oleh Muhammad Slamet Sunandar 

lulusan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang membangun sebuah aplikasi web 

dan android untuk penerimaan siswa baru SMK NAWA BHAKTI KEBUMEN 

(Muhammad Slamet Sunandar, S.Kom tahun (2014)). 

Tinjauan Pustaka yang ketiga ditulis oleh Aidil Fitriyansyah lulusan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang membangun sebuah 

aplikasi web untuk penerimaan siswa baru  SMA N 1 Kelekar dengan sms (short 

message service) gateway. (Aidil Fitriyansyah, S.Kom tahun (2015)). 

Tinjauan Pustaka yang keempat ditulis oleh Fedi Rahadi Noviandi lulusan 

Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang membangun sebuah aplikasi web 

untuk pengembangan sistem informasi akademik Fakultas Teknik Universitas 

Tanjungpura (Fedi Rahadi Noviandi, S.T tahun (2012)). 

Tinjauan Pustaka yang kelima ditulis oleh I Wayan Gede Suma Wijaya 

lulusan Teknik Informatika STIKOM PGRI Banyuwangi yang membangun 

sebuah aplikasi untuk penerapan web service pada aplikasi sistem akademik pada 
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platform sistem operasi mobile android (I Wayan Gede Suma Wijaya, S.Kom 

tahun (2012)). 

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa kelebihan dan kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian  sebelumnya akan di kaji dan di lakukan perbaikan, 

sehingga didapat hasil yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di atas, berikut ringkasan penelitian yang disajikan dalam  Tabel 2.1. 

Tabel Perbandingan. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

Penulis Judul 

Bahasa 

Serverside, 

Clientside 

Databases Platform 
Private 

Cloud 

Heri 

Purnama 

tahun (2016) 

Aplikasi 

Pengelolaan 

Skripsi di 

STMIK 

AKAKOM 

Yogyakarta 

Menggunakan 

Arsitektur 

Microservice 

dengan 

Node.js 

Bahasa – 

JavaScript  

NoSQL-

MongoDB 

Node.js Docker 

Muhammad 

Slamet 

Sunandar 

tahun (2014) 

Aplikasi 

Penerimaan 

Siswa Baru 

SMK NAWA 

BHAKTI 

Bahasa – 

Java 

- Android - 
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KEBUMEN 

Berbasis Web 

dan Android 

Aidil 

Fitriyansyah 

(2013) 

Sistem 

Informasi 

Penerimaan 

Siswa Baru 

Berbasi Web 

dan SMS 

(Short 

Message 

Service) 

Gateway di 

SMA N 1 

Kelekar 

Bahasa – 

PHP 

MySQL - - 

Fedi Rahadi 

Noviandi 

tahun (2012) 

Pengembangan 

Sistem 

Informasi 

Akademik 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Tanjungpura 

Bahasa – 

Jquery 

 

- Berbasis 

Web 

- 

I Wayan 

Gede Suma 

Wijaya 

tahun (2012) 

Penerapan 

Web Service 

Pada Aplikasi 

Sistem 

Akademik 

Pada Platform 

Sistem Operasi 

Bahasa – 

Java, PHP, 

JSON 

- Android - 
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Mobile 

Android 

Usulan 

(2017) 

Aplikasi 

Siakad 

Bimbingan 

Belajar EEC 

Jogja 

Menggunakan 

Arsitektur 

Microservices 

Bahasa – 

PHP, 

JavaScript 

MySQL Berbasis 

Web 

- 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Arsitektur Microservices 

Microservices adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi 

dengan rangkaian service-service yang kecil, yang mana setiap service berjalan 

pada proses nya sendiri – sendiri. Setiap service dapat berkomunikasi dengan 

mekanisme yang ringan. 

Tiap – tiap service yang dibuat harus mengenkapsulasi data dengan logika 

bisnis yang beroperasi pada diri itu sendiri, dan hanya dapat diakses melalui 

published service interface. Tidak ada database yang dapat di akses secara 

langsung dari luar service dan tidak ada data yang di - sharing antara setiap 

service. 

Dengan begitu, setiap service yang dibangun harus memiliki landasan 

domainnya sendiri – sendiri dan process sharing data domain yang satu dengan 

yang lainnya hanya dapat dilakukan melalui published service interface. 
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2.2.2 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk 

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan 

bersamaan dengan CSS dan HTML. Akan tetapi, dalam skripsi penulis kali ini, 

PHP dipadukan dengan JavaScript dan Node.js. Sehingga, aplikasi yang 

diinginkan terselesaikan. 

 

2.2.3 Database MySQL 

MySQL merupakan database engine atau server database yang 

mendukung bahasa database pencarian SQL. MySQL adalah sebuah perangkat 

lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multithread dan multi-

user. 

 

2.2.4 Node.js 

Node.js merupakan salah satu piranti pengembang yang bisa digunakan 

untuk membuat aplikasi berbasis Cloud. Node. Js dikembangkan dari engine 

JavaScript yang dibuat oleh Google untuk browser Chrome / Chromium (V8) 

ditambang dengan libUV  serta beberapa pustaka internal lainnya. Dengan 

menggunakan Node.js, semua pengembangan akan dilakukan menggunakan 

JavaScript, baik pada sisi client maupun server. (Bambang P.D.P., 2013) 
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2.2.5 JavaScript 

Menurut Bride (2007), JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis 

browser. Kode - kodenya ditulis langsung ke dalam HTML dari halaman - 

halaman web dan diterjemahkan serta dieksekusi sebagai respon terhadap 

aktivitas - aktivitas pada halaman web. 

Berlandaskan pada definisi yang disampaikan diatas, Bride (2007) 

menjabarkan JavaScript secara lebih lanjut sebagai berikut : 

1. JavaScript berinteraksi dengan browser. JavaScript dapat membaca 

informasi dari halaman web, seperti data yang dimasukkan melalui 

field - field dalam sebuah form. 

JavaScript adalah bahasa event-driven berbasis objek. JavaScript 

memberikan respon terhadap aktivitas yang dilakukan terhadap objek - objek pada 

halaman web. 


