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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Persaingan diera digital semakin kompetitif.  Setiap individu maupun 

organisasi berlomba untuk menjadi yang tercepat dalam berinovasi dan 

beradaptasi dengan perubahan.  Dalam hal ini adalah website.  Dahulu ketika 

ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan maka bisa didapatkan dengan 

berkunjung ke tempat tertentu, membaca buku dengan beraneka ragam 

pembahasan yang tersedia atau membaca koran yang semuanya masih bersifat 

fisik.  Kemudian ditemukanlah internet serta website yang dapat digunakan untuk 

mencari sumber informasi dan pengetahuan tanpa batasan waktu dan tempat, 

selama internet masih bisa terhubung.  Pada saat ini website sudah bisa akses 

dengan berbagai macam device umumnya adalah PC, Laptop dan Handphone . 

Pada perkembanganya sebuah website tidak lagi hanya merupakan sebuah 

situs untuk berbagi informasi dan pengetahuan, akan tetapi juga digunakan 

sebagai media untuk berbisnis.  Ketika sebuah website digunakan untuk kegiatan 

bisnis maka harus bisa beradapatasi dan relevan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.  Demikian juga dengan website yang dikembangkan untuk tujuan non-

profit.  Apa bila tidak beradaptasi dengan kebutuhan pengguna maka akan 

terkesan usang dan ditinggalkan.  Oleh sebab itu maka kecepatan dalam 

pengembangan website guna memenuhi kebutuhan pengguna sangat dibutuhkan.  

Memperbaharui tampilan website, meng-update fitur yang sudah tersedia atau 

merilis fitur-fitur baru adalah beberapa pilihan yang dapat diterapkan.  Namun 

utuk melakukanya, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan cepat 

dan pasti.  

Proses pengembangan website yang berjalan saat ini dibeberapa tempat 

bisa dikatakan masih lambat. Sering terjadi error diantara pengembang dan 

petugas operasional.  Untuk memperbaiki hal tersebut membutuhkan waktu yang 

cukup lama tergantung pada keahlian dan pengalaman pengembang. Misalnya 

ketika pengembang berhasil menjalankan project-nya disistem yang dia miliki, 

namun ditemukan error  ketika di uji coba oleh petugas operasional pada sistem 
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pusat.  DevOps adalah sebuah metode yang digunakan dengan menggabungkan 

fungsi pengembang dan petugas operasional.  Dengan cara ini pengembang dapat 

dengan leluasa mengerjakan project-nya tanpa khawatir akan bermasalah ketika 

dirilis. Sebab, bisa dikerjakan secara live test tanpa mengganggu jalanya website.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengembangan System 

Development Life Cycle (SDLC).  Model pengembangan ini menggunakan 6 tahap 

dalam menganalisis dan merancang sistem.  Sistem sebelumnya dikembangkan 

menggunakan siklus peng-analisis serta pengunaan yang spesifik. 

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang sudah 

ada.  Diantaranya yaitu:  Penelitian [1] tentang Analisa Implementasi Arsitektur 

Microservices Berbasis Kontainer Pada Komunitas Pengembang Perangkat Lunak 

Sumber Terbuka (Opendaylight Devops Community), penelitian [2] tentang 

DevOps:  Disrupsi Pengelolaan  ICT Pendidikan Tinggi, penelitian [3] mengenai 

Analisa Cluster Container Pada Kubernetes dengan Infrastructure Google Cloud 

Platform, penelitian [4] mengenai “Arsitektur Microservice untuk Resiliensi 

Sistem Informasi”, penelitian [5] mengenai Peningkatan Performansi Prosesor 

Dlx Dengan Metode Pipeline. 

  Selanjutnya penelitian ini akan penulis beri judul "Microservice 

Deployment Menggunakan Google Kubernetes Engine dengan Otomasi 

Infrastructure As A Code dan CI/CD Pipeline Menggunakan Jenkins”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan pada bagian latar belakang, 

maka ada tiga rumusan masalahan yang akan diuji oleh penulis.  Ketiga rumusan  

masalah tersebut dalah bebagai berikut : 

1. Bagaimana mempercepat kinerja website untuk memperbaharui fitur-fitur-

nya dalam rangka beradaptasi dengan kebutuhan pengguna ? 

2. Bagaimana mencegah website down  ketika melakukan pembaharuan fitur ? 

3. Bagaimana mencegah error akibat dari perbedaan spesifikasi perangkat dari 

pengembang dan petugas operasional ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Agar penelitian ini tepat sasaran maka penulis membatasai pembahasan 

hanya fokus kepada : 

1. Membahas proses build, deploy &  release. 

2. Tidak membahas isi konten atau penggunaan dari website. 

3. Tidak membahas cara membuat website dan kodingan website. 

4. Fokus pada membuat sistem untuk memudahkan developer dari sisi 

operasional saja. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1.4.1 Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mempercepat proses pengembangan website. 

2. Untuk meringankan pekerjaan pengembang/programer dengan tingkat 

kegagalan yang lebih rendah. 

3. Untuk membantu proses maintaining website. 

 

1.4.2 Manfaat 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat menambah pilihan metode dalam mengembangkan website. 

2. Dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah untuk masa yang akan datang. 

3. Dapat mempermudah perusahaan-perusuhaan mengembangkan website, 

khususnya yang bergerak dibidang e-commerce dan fintech. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

 

Berikut adalah sistematis penulisan dari penelitian ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab yang berisi penjelasan tentang latar belakang pembuatan laporan penelitian 

ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang bersifat umum maupun khusus yang 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian serta penulisan laporan 

ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelsan metode dan tools-tools yang digunakan dalam 

proses pengembangan saat proses penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan dan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang dapat diambil dengan dikuatkan oleh bukti-

bukti yang dapat diambil ketika proses penelitain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


