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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 permintaan dan potensi 

down akan sangat besar, namun jika facebook menggunakan arsitektur 

microservice dengan banyaknya request dari pengguna server dari facebook akan 

meminimalisir terjadinya down. 

Tabel 2.1. Perbandingan 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1.  Tugas 

Tugas merupakan adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen 

dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih 

sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap 

2.2.2.  Bootstraps 

Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah dibuat 

khusus uintuk mengembangkan front end sebuah website. Bootstrap juga dikenal 

sebagai salah satu framework CSS, HTML, Javascript yang begitu populer di 

kalangan website developer atau pengembang website.  

2.2.3.  Php 

PHP adalah bahasa pemrograman yang sering disisipkan ke dalam HTML. 

PHP sendiri berasal dari kata Hypertext Preprocessor. Sejarah PHP pada awalnya 

merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). 

2.2.4.  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. 
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2.2.5.  Rest API 

REST API merupakan salah satu dari desain arsitektur yang terdapat di 

dalam API itu sendiri. Dan cara kerja dari RESTful API yaitu REST client akan 

Melakukan akses pada data/resource pada REST server dimana masing-masing 

resource. Atau data/resource tersebut akan dibedakan oleh sebuah global ID atau 

URIs (Universal Resource Identifiers). 

Jadi, Nantinya data yang diberikan oleh REST server itu bisa berupa format 

text, JSON atau XML. Dan saat ini format yang paling populer dan paling banyak 

digunakan adalah format JSON. 

Adapun metode HTTP yang secara umum dipakai dalam REST api adalah: 

A.  GET, berfungsi untuk membaca data/resource dari REST server 

B. POST, berfungsi untuk membuat sebuah data/resource baru di REST server 

C. PUT, berfungsi untuk memperbaharui data/resource di REST server 

D. DELETE, berfungsi untuk menghapus data/resource dari REST serve 

E. OPTIONS, berfungsi untuk mendapatkan operasi yang disupport pada 

resource dari REST server. 

2.2.6.  Vuejs 

Vue.js adalah sebuah framework Javascript untuk 

membuat  userinterface dan single-page application (SPA). Pada arsitektur 

MVC (Model–View–Controller), Vuejs hanya akan mengambil peran 

hanya layer View.  Vuejs sendiri menerima dan mengirim data lalu membuat 

tampilan user interface(UI). 


