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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Web Service 

Layanan web biasa juga disebut Web Service merupakan sebuah teknologi 

yang didesain untuk mendukung interaksi interoperable mesin ke mesin melalui 

sebuah jaringan. Dalam kaitnnya dengan pemrograman, layanan web 

memungkinkan kita untuk mengakses data yang dimiliki oleh sebuah aplikasi untuk 

digunakan pada aplikasi kita. Sehingga memungkinkan untuk kita misalnya, suatu 

waktu menulis aplikasi di JAVA dan pada lain waktu membuat aplikasi pada PHP, 

kita bisa menghubungkan keduanya. Karena kemampuannya itu, Layanan Web 

menjadi sebuah teknologi yang wajib untuk dipelajari khususnya bagi programmer 

yang sering berhubungan dengan web dan intenet seperti programmer web dan 

android. (Sarno, 2012) 

Layanan web dapat diartikan juga sebuah metode pertukaran data, tanpa 

memperhatikan dimana sebuah database ditanamkan, dibuat dalam bahasa apa 

sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah data itu 

dikonsumsi. Web service mapu menunjang interoperabilitas. sehingga web service 

mapu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. 

Menurut W3C (web service architecture working group) pengertian web 

service adalah sebuah sistem software yang di desain untuk mendukung 

interoprabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Interface web 

service dideskripsikan dengan menggunakan format yang mampu diproses oleh 

mesin. (W3.org, 2004) 

Web pada umumnya digunakan untuk melakukan respon dan request yang 

dilakukan antara client dan server. Sebagai contoh, seorang pengguna layanan web 

tertentu mengetikkan alamat url web untuk membentuk sebuah request. Request 

akan sampai pada server, diolah dan kemudian disajikan dalam bentuk sebuah 

respon. Dengan singkat kata terjadilah hubungan client dan server secara 

sederhana. 

Sedangkan pada web service hubungan antara client dan server tidak terjadi 

secara langsung. Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web 
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service dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditangani 

tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut 

sebagai web service. Peran dari web service ini akan mempermudah distribusi 

sekaligus integrasi database yang tersebar di beberapa server sekaligus. 

Web service dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

pengembangan aplikasi N-tier, dimana dipisahkan antara server database, aplikasi 

dan client. Beberapa keuntungan lain yang didapat dari penerapan web service 

yaitu: (Sarno, 2012) 

1. Dengan format JSON yang telah menjadi salah satu standart pertukaran data, 

penggunaan web service akan banyak memudahkan untuk pertukaran data 

dalam berbagai sistem dengan berbeda platform. Apabila kita membuat web 

service dengan teknologi java, maka fungsi-fungsi yang ada dalam web servie 

tersebut dapat kita baca dengan menggunakan sistem lain yang berbeda sama 

sekali dari Java, misalkan menggunakan Microsoft .Net ataupun PHP. 

2. Web service di support oleh pemain utama dalam dunia TI seperti Microsoft 

(NET), SUN (Open Net Environment - ONE), IBM (Web Service Conceptual 

Architecture – WSCA), W3C (Web Service Workshop), Oracle (Web Service 

Broker), Hewlett-Packard (Web Service Platform). 

3. Dalam penerapan N-tier, untuk layer bisnis atau application logic dapat 

diterapkan dengan web service, sehingga di sisi client kita tidak direpotkan 

dengan instalasi layer bisnis seperti halnya dll, atau jenis lainnya. Dengan web 

service, method atau fungsi yang telah kita buat dapat dipergunakan berulang 

kali bahkan untuk keperluan aplikasi yang berbeda (reusable funcion). 

4. Web service dibangun berdasarkan text base document dengan format 

JSON/XML, sehingga untuk komunikasi data relatif lebih ringan dibandingkan 

dengan aplikasi yang mengakses langsung database melalui suatu jaringan. 

Apabila kita menerapkan web service untuk aplikasi yang menggunakan 

desktop application based, kita tidak perlu melakukan instalasi konektor 

database seperti misalnya menggunakan ODBC, OLEDB, ataupun jenis data 

provider lain. Dengan jumlah client yang cukup banyak, tentunya akan sangat 

merepotkan apabila kita harus melakukan instalasi satu persatu untuk konektor 

database. Dengan menggunakan web service kita cukup menambahkan web 
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service reference di client, sedangkan untuk koneksi databasenya hanya perlu 

dilakukan di server web servicenya. 

5. Komunikasi data melalui web service dilakukan melalui http atau internet 

protocol terbuka lainnya. Hal ini sangat memudahkan karena protocol tersebut 

adalah protocol yang umum dipakai.  

2.2. Web API (Application Programming Interface) 

Web API adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat 

digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem 

tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standart 

yang telah ada untuk berinteraksi. Web API merupakan sebuah perkembangan 

dalam web service yang menggunakan REST sebagai dasar arsitekturnya. (Sarno, 

2012) 

2.3. REST (Representational State Transfer) 

Representational State Transfer pertama kali digunakan oleh Roy Fielding, 

salah seorang pelopor proyek web server Apache dalam disertasinya di University 

of California tahun 2000. (Fielding, et al., 2002) 

Representational State Transfer adalah salah satu jenis web service yang 

menerapkan konsep perpindahan antar state. State dapat digambarkan seperti jika 

browser meminta suatu halaman web, maka server akan mengirimkan state 

halaman web yang sekarang ke browser. Bernavigasi melalui link-link yang 

disediakan sama halnya dengan mengganti state dari halaman web. Begitu pula 

REST bekerja, dengan bernavigasi melalui link-link HTTP untuk melakukan 

aktivitas tertentu, seakan-akan terjadi perpindahan state satu sama lain. Balasan 

yang dikirimkan adalah dalam bentuk JSON/XML sederhana tanpa ada protokol 

pemaketan data, sehingga informasi yang diterima lebih mudah dibaca dan 

diparsing di sisi client. 

Dalam pengaplikasiannya, REST lebih banyak digunakan untuk web 

service yang berorientasi pada resource. Maksud orientasi pada resource adalah 

orientasi yang menyediakan resource-resource sebagai layanannya dan bukan 

kumpulan dari aktifitas yang mengolah resource itu. Resource adalah setiap 

informasi yang dapat diberikan nama, misalnya twit seseorang, image yang 

diupload user. (Ricbandson & Ruby, 2007) 
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Di dalam REST dikenal beberapa prinsip yaitu : 

1. Setiap resource memiliki identifier, yaitu URI. Setiap informasi resource 

tersebut memiliki URI-nya masing-masing yang tidak akan sama dengan yang 

lain. Terdapat hubungan antara resource yang satu dengan yang lain. Resource 

dimiliki oleh server, sedangkan client yang akan menggunakan resource 

tersebut. 

2. Menggunakan metode standar seperti HTML, XML atau JavaScript Object 

Notation (JSON). REST diimplementasikan menggunakan metode yang sama 

seperti ketika membuat web, yaitu menggunakan HTML. Sedangkan untuk 

pertukaran data, REST tidak hanya bisa menggunakan XML saja, tetapi juga 

dapat menggunakan JSON. 

3. Komunikasi yang dilakukan stateless. Stateless web service membuat sebuah 

respon yang terhubung dengan halaman resource. Hal ini berbeda dengan 

stateful service yang menyimpan variabel dari request sebelumnya dan 

menggunakannya kembali dengan tambahan variabel baru untuk mengakses 

resource yang diminta oleh sebuah request baru. Ketika client membuat sebuah 

HTTP request, semua informasi yang dibutuhkan server untuk memenuhi 

request harus dikirim. Server tidak bergantung pada informasi yang dikirim 

dari request sebelumnya. 

2.4. JSON (JavaScript Object Notation) 

JSON adalah format pertukaran data yang ringan. Sangat mudah untuk 

dibaca manusia dan diuraikan oleh komputer. JSON merupakan format teks yang 

independen tetapi menggunakan konvensi yang akrab bagi programmer. Dengan 

alasan itu membuat JSON menjadi bahasa pertukaran data yang ideal. JSON 

dibagun diatas dua struktur, yaitu: (Json.org, [no date]) 

1. Koleksi pasangan nama atau nilai. Dalam berbagai bahasa pemrograman, ini 

direalisasikan sebagai objek. 

2. Dagtar dari nilai. Dalam kebanyakan bahasa pemrograman, ini direalisasikan 

sebagai array. 
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2.5. XML (eXtensible Markup Language) 

XML adalah bahasa markup untuk keperluan pertukaran data antar sistem. 

XML didesain untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan mudah diatur. 

Kata kunci XML adalah data yang jika diolah bisa memberikan informasi. 

Menyediakan suatu cara terstandarisasi namun bisa dimodifikasi untuk 

menggambarkan isi dari dokumen. Dengan sendirinya XML dapat digunakan untuk 

menggambarkan view database tetapi dengan cara yang standar. XML dapat 

menangani berbagai tingkat kompleksitas, mudah dibaca manusia dan komputer. 

(W3.org, 2016) 

2.6. HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web, menampilkan berbagai informasi didalam sebuah web dan 

pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar 

dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas 

yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan dalam format 

ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan peritah-perintah HTML. 

(W3.org, 2016) 

2.7. Framework 

Framework atau software framework adalah sebuah platform untuk 

mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Framework menyediakan fungsi dasar 

bagi para pengembang perangkat lunak untuk dapat membuat program secara 

spesifik. Framework umumnya menggunakan metode pengembangan berbasis 

MVC (Model, View, dan Controller). Model mewakili struktur data. Biasanya 

model berisi fungsi-fungsi yang membantu kita dalam pengelolaan database seperti 

memasukkan data ke database, update data dan lain-lain. View adalah bagian yang 

mengatur tampilan ke user. Bisa di katakan berupa halaman web. Sedangkan 

Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Controller 

berisi Script-Script php yang berfungsi untuk memproses suatu data dan 

mengirimkannya ke halaman web.  Ada beberapa alasan mengapa menggunakan 

framework, yaitu: (Christensson, 2013) 
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1. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. 

2. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu 

dalam sebuah framework (dengan syarat programmer mengikuti pola standar 

yang ada). 

3. Umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai 

sehingga kita tidak perlu membangun dari awal (misalnya validasi, ORM, 

pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, 

dan lain-lain. 

4. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. 

2.8. Database 

Database adalah kumpulan informasi yang diorganisasikan dan digunakan 

oleh komputer. Biasanya database memiliki kumpulan data yang besar yang 

tersimpan di dalam komputer, database sebagai media penyimpanan data untuk 

dapat dilakukan pencarian dan pengamilan data. Perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen 

basis data (database management system, DBMS). (Merriam, [no date]) 

Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan 

juga batasan-batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang 

sangat penting dalam sistem informasi dimana basis data merupakan gudang 

penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. 

Tujuan utama dari DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data 

kepada user (pengguna). Jadi sistem menyembunyikan informasi tentang 

bagaimana data disimpan, dipelihara, dan tetap dapat diambil (akses) secara efisien. 

Pertimbangan efisien di sini adalah bagaimana merancang struktur data yang 

kompleks tetapi masih tetap bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa mengetahui 

kompleksitas strukturnya. 

2.9. Codeigniter 

Codeigniter adalah sebuah framework untuk pengembangan aplikasi bagi 

para pengembang yang membuat website menggunakan PHP. CodeIgniter 

memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah 

dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Ada beberapa kelebihan CodeIgniter 

(CI) dibandingkan dengan Framework PHP antara lain: (Technology, [no date]) 
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1. Performa sangat cepat  

Salah satu alasan tidak menggunakan framework adalah karena eksekusinya 

yang lebih lambat daripada PHP from the scracth, tapi Codeigniter sangat cepat 

bahkan mungkin bisa dibilang codeigniter merupakan framework yang paling 

cepat dibanding framework yang lain. 

2. Konfigurasi yang sangat minim  

Tentu saja untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing tetap 

diizinkan melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file konfigurasi 

seperti database.php atau autoload.php, namun untuk menggunakan codeigniter 

dengan setting standard, anda hanya perlu mengubah sedikit saja file pada folder 

config. 

3. Banyak komunitas 

Dengan banyaknya komunitas CI ini, memudahkan kita untuk berinteraksi 

dengan yang lain, baik itu bertanya atau teknologi terbaru. 

4. Dokumentasi yang sangat lengkap 

Setiap paket instalasi codeigniter sudah disertai user guide yang sangat bagus 

dan lengkap untuk dijadikan permulaan, bahasanya pun mudah dipahami. 

2.10. Swagger 

Tujuan Swagger adalah untuk mendefinisikan sebuah standar antarmuka 

bahasa untuk REST API yang memungkinkan manusia dan komputer untuk 

menemukan dan memahami kemampuan layanan tanpa akses ke kode sumber, 

dokumentasi, atau melalui pemeriksaan lalu lintas jaringan. Ketika didefinisikan 

melalui swagger, konsumen dapat memahami dan berinteraksi dengan layanan 

dengan jumlah minimal/demo dari implementasi logika yang diterapkan. Dengan 

demo dari dokumentasi swagger akan mempermudah untuk pengguna mengetahui 

cara kerja dari sebuah API yang dibuat. (Software, 2016). 

2.11. MySQL 

MySQL adalah database yang memiliki lisensi open-source terpopuler 

didunia, MySQL  terbukti menjadi salah satu database yang memiliki kehandalan 

dan kemudahan dalam penggunaan, MySQL telah menjadi pilihan database 

terkemuka untuk aplikasi berbasis web. Setiap pengguna dapat secara bebas 

menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh 
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dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; 

SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

MySQL memiliki keistimewaan sebagai berikut: (Oracle, [no date]) 

1. Portabilitas 

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. 

2. Perangkat lunak sumber terbuka (open source)  

MySQL didistribusikan sebagai open source sehingga dapat digunakan secara 

gratis. 

3. Multi-user 

MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4. Performance tuning 

MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query 

sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan 

waktu. 

5. Ragam tipe data 

MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti signed / unsigned 

integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

6. Perintah dan Fungsi 

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah 

Select dan Where dalam perintah (query). 

7. Keamanan 

MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti password yang 

terenkripsi. 

8. Skalabilitas dan Pembatasan 

MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah record 

lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks 

yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 
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9. Konektivitas.  

MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol 

TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau named pipes (NT). 

10. Lokalisasi 

MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan 

lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa Indonesia belum 

termasuk di dalamnya. 

11. Antar Muka 

MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa 

pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application Programming 

Interface). 

12. Klien dan Peralatan  

MySQL dilengkapi dengan berbagai tool  yang dapat digunakan untuk 

administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk 

online. 

13. Struktur tabel MySQL  

Memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani ALTER 

TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam PostgreSQL ataupun 

Oracle.   

 

  


