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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang mempermudah 

sesorang untuk mencari informasi, bertransaksi, atau melakukan hal lainnya 

melalui layanan internet. Aplikasi berbasis web mudah untuk digunakan 

karena dapat diakses di berbagai platform komputer hanya dengan 

menjalankan web browser.  

Dengan kemajuan pengetahuan dalam ilmu komputer, berbagai macam 

bahasa pemrogramanpun telah banyak dibuat untuk mampu menjalankan 

sebuah aplikasi berbasis web. Bahasa pemrograman tersebut di antaranya 

node.sj, php dan python[1]. Namun tidak semua bahasa pemrograman bagus 

untuk dijalankan pada aplikasi berbasis website, hal tersebut dikarenakan 

masing-masing bahasa pemrograman memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini pembuatan aplikasi berbasis 

webpun ikut mengalami perkembangan dalam hal arsitektur. Arsitekstur yang 

digunakan dalam pembuatan web tersebut bernama Microservice. 

Microservice adalah sebuah arsitektur dimana aplikasi dipecah-pecah 

menjadi service-service kecil dengan menggunakan bahasa pemrograman 

yang sama atau berbeda [2][3]. Tujuan dari Microservice adalah untuk 

membuat sebuah aplikasi yang mampu berjalan secara independent [4]. 

Docker sangat mendukung untuk pembuatan Microservice[5], dengan 

menggunakan docker pembuatan aplikasi akan mudah karena cukup 

membuat aplikasi dan memasukkannya menjadi sebuah image yang nanti 

dijalankan menjadi sebuah container [6][7]. Adanya Microservice membuat 

aplikasi website lebih mudah karena dapat membagi service menjadi kecil-

kecil. Akan tetapi dengan adanya hal semacam itu akan mempengaruhi server 

yang bekerja sebagai penyedia layanan dari aplikasi web tersebut serta bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam pembuatan website akan mempengaruhi 

juga. 
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Pada tugas akhir ini akan dilakukan pengujian terhadap tiga bahasa 

pemrograman yaitu node.js, php dan python untuk diuji menggunakan docker 

container. Kemudian ketiga bahasa pemrograman tersebut akan digabungkan 

menjadi sebuah website menggunakan arsitektur Microservice untuk diuji ke 

server agar mengetahui performa dari aplikasi yang menggunakan 

Microservice dan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan resource 

arsitektur Microservice di dalam server. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dikemukaan, maka penulis 

menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi aplikasi berbasis Microservice 

menggunakan docker container pada server? 

2. Bagaimana perbandingan performa dari masing-masing bahasa 

pemrograman Node.js, PHP dan Python di docker container? 

3. Bagaimana performa sebuah website jika bahasa pemrograman 

Node.js, PHP, dan Pyhton digabungkan ke dalam website tersebut? 

4. Bagaimana pengaruh performa server jika menggunakan 

Microservice? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka penulis memberikan batasan-

batasan masalah, antara lain: 

1. Menggunakan bahasa pemrograman Node.js, PHP, dan Python 

2. Menggunakan Docker sebagai Platform as a Service (PaaS) untuk 

membuat sebuah sebuah aplikasi dan menjalankannya sebagai 

virtualisasi ke dalam sebuah container. 

3. Pengujian hanya fokus pada performa Microservice di server tanpa 

ada pengujian keamanan dari program yang dibuat. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
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1. Membangun aplikasi web berbasis Microservice menggunakan 

Docker Container 

2. Untuk mengetahui performa dari masing-masing bahasa 

pemrograman yang dikemas ke dalam docker container 

3. Untuk mengetahui performa sebuah website, dengan menggabungkan 

ketiga bahasa pemrograman yaitu Node.js, PHP dan Pyhton 

4. Untuk mengetahui performa server yang menggunakan Microservice 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur adalah melakukan pencarian atau merujuk kepada 

sebuah sumber untuk menguatkan teori yang berkaitan dengan kasus atau 

permasalahan yang dikemukan. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari 

jurnal-jurnal, artikel, buku maupun hasil penelitian yang berkaitan atau 

mendukung dengan kasus atau permasalahan yang penulis kerjakan sebagai 

dasar teori pembuatan sistem dan penyelesaian masalah pada pengerjaan 

tugas akhir ini. 

1.5.2 Analisa dan Kebutuhan 

Melakukan analisa dan kebutuhan hardware dan software yang akan 

digunakan dalam pembuatan container node.js, php dan python serta 

pembuatan server yang menggunakan Microservice. Menggunakan 1 laptop 

client, 1 server virtual satu untuk Microservice. 

1.5.3 Perancangan dan Impelementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan dan implementasi dari 

penelitian yang diajukan: 

1. Topologi jaringan 

Topologi ini menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi antara 

komputer dan server. Interaksi tersebut adalah ketika komputer client 

melakukan request ke server, lalu server memberi respon ke komputer 

client. Pada topologi jaringan ini yang membedakan hanyak pada 
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software yang digunakan dimana server satunya menggunakan docker 

dan satunya tidak menggunakan docker. 

2. Perancangan Docker Container untuk Bahasa Pemrograman Node.js, 

PHP dan Python 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan container untuk masing-

masing bahasa pemrograman, di dalam container bahasa pemrograman 

tersebut akan berisi aplikasi web. 

3. Perancangan Docker Container untuk Microservice 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan docker container 

Microservice, dimana container yang berisi aplikasi dengan bahasa 

pemrograman node.js, php dan python akan saling terhubung 

menggunakan nginx yang sudah dikonfigurasi agar dapat saling 

terhubung. 

4. Skenario Pengujian 

Pada bagian ini penulis akan melakukan pengujian terhadap performa 

dan kinerja Microservice yang berisi bahasa pemrograman Nodejs, PHP 

dan Python. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

eksperimental dengan membuat simulasi yang disesuaikan dengan kasus 

ini dengan tool Apachebench dan pengujian sebagai berikut: 

• pengujian server menggunakan Microservice 

• malakukan request menggunakan tool Apachebench dengan request 

100, 200, 300, 500 dan 1000. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodelogi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian tugas akhir. Adapun teori-teori yang diambil harus 
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berdasarkan referensi yang benar sehingga penulisannya diperlukan bentuk 

kutipan dari referensi yang diambil. 

BAB III ANALISA DAN KEBUTUHAN 

Pada bab ini dilakukan proses perancangan container yang berisi 

bahasa pemrograman node.js, php dan python serta perancangan server 

Microservice. Perancangan dimulai dari perangkat keras dan perangkat lunak 

untuk mendukung pengujian server. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang implementasi serta 

pengujian terhadap performa server dan resource yang digunakan 

Microservice serta pengujian bahasa pemrograman node.js, php dan python 

pada docker container sesuai judul tugas akhir ini. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang merupakan 

hasil dari implementasi dan uji coba, serta saran dari penulis untuk 

melanjutkan atau memperbaiki penelitian ini. 


