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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Arsitektur Client-Server 

   Arsitektur Client-Server memiliki kemampuan dalam memberikan layanan bagi 

beberapa klien secara bersama-sama dan dalam jumlah yang banyak. Karena itu arsitektur 

ini sangat berguna dalam perkembangan sistem informasi saat ini. Hampir semua sistem 

informasi saat ini dikembangkan dengan arsitektur Client-Server. 

Server adalah system computer hardware  yang melakukan respon melalui sistem 

jaringan. Server berjalan di dalam sebuah PC atau komputer yang khusus untuk menyediakan 

layanan server. Server memiliki kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan atau 

secara khusus menyediakan layanan tertentu. 

 

Server beroperasi dalam arsitektur client-server, Server menyediakan layanan dari 

permintaan “Client”. Client tersambung ke dalam server melalui jaringan komputer, tapi 

bisa juga client berada pada satu komputer yang sama dengan “Server”. 

 

2.2   System Monitoring 

Sistem Monitoring adalah hardware atau software yang berfungsi untuk melakukan 

monitor resources dan performa di dalam system computer. 

 

Software monitor biasanya tergabung atau merupakan bagian dari sebuah mesin. 

Sistem Monitoring biasanya digunakan untuk mengamati resources system, seperti CPU 

Usage atau Free RAM. Selain itu system ini, di gunakan untuk menampilkan kapasitas hard 

drive, temperature CPU, atau komponen penting lainnya, seperti IP Address, jumlah 

bandwith yang terpakai.  

. 
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2.3   Sysstat 

Systat adalah sebuah tool yang memiliki fungsi untuk melakukan system observation 

pada computer. Systat pertama kali dirilis di Solaris, tetapi systat sudah dirilis juga di system 

operasi Linux. Systat memberikan informasi yang kita butuhkan untuk melihat system 

performa server. Systat bisa di panggil melalui terminal, systat memiliki beberapa utilitas di 

antaranya prstat, vmstat, iostat, mpstat, nfsstat, netstat, dan lain-lain. 

1. Iostat 

Perintah di terminal linux untuk mengukur I/O ouput dari cpu dan disk storage. 

Fungsi dari Iostat mampu menampilkan proses yang sedang dilakukan oleh CPU. 

Selain dari CPU, Iostat mampu menangkap proses read dan write dari storage. 

2. Vmstat 

Perintah di terminal linux  untuk mengukur proses yang sedang terjadi di Memori. 

Proses ini terjadi baik di Memori RAM atau di SWAP partition. Dengan Vmstat kita 

bisa mengetahui-nya dengan mudah.   

3. Netstat 

Netstat adalah Perintah di dalam terminal linux yang berguna dalam melakukan 

proses monitoring terhadap statistic Network. Netstat mampu mencatat jumlah status 

Transfer Network dan Receive Network dari interface network.  

Aplikasi ini akan berguna saat dalam melakukan proses monitoring atau menangkap 

jumlah resource yang sedang  dipakai di Server. 

 

 

2.4   PHP 

PHP  (akronim  dari  PHP  Hypertext  Preprocessor)  yang  merupakan  bahasa  

pemrogramman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data dinamis.  

 PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language artinya sintaks-

sintaks dan perintah  yang  kita  berikan  akan  sepenuhnya  dijalankan  oleh  server  tetapi 

disertakan  pada halaman HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada 

umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan 

dijalankan di server.  
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 Pada  prinsipnya  server  akan  bekerja  apabila  ada  permintaan  dari  client.  Dalam  

hal  ini  client menggunakan  kode-kode  PHP  untuk  mengirimkan  permintaan  ke  server  

(dapat  dilihat  pada gambar dibawah). Ketika menggunakan  PHP sebagai server-side 

embedded script language maka server akan melakukan hal-hal sebagai berikut :  

1. Membaca permintaan dari client/browser.  

2. Mencari halaman / page di server. 

3. Melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifkasi pada 

halaman/page. 

4. Mengirim kembali halaman tersebut kepada client melalui internet atau intranet. 

 

2.5 Javascript 

JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich dari Netscape dibawah 

nama Mocha, yang nantinya namanya diganti menjadi LiveScript, dan akhirnya menjadi 

JavaScript. 

Navigator sebelumnya telah mendukung Java untuk lebih bisa dimanfaatkan 

para programmer yang non-Java. Maka dikembangkanlah bahasa pemrograman 

bernama LiveScript untuk mengakomodasi hal tersebut. Bahasa pemrograman inilah yang 

akhirnya berkembang dan diberi nama JavaScript, walaupun tidak ada hubungan bahasa 

antara Java dengan JavaScript. 

JavaScript bisa digunakan untuk banyak tujuan, misalnya untuk membuat 

efek rollover baik di gambar maupun teks, dan yang penting juga adalah untuk 

membuat AJAX.JavaScript adalah bahasa yang digunakan untuk AJAX. 

Kode JavaScript biasanya dituliskan dalam bentuk fungsi yang ditaruh di tag <head> 

yang dibuka dengan tag <script type="text/javascript"> . 

<script type="text/javascript"> 

 alert("Halo Dunia!"); 

</script> 

Kode JavaScript juga bisa diletakkan di file tersendiri yang berekstensi .js (singkatan dari 

JavaScript). Untuk memanggil kode JavaScript yang terdapat di file sendiri, di bagian awal 

<head> harus ditentukan dahulu nama file .js yang dimaksud menggunakan contoh kode 

seperti berikut: 
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<script type="text/javascript" src="alamat.js"> 

</script> 

 

 

 

Script pada bagian head 

Script ini akan dieksekusi ketika dipanggil (biasanya berbentuk function) atau dipanggil 

berdasarkan trigger pada event tertentu. Peletakkan script di head akan menjamin skript di-

load terlebih dahulu sebelum digunakan (dipanggil). 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

... 

</script> 

</head> 

</html> 

Script pada Body 

Script ini dieksekusi ketika halaman di-load sampai di bagian <body>. Ketika menempatkan 

script pada bagian <body> berarti antara isi dan JavaScript dijadikan satu bagian. 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

... 

</script> 

</body> 

</html> 

Jumlah JavaScript di <head> dan <body> yang ditempatkan pada dokumen tidak terbatas. 

External JavaScript 
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Terkadang ada yang menginginkan menjalankan JavaScript yang sama dalam 

beberapa kali pada halaman yang berbeda, tetapi tidak mau disibukkan jika 

harus menulis ulang script yang diinginkan di setiap halaman. Maka JavaScript dapat ditulis 

di file secara eksternal. Jadi, antara dokumen HTML dan JavaScript dipisahkan, kemudian 

berkas tersebut dipanggil dari dokument HTML. Berkas JavaScript tersebut disimpan dengan 

ekstensi .js. 

JavaScript : js/xxx.js document.write("pesan ini tampil ketika halaman diload");  

Untuk menggunakan eksternal JavaScript (.js) dipakai atribut "src" pada tag <script> pada 

halaman HTML-nya. 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<script src="xxx.js"> 

</script> 

<p>Script di atas berada di berkas "xx.js" (eksternal) </p> 

</body> 

</html> 

 

 

2.6 JSON 

JSON (dibaca: “Jason”), singkatan dari JavaScript Object Notation adalah suatu 

format ringkas pertukaran data komputer. Formatnya berbasis teks dan terbaca-manusia 

serta digunakan untuk merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif (disebut 

objek). Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur melalui 

suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. Aplikasi utamanya adalah 

pada pemrograman aplikasi web AJAX dengan berperan sebagai alternatif terhadap 

penggunaan tradisional format XML. 

Walaupun JSON didasarkan pada subset bahasa pemrograman JavaScript (secara 

spesifik, edisi ketiga standar ECMA-262, Desember 1999 [1]) dan umumnya digunakan 

dengan bahasa tersebut, JSON dianggap sebagai format data yang tak tergantung pada suatu 

bahasa. Kode untuk pengolahan dan pembuatan data JSON telah tersedia untuk banyak jenis 
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bahasa pemrograman. Situs json.org menyediakan daftar komprehensif pengikatan JSON 

yang tersedia, disusun menurut bahasa.  

Contoh Json 

{"menu": { 

  "id": "file", 

  "value": "File", 

  "popup": { 

    "menuitem": [ 

      {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"}, 

      {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"}, 

      {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"} 

    ] 

  } 

}} 

JSON Vs XML 

Dalam membanding kan antara json dan XML penulis mengambil kreteria beriku dalam 

membandingkannya. 

 Human readability. Mudah dibaca adalah kreteria yang penting karena dalam proses 

pembuatan dan mendebug akan memudahkan programmer. XML lebih mudah dibaca dan di 

debug dibanding kan JSON. Perhatikan dan bandingkan 2 contoh berikut 

XML 
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   Ibnu 

   daqiqil 

 

JSON: 

({ 

   "firstName" : "Ibnu", 

   "lastName" : "Daqiqil" 

}); 

 Kemudahan dibuat disisi server. Artinya ada dukungan dari server side untuk 

menggenerate data dalam format tersebut. Di php pembuatan data berformat json jauh lebih 

mudah apalagi di php versi 5.2. Cukup dengan memanggil fungsi json_encode maka sebuah 

format JSON sudah dapat di buat. Contoh 

XML 

 $doc = new DOMDocument( ); 

 $ele = $doc->createElement( 'nama' ); 

 $ele->nodeValue = 'Sensei Ninja PHP'; 

 $doc->appendChild( $ele ); 

 print $doc->saveHTML( ); 
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JSON 

$data = array ("nama" => "Sensei Ninja PHP"); 

print json_encode($data); 

 Kemudahan processing di client side. Json sangat mudah di proses di client side 

trutama di javascript. contoh 

 var person = eval(xhr.responseText); 

 alert(person.firstName); 

Simple saja.. dengan meng-”eval” sebuah string json maka akan berubah menjadi sebuah 

object javascript. berbeda dengan XML. harus diambil menggunakan proses DOM. contoh 

var xml = xhr.responseXML; 

var elements = xml.getElementsByTagName("firstName"); 

alert(elements[0].firstChild.textContent); 

 Debugging dan trouble-shooting sama-sama susah di debug. jadi harus dibaca satu2. 

jika XML error maka dia tidak bsa di tampilkan dengan baik. jika JSON akan muncul error di 

javascript anda 

Jadi.. terserah anda mau menggunakan xml atau json. saya lebih prefer menggunakan JSON 

ketika membangung aplikasi yang bersifat large data.. sizenya akan jauh lebih kecil. 

Syntax JSON 

Deklarasi. 

Semua object JSON di daklarasikan menggunakan spasang tanda kurawal. Jika kita 

menggunakan pada javascript maka kita dapat meng-assign-nya langsung ke variabel. contoh 

var json_obj = {}; 
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String, Integer dan Boolean. 

Kita dapat memasukan ketiga tipe data diatas kedalam sebuah json object. untuk string cukup 

dimasukkan diantara tanda petik. contoh: 

var json_obj = { 

  nama : "Ibnu Daqiqil Id", 

  umur : 24, 

  menikah : false 

}; 

Array dan object 

Selain tipe data sederhana kita juha dapat mempunyai tipe data yang komplek seperti array 

dan object. 

var json_obj = { 

  nama : "Ibnu Daqiqil Id", 

  umur : 24, 

  menikah : false, 

  acara_favorite: ['Lost', 'Chuck', 'Smallvile', 'Heroes'], 

  keluarga: [ 

        {nama: "Joni", umur: 57, relasi: "ayah"}, 

        {nama: "Tina", umur: 26, relasi: "kakak"} 

    ] 

}; 
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2.7   Flot  

Dengan menggambar sebuah Grafik Chart, akan membantu kita dalam memahami 

data yang dimiliki. Terutama dalam time series using, maksudnya penggunaan atau 

perkembangan dari waktu ke waktu. . 

Untuk mengolah data ke dalam grafik, kita bisa menggunakan bahasa pemogramana 

Javascript Selain itu kita bisa menggunakan FLOT, FLOT adalah sebuah Librari Javascript 

yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menggambar Grafik. Denan 

menggunakan FLOT, proses dalam pembuatan script mengolah data ke dalam Grafik akan 

lebih mudah. Karena kita cukup berfokus pada proses pengambilan data, pembuatan data 

yang akan kita masukkan ke dalam Grafik. Sedangkan Grafik, sudah disediakan oleh FLOT, 

sehingga kita berfokus pada data dan desain canvas dari Grafik. 

 

2.8 UML 

 Unified Modeling Language (UML) adalah himpunan struktur dan teknik untuk 

pemodelan desain program berorientasi objek (OOP) serta aplikasinya.UML adalah 

metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk 

mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object 

Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan 

standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para 

praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat (tool) desain berorientasi objek dari 

IBM.  

 UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai 

suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, 

dan Ivar Jacobson. Namun demikian UML dapat digunakan untuk memahami dan 

mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus 

meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan 

yang umum dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem.  
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UML menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek, 

yaitu:  

1. Use Case Diagram untuk memodelkan proses bisnis. 

2. Conceptual Diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi. 

3. Sequence Diagram untuk memodelkan pengiriman pesan (message) antar objects. 

4. Collaboration Diagram untuk memodelkan interaksi antar objects. 

5. State Diagram untuk memodelkan perilaku objects di dalam sistem. 

6. Activity Diagram untuk memodelkan perilaku Use Cases dan objects di dalam system. 

7. Class Diagram untuk memodelkan struktur kelas. 

8. Object Diagram untuk memodelkan struktur object. 

9. Component Diagram untuk memodelkan komponen object. 

10. Deployment Diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. 

 

 Berikut akan dijelaskan 4 macam diagram yang paling sering digunakan dalam 

pembangunan aplikasi berorientasi object, yaitu use case diagram, sequence diagram, 

collaboration diagram, dan class diagram 

.  

a.  Use Case Diagram 

 Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif 

pengguna sistem. Use case diagram terdiri atas diagram untuk use case dan actor. Actor 

merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan 

sistem aplikasi.  

 Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. Use case 

digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di dalamnya. Actor yang 

melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case.  

 

b.  Sequence Diagram 

 Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan dalam 

sistem untuk mencapai tujuan dari use case: interaksi yang terjadi antar class, operasi apa saja 

yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing 

operasi.  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/10
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c.   Collaboration Diagram 

 Collaboration diagram dipakai untuk memodelkan interaksi antar object di dalam 

sistem. Berbeda dengan sequence diagram yang lebih menonjolkan kronologis dari operasi-

operasi yang dilakukan, collaboration diagram lebih fokus pada pemahaman atas keseluruhan 

operasi yang dilakukan oleh object.  

 

d.  Class Diagram 

 Class diagram merupakan diagram yang selalu ada di permodelan sistem berorientasi 

objek. Class diagram menunjukkan hubungan antar class dalam sistem yang sedang dibangun 

dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan.  

 

2.9   Metode Pembangunan Sistem Iterative Model 

 Pembangunan sistem monitoring ini menggunakan iterative model, hal ini dikarena 

kemudahan tahapan dari iterative  model. Iterative model merupakan pengembangan dari 

prototype model, dengan penambahan proses yang berulang sampai tahap aplikasi dinyatakan 

selesai dan sesuai dengan skenario aplikasi yang di inginkan.  

 

Gambar 2.1 Iterative Model 
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 Tahapan dalam iterative model, terdiri dari 3 tahapan yaitu : 

1. Tahapan Analisis, tahap ini kebutuhan dari sistem di petakan agar mampu 

memecahkan dari masalah. Setelah itu dibuat rancangan sederhana dari sistem, 

sehingga proses sistem ini bisa di gambarkan dengan baik dan dapat dipahami 

sebelum memasuki tahap implementasi. Proses ini dimulai dari proses studi literature, 

observasi, identifikasi masalah, perumusan masalah, pemetaan masalah, pemecahan 

yang diinginkan, perancangan sistem.  

2. Tahap Implementasi, setelah mendapatkan analisis terhadap masalah dan cara 

memecahkannya. Rancangan dari sistem di implementasikan kedalam sebuah bentuk 

bahasa pemograman.  

3. Tahap Testing, tahap ini dilakukan setelah rancangan sistem di implementasikan 

kedalam bahasa pemograman. Tahap testing ini dilakukan untuk menguji kesesuaian 

hasil implementasi dengan analisa dan rancangan. Sistem dinyatakan sudah selesai 

jika hasil implementasi sudah lulus tahap uji coba sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Tahapan testing ini dibagi kedalam beberapa tahapan,  

- Tahapan pertama tahapan test terhadap setiap modul dari aplikasi, menguji setiap 

output dari modul aplikasi sesuai dengan rancangan. 

- Terakhir adalah tahap uji coba secara keseluruhan dan mengimplementasikan 

kedalam real-server ujicoba. Memberikan Stress test ke dalam server, dan 

menguji kemampuan dari aplikasi dalam memonitoring server. 

Ketiga tahap ini akan berulang kembali atau bersifat recursive selama proses 

pembangunan sistem. Karena itu, akan ada kemungkinan beberapa contoh prototype yang 

dihasilkan selama proses pembangunan sistem. Sebelum memasuki tahap iterative, 

terlebih dahulu ada tahapan Planning dan analysis. Analisis ini merupakan gambaran 

awal dari observasi dan identifikasi terhadap masalah. 

 

 

 


