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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin cepat dari masa 

ke masa yang memudahkan manusia mengolah data, menyajikan informasi dan 

berkomunikasi tanpa dibatasi ruang, waktu, dan tempat. proses pengumpulan 

tugas mahasiswa memiliki beberapa permasalahan yaitu, mahasiswa masih 

mengumpulkan tugas dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang disimpan ke 

flashdisk atau dikirimkan lewat email sehingga kendala yang terjadi adalah: (1). 

Dalam bentuk hardcopy, mahasiswa sering tidak menyimpan tugas yang telah 

diperiksa sehingga tidak dapat ditemukan kembali jika dibutuhkan, sedangkan 

untuk dosen banyak dokumen tugas dari beberapa mata kuliah dan kelas mengajar 

menumpuk pada meja kerja (2). File tugas yang disimpan pada flashdisk menjadi 

corrupt apabila file sudah terinfeksi virus pada komputer saat proses menyalin 

sedangkan file tugas yang dikirim melalui email membutuhkan banyak waktu 

untuk dosen mengidentifikasi tugas berdasarkan nama mahasiswa, semester, mata 

kuliah dan status penilaian. (3). Nilai tugas juga bagian dari penilaian akhir, 

masalah baru akan muncul apabila mahasiswa mengajukan protes nilai tanpa 

bukti.  

Perkembangan teknologi dalam membangun sebuah aplikasi sudah 

beraneka ragam, khususnya aplikasi berbasis web. Banyaknya teknologi yang 

dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi menjadikan developer 

menjadi leluasa dalam menentukan teknologi apa yang akan digunakan, sehingga 
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penentuan teknologi yang akan digunakan inilah yang akan menentukan apakah 

aplikasi yang dibangunnya akan lebih unggul dibanding aplikasi yang lainya. 

Secara tradisional aplikasi web dibangun menggunakan pendekatan 

monolitik. Ketika bekerja dengan aplikasi monolitik berbagai masalah  akan 

timbul dari waktu kewaktu. Saat ini microservice merupukan arsitekur yang 

banyak dilirik oleh para developer dalam membangun sebuah aplikasi karena 

banyak kelemahan-kelemahan pada aplikasi monolitik yang solusinya dapat 

dialamatkan oleh microservice. Tujuan penulis dalam membangun aplikasi ini 

adalah untuk implementasi arsitektur microservce dalam membangun  aplikasi 

web dengan studi kasus membuat Rest API untuk managment alat di ukm 

mapala, dimana service-service dari aplikasi dibangun secara terpisah 

berdasarkan fungsionalitasnya masing-masing dengan menggunakan RESTful 

API sebagai komunikasi antara Frontend dengan Backend. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk membantu dosen dan mahasiswa 

dalam pengumpulan dan tugas perkuliahan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang didapat 

adalah Bagaimana mengimplementasikan arsitektur microservices untuk 

membantu membuat sebuah aplikasi yang membantu dosen dan mahasiswa dalam 

pengumpulan dan managment tugas perkuliahan. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan ruang lingkup 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Arsitektur Microservice Menggunakan Restful API untuk 

membantu dosen dan mahasiswa dalam pengumpulan dan managment tugas 

perkuliahan. 

2. Aplikasi akan mengelola pengumpulan tugas mahasiswa jurusan ti dan si 

3. Penelitian ini berfokus pada penggunaan teknologi microservices 

4. Bahasa pemerograman menggunakan php 

5. Frontend menggunakan vuejs 

6. Database menggunakan mysql 

7. Tes api menggunakan postman 

8. Melakukan request dengan method GET dan membuat data request POST 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

Mengimplementasikan Arsitektur Microservice Menggunakan Restful API  untuk 

membantu dosen dan mahasiswa dalam pengumpulan dan managment tugas 

perkuliahan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan 

aristektur microservice. 

2. Berhasil membuat rest api untuk membuat sebuah aplikasi pengumpulan 

tugas mahasiswa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori yang 

dibutuhkan dalam proses analisis permasalahan. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi Bahan/Data, Peralatan, Prosedur dan Pengumpulan 

Data, dan Analisis dan Rancangan Sistem. 


