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3 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Analisis 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji performa, storage dan memory 

dari sebuah server yang menerapkan aplikasi website dengan arsitektur 

Microservice yang menggunakan bahasa pemrograman node.js, php dan 

python. 

3.1.1 Analisis Masalah 

Dengan perkembangan teknologi, banyak bahasa pemrograman baru 

bermunculan untuk mengembangkan sebuah aplikasi website. Diantaranya 

bahasa pemrograman yang mendukung adalah Node.js, PHP dan Python. 

Namun tidak semua bahasa pemrograman bagus untuk digunakan dalam 

pembuatan sebuah website.  

Adanya arsitektur Microservice membuat pengembangan aplikasi 

website lebih mudah karena membagi aplikasi kedalam service-service yang 

kecil untuk dijalankan secara independen dan mampu menggabungkan 

bahasa pemrograman yang berbeda dalam pembuatannya. Hal ini yang 

menjadi pertanyaan bagaimana kinerja server yang berjalan menggunakan 

arsitektur Microservice. 

 Permasalahan tersebut menjadi dasar dari hipotesa penelitian ini. Jika 

sebuah website yang dibangun menggunakan aristektur Microservice 

bagaimanakah performanya ketika dijalankan pada sebuah server. 

3.1.2 Analisis Kebutuhan 

Untuk melakukan ini ada beberapa analisa yang harus dilakukan 

sebelum melakukan penelitian yaitu menetukan kebutuhan apa saja yang 

digunakan dalam penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal. 

Kebutuhan yang digunakan untuk penelitian ini adalah perangkat lunak dan 

perangkat keras yang akan dijelaskan pada Tabel kebutuhan. 

a. Kebutuhan perangkat lunak 
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Berikut Tabel 3.1 yang menjabarkan tentang kebutuhan perangkat 

lunak dalam Microservice. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Deskripsi 

Ubuntu 16.04 LTS Sistem operasi yang memiliki ke stabilan 

dengan versi yang ke 16 

Docker Teknologi virtualisasi menggunakan container 

Nginx Webserver yang membantu revese proxy 

PHP Bahasa pemrograman yang umum digunakan 

dalam pembuatan website 

Node.Js Javascript yang digunakan pada serverside 

Python Bahasa pemrograman yang dapat digunakan 

pada web dan gui 

MongoDB Database dengan format nosql 

Apachebench Aplikasi untuk menguji service pada aplikasi 

web 

 

b. Kebutuhan perangkat keras 

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Nama 
Spesifikasi Kebutuhan 

Processor RAM Storage 

Server Microservice Intel core i3 gen 5 2Gb 15Gb 

3.2 Perancangan topologi jaringan 

Untuk penelitian ini topologi yang digunakan adalah client-server 

dimana server sudah tersinstall docker. Server tersebut menggunakan virtual 

dengan ip 192.168.122.186. 
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Gambar 3.1 topologi Microservice 

Pada Gambar 3.1 pc client akan melakuakn request pada server 

dengan ip 192.168.122.186. server tersebut merupakan sebuah vitualiasi yang 

dijalankan menggunakan kvm dengan sistem operasi ubuntu server 16.04. Di 

dalam server tersebut akan di install software docker dan nginx, di dalam 

docker tersebut akan berisikan sebuah image php, nodejs dan python. 

3.3 Perancangan Sistem 

Untuk mempermudah tahapan dalam penelitian, perancangan sistem 

sangat dibutuhkan. Perancangan sistem pada penilitian menggunakan bahasa 

pemrograman yaitu Node.js, PHP dan Python yang berisi beberapa halaman 

dari aplikasi sebuah web, serta rancangan Microservice dan nginx sebagai 

pengtur url agar aplikasi web tersebut dapat saling terhubung. 

3.3.1 Microservice 

 

Gambar 3.2 perancangan microsevice 

Gambar 3.2 merupakan rancangan dari Microservice yang akan 

dibangun sebagi penelitian. Dimana bentuk segi enam tersebut mewakili 

sebuah aplikasi website dimana aplikasi tersebut berdiri sendiri dan dapat 
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berkomunikasi menggunakan REST API. Masing-masing aplikasi tersebut 

bejalan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda dimana aplikasi 

admin dijalan menggunakan bahasa pemrograman node.js dengan framework 

express yang terhubung ke container database mongodb. Di dalam aplikasi 

admin tersebut berisi api yang nantinya digunakan untuk mengirim data ke 

halaman seperti main page, second page, dan third page. 

Main page berisi aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman 

sama seperti yang digunakan pada admin yaitu menggunakan bahasa 

pemrograman nodejs dengan menggunakan framework express dan 

dijalankan pada container docker. Pada aplikasi main page hanya menerima 

data yang diambil menggunakan rest api dari aplikasi admin. 

Second page berisi aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman 

python dengan menggunakan framework flask dan di jalankan pada container 

docker. Pada aplikasi second page hanya menerima data yang diambil 

menggunakan rest api dari aplikasi admin. 

Third page berisi aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman 

php dengan menggunakan framework laravel dan dijalankan pada container 

docker. Pada aplikasi third page hanya menerima data yang diambil 

menggunakan rest api dari aplikasi admin. 

3.4 Metode Pengujian dan Analisis Hasil Uji Coba 

3.4.1 Pengujian Performa Microservice 

Untuk mengetahui performa dari Microservice pada server maka akan 

dilakukan pengujian menggunakan tool apache benchmark dengan request 

sebanyak 100, 200, 300, 500 dan 1000. 

Tabel 3.3 pengujian benchmark test Microservice 

No Aspek yang di uji Microservice 

1 Concurrency level  

2 Time taken for tests  

3 Complete requests  

4 Failed requests  
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5 Total transferred 

6 HTML transferred 

7 Requests per second 

8 Time per request 

9 Transfer rate 

3.4.2 Pengujian Resource 

Pengujian resource ini untuk mengetahui mana yang lebih baik dalam 

penggunaan resource pada server. 

Tabel 3.4 pengujian resource pada microservices 

Aspek yang akan diuji Microservice 

Penggunaan CPU 

RAM 

Storage 


