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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Sistem Informasi Manajemen Mutu 

Sistem Informasi Manajemen Mutu (SIMUTU) merupakan implementasi 

SPMI di Universitas Muhammadiyah Malang yang dilaksanakan oleh Badan 

Kendali Mutu Akademik (BKMA). Perguruan tinggi (PT) memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan aktivitas penjaminan kualitas secara otonom, di dalam 

pelaksanaannya mahasiswa berperan penting untuk menjalankan sistem ini. 

SIMUTU dirancang dan dibangun pada teknologi berbasis web, sehingga 

dapat diakses secara online di semua platform. SIMUTU versi 1 dibangun dengan 

menggunakan pendekatan structural programming, dengan berbagai 

keterbatasan dalam lingkungan pengembangan sistem informasi. SIMUTU versi 

2 yang menjadi obyek penelitian ini menggunakan pendekatan obyek oriented 

programming memanfaatkan framework php yakni codeigniter dengan pola 

desain hierarchical model view controller (HMVC). SIMUTU menggunakan 

database MySQL. Siklus  pengembangan perangkat  lunak  yang  digunakan 

ialah  model  prototyping [2]. SIMUTU versi 1 memiliki fitur evaluasi yang 

dijelaskan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Fitur evaluasi SIMUTU 

No Jenis Evaluasi User Status Pengguna 

1 Evaluasi Pembelajaran Dosen Mahasiswa Aktif 

2 Evaluasi Layanan Perpustakaan Mahasiswa Aktif 

3 Evaluasi Layanan Perwalian Mahasiswa Mahasiswa Aktif 

4 Evaluasi Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Aktif 

5 Evaluasi Kinerja Program Studi Admin Tidak Aktif 

6 Evaluasi Kinerja Dosen Admin Tidak Aktif 

7 Evaluasi Kinerja Laboraturium Admin Tidak Aktif 

Aktor Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA) memiliki kewenangan 

untuk melakukan pengaturan instrumen evaluasi. Seperti menambah aspek 

pertanyaan, menambah pertanyaan, menentukan subyek dan obyek evaluasi seperti 

mahasiswa mengevaluasi dosen, dosen mengevaluasi dirinya sendiri dan lain – 
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lain. Aktor Program Studi memiliki fungsi selain mengisi kuisioner yakni 

mengelola beberapa hasil evaluasi seperti aktor BKMA. Aktor Dosen, Mahasiswa, 

Laboratorium  dan  Perpustakaan  hanya  mengisi  evaluasi  mutu  yang  telah 

ditetapkan BKMA [2]. 

2.2     Web Service 

2.2.1 Pengertian Web Service 

Web services merupakan salah satu bentuk sistem perangkat lunak yang 

dimodelkan untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui jaringan. Web 

services memiliki interfaces yang dideskripsi dalam format yang dapat dibaca oleh 

mesin. Sistem – sistem lainnya berinteraksi dengan web service menggunakan 

pesan SOAP yang umumnya dikirim melalui HTTP dalam bentuk XML.[8] 

Definisi diatas diberikan oleh World Wide Web Consortium (W3C) yang 

merupakan badan yang menciptakan dan mengembangkan standar web sevice. 

Tetapi secara umum, web service tidak terbatas hanya pada standar SOAP saja. 

Salah satu pustaka yang mengulas lengkap tentang web service menyebutkan 

definisi yang lebih umum : web service adalah aplikasi yang dapat diakses melalui 

internet menggunakan protocol standar internet dan menggunakan XML atau JSON 

sebagai format pesannya. 

Web service memiliki tujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar developer 

dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat 

digunakan tanpa perlu mengetahui detil pemrograman yang terdapat di dalamnya. 

Pada Tugas Akhir ini ada beberapa alasan menggunakan web service : 

a. Web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa

logic atau class dan objek yang terpisah dalam suatu ruang lingkup yang menjadi 

satu, sehingga berdampak pada keamanan dapat ditangani dengan baik. 

b. Web service memiliki kemudahan dalam proses pengembangannya, karena

web service tidak membutuhkan regristrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web 

service cukup di-upload ke web server dan siap diakses oleh pihak – pihak yang 

diberikan otorisasi. 
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c. Web service berjalan menggunakan port 80 yang merupakan protocol standar 

HTTP, dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi 

firewall. 

 

2.1.2 Komponen Web Service 

 Ada tiga komponen bagian web service diantaranya adalah : 

a. Service Registry  

Service Registry adalah sistem yang mengatur pendaftaran web service. Agar 

suatu web service yang dibuat mudah ditemukan orang lain, maka web service itu 

perlu didaftarkan disini. Pengguna yang membutuhkan suatu web service tertentu 

dapat dengan mudah menemukannya dari daftar yang disediakan disini. Deskripsi 

dari layanan yang tersedia berupa WSDL dan UDDI (Universal Description 

Discovery and Integration). UDDI secara singkat adalah yellow pagesnya web 

service [1]. 

b. Service Provider 

Service Provider adalah penyedia  layanan  web service.  penyedia  dapat 

mendaftarkan web servicenya di service registry atau tidak. Penyedia yang 

mendaftarkan layanannya mengirimkan deskripsi tentang layanannya dalam bentuk 

WSDL dan UDDI [5]. 

Berikut adalah contoh gambar penjelasan ketiga komponen diatas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen Web Service  
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Secara umum web service memiliki tiga operasi yang terlibat didalamnya, 

yaitu : (1) Publish/Unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau 

dari registry, (2) Find, service requestor mencari dan menemukan layanan yang 

dibutuhkan, (3) Bind, service requestor setelah menemukan yang dicarinya, 

kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan 

mengakses layanan atau servis yang disediakan provider. 

 

2.2.2 REST Web Service 

Menurut Richardson, Leonard (2007) REST (Representational State 

Transfer) adalah salah satu jenis web service yang menerapkan konsep perpindahan 

antar state. State disini digambarkan seperti jika browser meminta suatu halaman 

web, maka server akan mengirimkan state halaman website yang sekarang ke 

browser [10]. REST Sama seperti arsitektur client/server pada umumnya, 

request dan reponse digunakan untuk mentransfer resources atau data [1]. 

Bernavigasi melalui link – link yang disediakan sama halnya dengan mengganti 

state dari halaman web. Begitu pula REST berkerja dengan bernavigasi melalui link 

– link HTTP untuk melakukan aktivitas tertentu, seakan – akan terjadi perpindahan 

state satu sama lain. Perintah HTTP yang bisa digunakan adalah fungsi GET, POST, 

PUT atau DELETE [3]. 

Dalam pengaplikasisannya, REST lebih banyak digunakan untuk web service 

yang berorientasi kepada resource. Maksud orientasi pada resource adalah 

orientasi yang menyediakan resource-resource sebagai layanannya dan bukan 

kumpulan – kumpulan dari aktifitas yang mengolah resource itu. 

REST sendiri pun memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis 

web service lainnya, diantaranya : 

a. Lightweight tidak membutuhkan XML tambahan 

b. Hasilnya dapat dibaca dengan mudah oleh manusia (Human Readable 

Result)  

c. Mudah untuk dikembangkan, tidak membutuhkan toolkit 

d. Request dan Response REST dapat dipendekkan sehingga REST lebih 

ringan 
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2.3  Progressive Web Application 

PWA adalah aplikasi yang berjalan layaknya aplikasi native,notifikasi dan 

UX seperti aplikasi native namun PWA tetap merupakan website biasa yang 

dijalankan melalui browser [6]. Ada beberapa kriteria yang dapat mewakili PWA 

yang akan saya jelaskan dibawah ini : 

Instant Loading, teknologi yang mampu membuat PWA ini bisa digunakan 

offline bahkan pada koneksi yang terburuk ialah karena service worker. Teknologi 

service worker memiliki mekanisme untuk mengontrol asset yang akan di simpan 

di chace serta menyediakan custom permintaan ke jaringan sehingga dapat 

memberikan pengalaman akses offline  bagi pengguna [6]. Namun untuk dapat 

menggunakannya pertama kali pengguna harus mengakses website terlebih dahulu. 

Setelah semua asset ter-chace oleh service worker, sekalipun koneksi terputus 

pengguna akan tetap bisa membuka website tersebut. 

Add to homescreen, salah satu yang membuat PWA seperti native yaitu 

mempunyai kemampuan untuk menambahkan icon ke layer homescreen [6]. Jadi 

pengguna lebih mudah untuk membuka kembali aplikasi web tanpa harus 

mengakses URL-nya kembali melalui browser. Google menyediakan web app 

manifest yang berisi pengaturan tampilan agar ketika dibuka aplikasi web terbuka 

full screen tanpa menampilkan addres bar lagi. 

Secure (aman), untuk dapat menggunakan service worker web haruslah 

sudah menggunakan protocol HTTPS. HTTPS akan menyandikan atau 

mengenkripsi data sesi menggunakan protocol SSL (Secure Socket Layer) atau 

protocol TLS (Transport Layer Security). Jadi data diantara server web dan 

pengguna aka lebih aman. 

 

2.3.1 Hybrid Application 

Hybrid application merupakan aplikasi mobile web yang dikemas ke dalam 

native app. Hybrid berperilaku seperti native app yang maksudnya bahwa mereka 

diinstal dari web store dan memiliki akses yang sama sebagai native app, namun 

mereka dikembangkan dengan menggunakan alat yang sama digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi web , HTML5, CSS, dan JavaScript [4]. Kelebihan 
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hybrid application adalah proses loading dan kinerja lebih cepat dan dapat 

dijalankan sepenuhnya secara offline seperti aplikasi native. 

 

2.3.2 Single Page Application 

Single Page Application (SPA) merupakan konsep arsitektur aplikasi web 

dimana tujuannya membuat cara kerja suatu web bekerja layaknya seperti aplikasi 

desktop. Sistem yang menerapkan konsep SPA bisa hanya sebatas sistem CRUD 

(create, read, update, delete) atau bisa sampai sistem yang kompleks, seperti 

menggunakan view, library, template, validasi, dll. Kelebihan SPA dibanding web 

tradisional pada umumnya terletak pada efisiensi penggunaan data dan lebih 

interaktif digunakan oleh pengguna. Selain interaktif, tujuan dari SPA yaitu 

efisiensi penggunaan data saat proses request dan response dari web server [1]. 

Penerapan konsep SPA pada sistem SIMUTU merupakan solusi untuk 

permasalahan yang dihadapi. 

 

Gambar 2.2 Web Tradisional vs Single Page Application 

Pada gambar 2.2 diatas menunjukkan perbedaan web tradisional dan web 

yang menggunakan SPA. Cara kerja dari SPA juga dapat dilihat pada gambar diatas 

yaitu dimulai dengan proses loading halaman web (HTML, JavaScript, CSS) dari 

web sserver, proses ini hanya dilakukan sekali saja saat halaman web pertama kali 

dibuka. Selanjutnya untuk proses pengolahan data, seperti input, edit, hapus dan 

cari tidak perlu lagi melakukan loading atau reload halaman. Proses pengolahan 

akan dikerjakan oleh AJAX pada sisi client dan REST API pada sisi server. 
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2.3.3 Application Shell Architecture 

 Arsitektur shell aplikasi (atau shell aplikasi) adalah salah satu teknologi 

untuk membangun Progresif Web App yang dapat diandalkan dan langsung dimuat 

di layar pengguna, serupa dengan yang anda lihat di aplikasi asli [8]. 

Aplikasi "shell" adalah kerangka untuk interface PWA. Dibutuhkan HTML, 

CSS dan JavaScript untuk memberi kekuatan pada interface pengguna dan saat 

cache offline dapat memastikan kinerja yang instan dan handal kepada pengguna 

saat kunjungan berulang. Maksudnya shell aplikasi tidak dimuat dari jaringan 

setiap kali pengguna berkunjung. Hanya konten yang diperlukan dari jaringan. 

Untuk aplikasi satu halaman dengan arsitektur JavaScript-berat, shell 

aplikasi adalah pendekatan masuk. Pendekatan ini mengandalkan caching caching 

secara agresif (menggunakan service worker ) untuk menjalankan 

aplikasi. Selanjutnya, beban konten dinamis untuk setiap halaman menggunakan 

JavaScript [8]. Shell aplikasi berguna untuk mendapatkan beberapa HTML awal ke 

layar dengan cepat tanpa jaringan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gambaran Application Shell 

Pada gambar 2.3 menunjukkan application shell dapat di muat secara cepat 

kedua kalinya, maksudnya pengguna harus mengakses sistem dahulu pada pertama 

kali untuk mengunduh konten yang ada di dalam, pada kedua kalinya pengguna 

tinggal mengunduh konten yang sudah disimpan di cache sehingga akan lebih cepat. 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application&usg=ALkJrhiNJ8sA8SV1gnnBiPiABO41lI07SQ
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2.3.4 Service Worker 

Service worker sendiri merupakan salah satu dari teknologi PWA dengan 

mekanisme untuk mengontrol asset yang akan di cache serta menyediakan custom 

permintaan ke jaringan sehingga dapat memberikan pengalaman akses secara 

offline bagi pengguna. 

Service worker adalah script yang berjalan di belakang browser pengguna. 

Service worker tidak membutuhkan sebuah halaman ataupun interaksi dari 

pengguna untuk menjalankan tugasnya, dengan begitu service worker akan terus 

berjalan walaupun halaman webnya tidak terbuka [6]. 

Secara teknis, Service Worker menyediakan proxy jaringan skrip di browser 

web untuk mengelola permintaan web / HTTP secara terprogram. Service Worker 

berada di antara jaringan dan perangkat untuk melengkapi konten. Mereka mampu 

menggunakan mekanisme cache secara efisien dan memungkinkan perilaku bebas 

kesalahan selama periode offline [6]. 

Ada beberapa cara dalam penggunaan service worker yaitu : 

1. On install – as a dependency 

Merupakan cara pemakaian service worker untuk mempersiapkan event, 

ketika dipakai untuk menjalankan event apapun yang mengganggu jalannya 

pembuatan event akan dihentikan sebelum event itu selesai [7]. Berikut merupakan 

gambaran alur kerja nya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 On install – as dependency [7] 
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2. On install – not as a dependency 

Sama seperti yang pertama namun proses ini tidak akan menunda 

pemasangan sampai selesai dan tidak akan menyebabkan pemasangan gagal jika 

proses caching gagal [7]. Proses ini direkomendasikan untuk sumber daya yang 

besar dan tidak dibutuhkan secara langsung. Berikut merupakan gambaran alur 

kerja nya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 On install – not as dependency [7] 

3. On active 

Pada proses ini berguna untuk pembersihan dan migrasi. Setelah SW baru 

dipasang dan versi sebelumnya tidak digunakan, yang baru akan diaktifkan. Karena 

versi baru tidak sesuai maka anda dapat  migrasi atau menghapus cache yang tidak 

terpakai [7]. Berikut merupakan gambaran alur kerja nya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 On active [7] 
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4. On user Interaction 

Pada cara ini SW digunakan untuk memberikan konten – konten yang dapat 

dibuka dan diputar secara offline contohnya : Video youtube, artikel Wikipedia, 

foto galeri dari  Flickr [7]. Para pengguna dapat menyimpan ataupun melihat konten 

tersebut secara offline. Berikut merupakan gambaran alur kerjanya : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 On user interaction [7] 

5. On network response 

Cara ini berguna untuk website yang sering update konten maupun event 

nya, cara kerjanya yaitu jika request tidak sama dengan yang diminta maka SW 

akan mengambil dari network , mengirim ke halaman dan menambahkan ke cache 

secara bersamaan [7]. Berikut merupakan gambarak alur kerja nya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 On network response [7] 

6. On push message 

Pada cara ini SW dapat memberikan fitur push API yang dapat menerima 

konten berupa pemberitahuan contoh : pesan chat, berita maupun email. Pengguna 

akan dapat push message ketika online, disini akan dijelaskan bagaimana cara 

pengguna dapat menerima  push message secara offline [7]. 
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Gambar 2.9 On push message [7] 

 

7. On baground-sysnc 

Sinkronisasi latar belakang merupakan fitur lain yang dibangun service 

worker. SW memungkinkan pengguna meminta sinkronisasi latar belakang hanya 

satu kali. Cara ini dibutuhkan untuk website yang membutuhkan update yang tidak 

mendesak, terutama yang terjadi secara teratur seperti jadwal sosial atau artikel 

berita [7]. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 On baground-sysnc [7] 

 

Ada beberapa cara untuk membuat service worker seperti yang dijelaskan 

diatas, pada sistem SIMUTU yang akan peneliti bangun ini menggunakan tipe 

service worker On Network Response. Prosesnya ada beberapa langkah : 1) 

halaman request melalui service worker berupa object request, 2) selanjutnya 

service worker akan membuka cache terlebih dahulu, jika di cache ada data maka 

akan dikirim sebagai response, 3) Bersamaan dengan langkah yang ke dua service 

worker akan melakukan fetching ke internet, setelah berhasil fetch SW akan 

memperbaharui cache. Berikut merupakan gambaran prosesnya : 
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            Database 

Gambar 2.11 Proses sinkronisasi data 

 

2.3.5 Pengenalan JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat  (generate)  oleh  komputer.  Format  ini  dibuat  berdasarkan  bagian  dari 

Bahasa Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 

1999. JSON tidak bergantung pada bahasa pemprograman apapun karena 

menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C 

termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll [3]. Oleh karena sifat-sifat 

tersebut, menjadikan JSON ideal untuk pertukaran-data. JSON terbuat dari dua 

struktur yaiut : 

• Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus (dictionary), 

tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed list), atau associative array. 

•  Daftar  nilai  terurutkan  (an  ordered  list  of  values).  Pada  kebanyakan 

bahasa, hal ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau 

urutan (sequence). 

Struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur data universal. Pada 

dasarnya, semua bahasa pemprograma mendukung struktur data ini dalam bentuk 

yang sama maupun berlainan. Struktur ini pantas disebut demikian karena format 

1 2 

3 

http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array
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data mudah  dipertukarkan  dengan  bahasa-bahasa  pemprograman  yang sama 

dengan struktur data ini. 

JSON menggunakan bentuk sebagai berikut : 

Objek merupakan sepasang nama / nilai yang tidak terurutkan. Objek dimulai 

dengan { (kurung kurawal buka) dan diakhiri dengan } (kurung kurawal tutup). 

Setiap nama diikuti dengan : (titik dua) dan setiap pasangan nama/nilai dipisahkan 

oleh, (koma). 

 

 

 

Gambar 2.5 Object JSON 

Larik adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Larik dimulai dengan [ (kurung 

kotak buka) dan diakhiri dengan ] (kurung kotak tutup). Setiap nilai dipisahkan 

oleh, (koma). 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Larik JSON 

String merupakan kumpulan dari nol atau lebih karakter Unicode, yang dibungkus 

dengan tanda kutip ganda. Di dalam string dapat digunakan backslash escapes “\” 

untuk membentuk karakter khusus. Sebuah karakter mewakili karakter tunggal 

pada string. String sangat mirip dengan string C atau Java. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 String JSON 
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Angka adalah sangat mirip dengan angka di C atau Java, kecuali format oktal dan 

hexadesimal tidak digunakan. 

Gambar 2.8 Angka JSON 

Spasi kosong (whitespace) dapat disisipkan di antara pasanagan tanda – tanda 

tersebut, kecuali beberapa detil encoding yang secara lengkap dipaparkan oleh 

bahasa pemrograman yang bersangkutan [3]. 




