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BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Studi 

Dalam penelitian ini, saya merujuk berbagai studi yang telah ada sebelumnya untuk 

membantu saya dalam membuat keputusan, menentukan metode, dan solusi yang 

diberikan untuk penelitian. Berbagai tinjauan studi yang saya gunakan dan penelitian 

saya dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Studi (identitas tabel di tengah) 

No Penulis 

[tahun][judul

] 

Permasalaha

n dan Tujuan 
Metode Teknik 

Evaluasi 
Kontribusi 

1 R. Flygare 
and A. 
Holmqvist 
[2017] 
[Performanc
e 
characteristi
cs between 
monolithic 
and 
microservic
e-based 
systems] [3] 

Permasalah
an yang 
diangkat 
adalah 
penforma 
yang yang 
tidak stabil 
dalam kasus 
kasus 
tertentu dari 
arsitektur 
monolit dan 
microservic
e  
 
Dan tujuan 
penelitian 
nya adalah 
membandin
gkan 
performa 
aplikasi 
yang di 
dibuat 
dengan 
arsitektur 
monolit dan 

Experiment 
Design, 
Data 
Collection, 
Data 
Analysis 
dan Validity 
Threats 

Teknik yang 
digunakan 
adalah 
dengan 
membandin
gkan semua 
data 
percobaan 
perfoma 
dari semua 
jenis 
arsitektur 
yang 
dibandingka
n 

Dengan 
membuat 
perbandingan 
dari 4 ragam 
arsitektur 
sistem yang 
diuji, 
didapatkan 
kesimpulan 
bahwa 
arsitektur 
microservice 
cocok 
digunakan 
untuk 
membuat 
aplikasi yang 
membutuhka
n ketahanan 
dalam 
menangani 
banyak 
pengguna dan 
pengaksesan 
yang sangat 
banyak. 
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No Penulis 

[tahun][judul

] 

Permasalaha

n dan Tujuan 
Metode Teknik 

Evaluasi 
Kontribusi 

arsitektur 
microservic
e  
 
 
 

 

Perbedaan 
penelitian ini 
dengan 
penelitian 
yang saya 
lakukan 
adalah, 
penelitian 
saya tidak 
hanya 
terfokus pada 
perbandingan 
performa dari 
arsitektur 
aplikasi 
namun 
termasuk 
fungsionalita
s dari sistem 

2.  Wiharto. 

Niki 

Rahmadi 

[2019] 

[Pengemban

gan Fitur 

Tryout 

Online Pada 

Sistem 

Informasi 

Sanedu 

Berbasis 

Web 

Menggunak

an 

Merancang 

dan 

mengemban

gkan 

website 

ujian 

dengan fitur 

tryout 

online 

dengan 

framework 

Laravel, 

guna 

efisiensi.  

Extreme 

Programmin

g 

Black-box 

testing, 

Performanc

e Testing , 

dan 

Usability 

Testing 

Penelitian ini 

merupakan 

dasar saya 

melakukan 

penelitian, 

karena ini 

merupakan 

sistem yang 

sebelumnya 

ada dalam 

perusahaan 

SANEDU, 

yang mana 

memiliki fitur 

yang sangat 
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No Penulis 

[tahun][judul

] 

Permasalaha

n dan Tujuan 
Metode Teknik 

Evaluasi 
Kontribusi 

Framework 

Laravel] [2] 

mirip, namun 

penelitian ini 

dibuat dengan 

menggunaka

n framework 

Laravel dan 

berarsitektur 

Monolit 

sedangkan 

dalam 

peneltiian 

yang saya 

lakukan 

sistem 

menerapkan 

aristektur 

microservice. 

Penelitian ini 

juga 

berkontribusi

dalam 

menyediakan 

fitur ujian 

online untuk 

SANEDU 

namun 

sekarang 

sudah tidak 

dapat 
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No Penulis 

[tahun][judul

] 

Permasalaha

n dan Tujuan 
Metode Teknik 

Evaluasi 
Kontribusi 

digunakan 

lagi karena 

tidak dapat 

menangani 

user yang 

banyak 

3.  R. A. Putra 

[2018][ 

Analisa 

Implementa

si Arsitektur 

Microservo

ces Berbasis 

Kontainer 

Pada 

Komunitas 

Pengemban

g Perangkat 

Lunak 

Sumber 

Terbuka ( 

OpenDayLi

ght DevOps 

Community

)] [10] 

Menganalis

a hasil 

implementa

si arsitektur 

microservic

e yang 

berbasis 

kontainer 

pada 

komunitas 

pengemban

g perangkat 

lunak 

sumber 

terbuka 

Metode 

pendekatan 

deskriptif 

dan metode 

pendekatan 

verifikatif 

 Teknik 
analisis 
data: analisi
s 
kuantitatif, 
Analisis 
regresi 
 
Analisis 
Statistik 
Deskriptif 
 

Uji Korelasi 

Ganda dan 

Uji 

Koefisien 

Determinasi 

Memberikan 

pemahaman 

lebih luas 

mengenai 

arsitektur 

microservice 

dan berbagai 

aspek 

implementasi

nya. 

Menganalisa 

kefektifan 

implementasi 

arsitektur 

microservice

berbasis 

container. 

4.  Muhamad 

Mustamiin, 

Eka 

Ismantohadi

Merancang 

dan 

mengemban

gkan Sistem 

UML, 

usecase 

diagram 

Tidak 
dipaparkan 

Memberikan 

penggamabar

an sistem 

pengemebang
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No Penulis 

[tahun][judul

] 

Permasalaha

n dan Tujuan 
Metode Teknik 

Evaluasi 
Kontribusi 

, Ahmad 

Lubis 

Ghozali, 

Darsih , 

Livia Neta 

Inara 

[2020][ Ran

cang 

Bangun 

Sistem 

Manajemen 

Soal Dan 

Ujian 

Berbasis 

Website 

Menggunak

an 

Framework 

Laravel] 

[11] 

Manajemen 

Bank Soal 

Dan Ujian 

Berbasis 

Website 

Menggunak

an 

Framework 

Laravel 

an sistem 

pengerjaan 

dan 

pengelolaan 

soal dengan 

framework 

yang mirip 

yaitu Laravel. 

Secara umum 

kontribusi 

yang 

diberikan 

oleh 

penelitian ini 

adalah 

menyediakan

sistem 

manajemen 

soal dan ujian 

berbasis 

website untuk 

lembaga 

pendidikan  

5. Baginda 

Oloan Lubis 

[2016][ Pen

erapan 

Global 

Extreme 

Menerapkan 

metode  

global 

extreme 

programmin

g pada 

Extreme 

programmin

g, UML, 

ERD 

Black-box 

testing 
Memberikan 

pemahaman 

dan 

penerapakan 

dari metode 

pengembanga
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No Penulis 

[tahun][judul

] 

Permasalaha

n dan Tujuan 
Metode Teknik 

Evaluasi 
Kontribusi 

Programmin

g Pada 

Sistem 

Informasi 

Workshop, 

Seminar 

Dan 

Pelatihan Di 

Lembaga 

Edukasi][12

] 

pengemban

gan sistem 

informasi 

workshop, 

seminar dan 

pelatihan di 

lembaga 

edukasi 

n perangkat 

lunak 

Extreme 

Programmin

g 

 

6 Pengemban

gan Fitur 

Quiz Online 

Pada LMS 

SANEDU 

Berbasis 

Website 

Beraksitekt

ur 

Microservic

e Dengan 

Menggunak

an Laravel 

Lumen dan 

Nuxt js 

Sistem kuis 

secara 

manual 

yang tidak 

efektif dan 

sistem dari 

penelitian 

sebelumnya 

tidak dapat 

diandalkan 

Extreme 

Programmi

ng dan 

UML  

Black box 

testing 

dengan 

metode 

Equivalence 

Partitioning

, 

Performanc

e Testing 

dengan 

Loadster 

dan survei 

kepuasan 

pengguna  

Penelitian 

yang penulis 

lakukan  
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2.2 Tinjauan Pustaka  

Berikut adalah tinjauan pustaka yang saya lakukan pada berbagai sumber untuk 

mendukung dibuatnya penelitian ini. 

 

2.2.1 Microservices 

Menurut Putra [10], Microservice arsitektur yang membentuk kesatuan proses, yang 

terdiri dari sub proses yang kecil dan independent yang saling berkomuniasi satu 

dengan yang lainnya yang membentuk satu kesatuan yang saling terhubung dan 

kompleks. Sub proses yang merupakan layanan, berfungsi untuk menyelesaikan tugas-

tugas kecil yang dari layanan tersebut, sehingga antar sub proses / layanan tidak 

berhubungan secara langsung, yang disebut juga sistem modular, dan arsitektur 

microservice sendiri biasa juga disebut sebagai pengembangan dari Service oriented 

architecture (SOA) karena Microservice merupakan sistem yang terdiri dari 

komponen komponen berupa services yang modular, autonomous yang memiliki 

tujuan masing masing namun ter-orkestrasi melalui protokol light-weight dengan satu 

sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu terutama di dalam pengembangan 

software. 

Dalam pengembangan aplikasi berbasis website sendiri, biasanya arsitektur 

microservices membagi 2 bagian dari aplikasi website tersebut yaitu, backend yaitu 

bagian yang berfungsi untuk berkomunikasi antar request pengguna dengan database 

dan frontend berfungsi sebagai tampilan dari aplikasi yang akan digunakan oleh 

pengguna , bagian frontend mengimplementasikan fungsi-fungsi yang disediakan oleh 

backend. Gambaran dari arsitektur dapat dilihat pada Gambar 2.1. 



 19 

 

Gambar 2.1 Gambaran Arsitektur Microservices 

 

2.2.2 API Gateway 

API gateway merupakan bagian dari kategori pola arsitektur berbasis orkestrasi dan 

koordinasi, yaitu pola arsitektur yang menangkap komunikasi dan koordinasi dari 

perspektif logis. API gateway adalah layanan yang merupakan titik masuk ke dalam 

aplikasi dari dunia luar (sisi klien). API gateway menyediakan API yang disesuaikan 

untuk setiap klien guna merutekan permintaan, mengubah protokol, dan 

mengimplementasikan logika bersama seperti autentikasi dan ratelimiters. Selain itu, 

API gateway bertanggung jawab untuk beberapa kasus seperti monitoring dan static 

response handler. Dalam beberapa kasus, API gateway juga dapat berfungsi sebagai 

service discovery dan load balancer karena ia mengetahui lokasi dan alamat semua 

layanan. [13].  

 

2.2.3 Load Balancing 

Load balancing adalah sebuah fitur atau kemampuan yang berfungsi sebagai pemecah 

masuknya permintaan yang harus diproses oleh sistem dengan cara membagi 

masuknya permintaan kepada beberapa sistem yang berbeda sehingga permintaan 

yang masuk dapat dikerjakan secara bersama pada kesatuan sistem yang ada. Load 
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balancing tidak memiliki jumlah pasti berapa jumlah minimal sistem yang berfugnsi 

sebagai pembagi tugas memproses permintaan, namun semakim banyak sistem yang 

digunakan untuk memproses masuknya permintaan, maka semakin baik pula performa 

load balancing-nya. Dengan menggunakan load balancing dapat memberikan 

keuntungan berpa penurunan jumlah proses yang harus diterima oleh setiap servcr, 

karena dapat dibagi pada satu sama lain, dan berefek pada kinerja server yang semakin 

baik karena dapat meminimalisir terjadinya overload karena terlalu banyak 

memproses permintaan yang masuk pada satu server saja, sebaliknya dengan load 

balancing akan membaginya keseluruh server yang ada, sehingga beban kerja dari 

setiap servernya dapat seimbang  . [14] 

 

2.2.4 LMS 

Menurut Taofik,  Learning Management System (LMS) adalah sebuat aplikasi atau 

perangkat lunak yang berguna untuk mempermudah dan atau  memberikan otomisasi 

dari tahap administrasi dan belajar dari sebuah kegiatan pelatihan atau belajar dan 

mengajar. LMS merupakakan sistem informasi yang berbentuk sebuah web yang 

berguna untuk mempermudah kegiatan belajar dan mengajar, komunikasi , kolaborasi 

untuk sebuah institutsi Pendidikan maupun binis seperti perusahaan [15]. 

 

2.2.5 Model View Controller (MVC) 

MVC adalah sebuah pendekatan untuk memisahkan aplikasi menjadi tiga segmen, 

yaitu Models, Views, dan Controller. MVC menstrukturisasi aplikasi dengan cara 

tersebut untuk mempromosikan penggunaan ulang kode program [2]. Model pada 

MVC berfungsi sebagai penggambaran suatu entitas atau table yang ada dalam 

database,sedangkan Controller segmen dimana kita mendefinisikan fungsi-fungsi 

yang menggunakan model untuk berkomunikasi dengan database yang terhubung,dan 

untuk Views merupakan tampilan dimana data yang diperoleh atau dikirim dari 

Controller ditampilkan oleh pengguna. Penggambaran proses dari MVC dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Alur Kerja Model View Controller 

 
2.2.6 Laravel Lumen  

Laravel Lumen adalah framework berukuran micro yang dibuat berdasarkan 

framework Laravel yang dibuat untuk fokus mengembangkan API. Penamam micro 

framework pada Luman adalah sebab dihilangkannya banyak fitur yang sebelumnya 

ada di Laravel namu tidak pada Laravel Lumen, seperti fitur View yang tidak 

digunakan dalam mengembangkan API. Lumen manjabarkan bahwa framework ini 

miliki kecapatan yang sangat handal yaitu 1900 request per detik [16]. 

 

Layanan Laravel Lumen  

1. Routing 

Routing merupakan layanan dari Lumen yang berfungsi untuk memetakan URI 

dengan controller atau anonymus function. Routing berfungsi untuk 

mempermudah pengembang dalam melakakun pengaturan pada endpoint dari 

API yang nanti ingin dibuat [16]. 

 

2. Middleware 

Middleware dalam Lumen merupkan lapisan – lapisan yang dilewati oleh 

reques untuk bisa sampai kepada controller. Middleware merupakan 
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mekanisme yang mempermudah pengembang untuk melakukan penyaringan 

HTTP request yang valid untuk memasuki applikasi nanti.  

 

3. Eloquent ORM 

Eloquent ORM pada Lumen merupakan implementasi dari ActiveRecord 

berfungsi untuk bekerja dengan database. Eloquent ORM merupakan M dari 

arsitektur MVC. Setiap Eloquent ORM memiliki model per tabel yang 

bergunak untuk melakukan query [16]. 

 

2.2.7 Extreme Programming 

Menurut Prabowo dalam [17] pengertian dari Extreme Programming (XP) adalah  

sebuah tahapan atau proses pengembangan perangkat lunak yang dalam 

pengembanganya menggunakan pendekatan berorientasi objek dan metodi memang 

dikembangkan untuk tim pengembang yang memiliki skala kecil sampai sedang, dan 

juga metode ini sangat cocok jika keadaan tim mendapatkan requirement yang tidak 

jelas dan bisa berubah-ubah seacara tiba-tiba dan cepat. Sedangkan menurut Ferdiana 

dalam [12] Extreme Programming (XP) dikenal dengan metode yang mengambarkan 

tim teknis mengembangkan sebuah perangkat lunak secara cepat dan juga efektif 

dengan berbagai prinsip dan teknik pengembangan perangkat lunak. Gambaran dari 

tahapan yang ada dalam metode Extreme Programming dapat dilihat pada gambar 

Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Tahapan pada Extreme Programming 
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2.2.8 Nuxt JS  

Dilansir dari situs resmina Nuxt JS disebutkan bahwa Nuxt.js adalah kerangka kerja 

untuk membuat aplikasi Vue.js, dimana developer dapat memilih antara aplikasi 

Universal, Static Generated, atau Single Page [5]. 

 

Berikut Beberapa fitur yang ada pada Nuxt JS [7] :  

o Write Vue Files (*.vue) 

o Automatic Code Splitting 

o Server-Side Rendering 

o Powerful Routing System with Asynchronous Data 

o Static File Serving 

o ES6/ES7 Transpilation 

o Bundling and minifying of your JS & CSS 

o Managing <head> element (<title>, <meta>, etc.) 

o Hot module replacement in Development (Hot Reload) 

o Pre-processor: Sass, Less, Stylus, etc. 

o HTTP/2 push headers ready 

o Extending with Modular architecture 
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2.2.9 Unifed Modelling Language (UML) 

Dikutip dari textbook yang dibuat Rosa dan Shalahuddin [18], dijelaskan bahwa UML 

merupakan salah satu standar bahasa yang ada dan banyak digunakan di dunia industri 

untuk mendefinisikan kebutuhan yang dinginkan, membuat analisis dan desain serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML 

menyediakan serangkaian gambar dan diagram yang sangat baik. Beberapa diagram 

memfokuskan diri pada ketangguhan teori object-oriented dan sebagian lagi 

memfokuskan pada detail rancangan dan konstruksi. Semua dimaksudkan sebagai 

sarana komunikasi antar team programmer maupun dengan pengguna. UML 

merupakan kesatuan dari bahasa pemodelan yang dikembangkan oleh Grady Booch 

OOD (Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT (Object Modelling Technique) 

dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software Engineering). Metode dari 

ketiganya digabungkan dengan cara membuang 6 elemen yang tidak praktis ditambah 

dengan elemen-elemen dari metode lain yang lebih efektif dan elemen-elemen baru 

yang belum ada pada metode terdahulu sehingga UML lebih ekspresif dan seragam 

daripada metode lainnya. Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam analisa 

berorientasi objek antara lain. 

• Pendekatan top down yaitu memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian 

terkecil atau per level sehingga mudah untuk diselesaikan.  

• Pendekatan modul yaitu membagi sistem ke dalam modul-modul yang dapat 

beroperasi tanpa ketergantungan. 

 

• Penggunaan alat-alat bantu dalam bentuk grafik dan teks sehingga mudah 

untuk mengerti serta dikoreksi apabila terjadi perubahan.  

 

• Pendekatan dalam analisa berorientasi objek dilengkapi dengan alat-alat dan 

teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil 

akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang dapat 

terdefinisi dengan baik dan jelas. Maka analisa berorientasi objek akan 

dilengkapi dengan alat dan teknik di dalam mengembangkan sistem.  
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2.2.9.1 Use Case Diagram 

Pada tahap desain proses yang dilakukan yaitu mendesain use case diagram. Use case 

diagram menunjukkan tiga aspek dari system yaitu actor, use case dan system atau sub 

system boundary. Actor mewakili peran orang, system yang lain atau alat ketika 

berkomunikasi dengan use case [19]. Simbol-simbol dalam use ase diagram dapat 

dilihat pada Tabel 1 [2].  

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram [11] 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  Usecase  Penjelasan dari sebuah aksi yang 

didefinisikan pada urutan dalam 

sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang dapat 

menggambarkan suatu aktor.  

 

2.  Actor  Memberikan kejelasan 

keseluruhan peran yang 

pengguna kerjakan ketika 

berinterasi dengan usecae pada 

sistem.  

 

3.  

 

Association  

 

Menghubungkan antara objek 

satu dan objek lainnya.  

 

4.  

 

Directed 

Association  

 

Hubungan antar kelas berarti 

bahwa satu kelas digunakan oleh 

yang lain. Koneksi langsung 

juga sering berbeda. 
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No Gambar Nama Keterangan 

5.  

 

Generalization  

 

Hubungan (biasanya tunggal) di 

mana objek turunan turunan 

berbagi perilaku struktur data 

objek pada objek leluhur 

6.  

 

Dependency  

 

Hubungan di mana perubahan 

yang terjadi pada elemen 

independen mempengaruhi 

elemen yang terkait dengan 

elemen non-independen. 

7.  

 

Include  

 

Menjelaskan bahwa use case 

sumber secara eksplisit.  

8.  

 

Extend  

 

Menjelaskan bahwa use case 

sumber secara eksplisit.  

9. 

 

System  

 

Menjelaskan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas.  

10.  

 

Collaboration  

 

Interaksi aturan dengan faktor 

lain bekerja sama untuk 

memberikan perilaku yang lebih 

besar dari jumlah faktor-faktor 

tersebut (efek sinergis). 

 

2.2.9.2 Activity Diagram 

Activity diagram memodelkan alur kerja proses bisnis dan rangkaian aktivitas dalam 

proses tersebut. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan alur 

kerja dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, atau dari satu aktivitas ke aktivitas 

lainnya. Sangat berguna untuk membuat diagram aktivitas di awal pemodelan proses 

untuk membantu Anda memahami keseluruhan proses. Diagram aktivitas juga 

membantu menjelaskan interaksi antara beberapa kasus penggunaan. [19] .Simbol-

simbol usecase diagram dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2.3  Simbol-simbol Activity Diagram [10] [11]. 

  

2.2.9.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Niki Rahmadi [2] Entity Relationship Diagram (ERD) adalah kumpulan data 

atau objek dunia nyata yang disebut entitas dan serangkaian hubungan antara entitas 

ini menggunakan simbol, merek, metode, atau alat yang berbeda. 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

Activity  Menunjukkan suatu aktivitas. Bagaimana 
setiap kelas antarmuka berinteraksi 
dengan yang lain. 

 
2.  

 

Action State dari sistem yang mencerminkan 
eksekusi dari suatu aksi. 

 
3.  Initial Node  Titik awal, untuk memulai aktivitas.  

 
4.  

 

Activity final 

node  
Objek dibentuk dan diselesaikan atau di 
akhiri.  

 
5.  

 

Fork Satu aliran yang pada tahap tertentu 
berubah menjadi beberapa aliran.  

 

 
6.  

 

Join Beberapa aliran yang pada tahap tertentu 
berubah menjadi satu aliran.  

7. 

 

Detection Pilihan untuk mengambil keputusan 
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2.2.10 Web Service 

2.2.10.1 Definisi Web Service  

Menurut Gusti Alfian [16], Web Service adalah sistem perangkat lunak yang dibuat 

untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar perangkat lunak. Layanan web 

menggunakan teknologi protokol transfer data Web, terutama HTTP, untuk mengatur 

transmisi dan penerimaan data. Layanan web fokus pada komunikasi antar perangkat 

lunak yang ada, sehingga format data yang umum digunakan oleh layanan web adalah 

XML atau JSON. Layanan web memiliki antarmuka yang digunakan perangkat lunak 

lain untuk berkomunikasi dengan layanan web.. 

 

2.2.10.2 HTTP 

HTTP (Hypertext transfer protocol) adalah protokol aplikasi untuk sistem informasi 

terdistribusi, kolaboratif, dan multimedia. HTTP adalah protokol yang biasa 

digunakan oleh layanan web untuk komunikasi. HTTP memiliki metode yang 

digunakan untuk menunjukkan tindakan yang harus diambil [16]. 

 
a. GET merupakan metode HTTP yang dikhususkan untuk mengambil data.  

 

b. POST merupakan metode HTTP yang biasanya digunakan pada saat 

melakukan submit form untuk membuat data baru  

 

c. PUT merupakan metode HTTP yang biasanya digunakan pada saat melakukan 

submit form untuk mengubah data.  

 

d. DELETE merupakan metode HTTP yang biasanya digunakan menghapus. 

 

 
2.2.10.3 Javascript Object Notation (JSON) 

JSON (Javascript object notation) adalah standar terbuka untuk mengirim objek yang 

terdiri dari properti dan nilai dari tipe data array. JSON biasanya digunakan untuk 

komunikasi asinkron antara browser dan server [16].  
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2.2.11 REST  

REST (Representational state transfer) adalah arsitektur layanan web yang 

memungkinkan pertukaran informasi antar perangkat lunak melalui HTTP. REST atau 

RESTFUL memungkinkan sistem untuk memanipulasi representasi tekstual dari data 

aktual menggunakan URI stateless yang ditentukan. REST dapat direpresentasikan 

menggunakan JSON sebagai format data [16]. 

 

2.2.12 PHP  

Menurut Niki Rahmadi [2], PHP atau singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor 

adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. 

PHP tertanam dalam kode HTML dan memiliki arti yang berbeda. HTML digunakan 

sebagai inisialisasi atau fondasi kerangka tata letak web, tetapi PHP digunakan sebagai 

prosesnya, sehingga PHP memudahkan pemeliharaan web..  

PHP juga dikenal sebagai bahasa skrip sisi server karena berjalan di sisi server. Ini 

berarti bahwa web server diperlukan untuk setiap / untuk menjalankan PHP..  

Karena PHP bersifat open source, PHP bebas digunakan, lintas platform, dan dapat 

berjalan di sistem operasi Windows dan Linux. PHP juga dibangun sebagai modul 

pada web server Apache dan sebagai biner yang dapat dijalankan sebagai CGI. 

2.2.13 Javascript   

JavaScript adalah bahasa scripting paling populer di Internet dan bekerja dengan 

browser populer seperti Internet Explorer (IE), Mozilla FireFox, Netscape dan Opera. 

Kode JavaScript dapat disematkan di halaman web menggunakan tag skrip [2]  .  

2.2.14 Black-box Testing 

Black-box Testing adalah strategi untuk melakukan pengujian perangkat lunak. 

Sebagai aturan umum, penguji hanya harus memperhatikan dan memfokuskan proses 

pengujian pada elemen fungsional dan spesifikasi perangkat lunak yang diuji. Tes 

kotak hitam mengidentifikasi jenis kesalahan seperti kesalahan fungsional, kesalahan 

antarmuka, kesalahan pemodelan data, dan akses ke sumber data eksternal.[2]. 
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Black-box Testing sangat berguna dan membantu meningkatkan kualitas dan 

keandalan perangkat lunak sesuai dengan persyaratan perangkat lunak. Semakin besar 

kompleksitas perangkat lunak, semakin besar kebutuhan untuk pengujian mendalam. 

Hal ini dapat dilihat ketika memilih jenis input yang mungkin dalam pengujian. [2].  

2.2.15 Performance Testing 

Pengujian kinerja atau dalam bahasa inggris performance testing adalah langkah yang 

dilakuan untuk menguji kemampuan dari sebuah perangkat lunak iuntuk menjamin 

kualitas dari sistem yang dibuat sesuai dengan beban dan requirement yang ditentukan, 

juga hal-hal seperti mengidentifikasi di mana waktu respon yang terlalu tinggi, dan 

memainkan peran penting dalam memberikan aspek Quality of Service atau kualitas 

dari sebuah layanan. Pengujian kinerja aplikasi web merupakan kegiatan yang 

membutuhkan koordinasi yang rumit dan baik antara pemangku kepentingan atau 

stakeholders, pengembang atau developer, administrator sistem dan penguji agar 

menghasilkan hasil yang andal dan bermanfaat [2].  

Pengujian kinerja adalah jenis pengujian yang dimaksudkan untuk menentukan 

respon, keandalan, throughput, interoperabilitas, dan skalabilitas dari suatu sistem dan 

/ atau aplikasi di bawah beban kerja yang diberikan. Ini juga bisa didefinisikan sebagai 

proses menentukan kecepatan atau efektivitas komputer, jaringan, aplikasi perangkat 

lunak atau perangkat. Pengujian aplikasi  web untuk mengetahui performa dari suatu 

aplikasi web dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan beberapa software yaitu 

seperti Jmeter, GT Metrix, Webserver Stress Tool dan Acunetix [2].  

Tujuan utama pengujian kinerja bukanlah untuk menemukan bug, tetapi untuk 

menghilangkan hambatan yang dapat membuat aplikasi anda tidak dapat diakses atau 

membebani dan mengganggu pengguna Anda. [2]. 

Fokus dari performance testing antara lain berikut ini:  

a. Speed : menentukan seberapa cepat respon suatu aplikasi.  

b. Scalability : menentukan beban pengguna maksimum suatu aplikasi.  

c. Stability : menentukan apakah suatu aplikasi dapat berjalan pada beban yang 

bervariasi  
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d. Reability : kemampuan suatu aplikasi untuk menghandle suatu beban dengan 

beban load yang berat.  

 Jenis performance testing adalah sebagai berikut:  

a. Load Testing : menguji aplikasi apakah mampu menangani permintaan dari 

sejumlah pengguna, secara objektif seperti mempertahankan waktu respon 

terhadap permintaan pengguna.  

b. Stress testing : merupakan testing yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan system menangani data dalam jumlah banyak dari luar.  

c. Endurance Testing : pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan sistem dalam menangani data secara terus-menerus dengan 

beban tertentu.  

d. Spike testing : dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengguna tiba-tiba 

dengan jumlah yang sangat besar dan mengukur kinerja sistem. Tujuan utama 

adalah untuk menentukan apakah sistem akan mampu mempertahankan 

beban kerja.  

2.2.16 Usability Testing 

Usability umumnya dianggap diterimanya suatu produk atau sistem berdasarkan 

pemahaman dan ketepatan aksi/reaksi terhadap antarmuka. Tujuan dari usability 

testing dalam penelitian ini adalah untuk menemukan toleransi usability pada sistem 

yang sedang dikembangkan sehingga pengembang percaya bahwa semua persyaratan 

terpenuhi dan dapat diterapkan sebagai sebuah sistem. [2]. 

 

 

 

 

 


