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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk perbandingan mono dengan microservice adalah dari segi

kecepatan juga sangat mempengaruhi, jadi jika kita contohkan mono itu

bayangkan jika facebook masih menggunakan arsitektur mono dengan

banyaknya request dari pengguna maka server dari facebook akan

kepenuhan request dan bakalan down, namun jika facebook menggunakan

arsitektur microservice dengan banyaknya request dari pengguna server dari

facebook tidak down.

Tabel 2.1. Perbandingan

Penulis Topik

Penelitian

Bahasa

Pemrograman

Teknologi Database

Heri Purnama

(2016)

Pengolahan

Skirpsi

Menggunakan

Arsitektur

Microservice

Dengan

Node.js

Javascript Microservice,

Node.js,

Private Cloud

(Docker)

NoSQL-Mo,

ngoDB

Ahmad

Qamaruddin

(2018)

Implementasi

Arsitektur

Microservice

Go Microservice,

RESTful API

Cockroach

DB
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Menggunakan

RESTful API

Pada Portal

Akademik.

Setya Budi

(2018)

Implementasi

Arsitektur

Microservices

Pada Backend

Comrades

Python Microservice,

RESTful API

Cockroach

DB

Maksy

Sendiang

(2018)

Implementasi

Teknologi

Mikroservice

pada

Pengembangan

Mobile

Learning

Go Microservice,

RESTful API

Cockroach

DB

Danil Rafiqi

(2019)

Implementasi

Arsitektur

Microservice

Pada Aplikasi

Online Travel

Tourinc

Php Microservice,

RESTful API

Cockroach

DB

Andre Putra Restfull Api Python Microservice, Mysql
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(2019) untuk

Menampilkan

List Berita

Menggunakan

Arsitektur

Microservices

RESTful API

2.2 Dasar Teori

2.2.1. VueJs

VueJs adalah javascript framework yang dikembangkan untuk

membangun antarmuka suatu software. VueJs telah menyediakan

berbagai macam fungsi javascript yang telah dimodifikasi sehingga

programmer dapat lebih mudah untuk membangun software,

tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Selain memudahkan dalam

pengembangan, VueJs juga memberi kemudahan kepada pengguna

software dalam menggunakan software itu sendiri dengan realtime

response, di mana VueJs meminimalkan waktu antara aksi user

dengan respons perangkat lunak. VueJs pertama kali dirilis pada

Februari 2014 oleh Evan You setelah bekerja di Google

menggunakan AngularJS di beberapa proyek. (Dimas, 2018)

2.2.2. Python

Python merupakan bahasa pemrograman dengan tujuan umum yang

dikembangkan secara khusus untuk membuat source code mudah
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dibaca. Python juga memiliki library yang lengkap sehingga

memungkinkan programmer untuk membuat aplikasi yang mutakhir

dengan menggunakan source code yang tampak sederhana (Syarifah,

2018).

2.2.3. JSON

JSON adalah sebuah format pesan balikan yang berukuran kecil

yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, dan juga mudah ditulis

dan diurai oleh mesin. JSON merupakan salah satu pesan balikan

yang dapat digunakan dalam sebuah REST API.

2.2.4. Rest

REST Representational State Transfer yang disingkat REST

merupakan salah satu jenis arsitektur untuk penerapan web service

yang menerapkan konsep perpindahan antar state. State disini dapat

digambarkan seperti peramban meminta suatu halaman situs, di sisi

server akan mengirimkan state halaman situs yang sekarang ke

peramban. Navigasi melalui URL yang disediakan sama halnya

dengan mengganti state dari halaman situs. Sama seperti REST

bekerja, dengan bernavigasi melalui link HTTP untuk melakukan

aktivitas tertentu. Seakan-akan terjadi perpindahan state antara satu

dengan yang lain. Perintah HTTP yang bisa digunakan dalam REST

adalah fungsi GET, POST, PUT atau DELETE. (Aminudin, dkk,

2013).


