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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang 

dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Dalam hal ini chatting digunakan untuk 

berkomunikasi langsung sesama pemakai internet yang sedang online. Dengan 

aplikasi chatting kita dapat mengirim pesan kepada orang lain yang sedang online, 

kemudian orang yang dituju  akan membalas pesan  tersebut, dan demikian 

seterusnya. Dan saat ini telah banyak inovasi untuk menciptakan layanan 

komunikasi yang dapat dihandalkan. Salah satunya yaitu adanya aplikasi chatting 

berbasis web yang saat ini sangat digemari oleh banyak orang.  

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, aplikasi chatting 

ini dituntut untuk dapat menyampaikan sebuah pesan dalam waktu yang singkat. 

Contoh aplikasi yang telah ada saat ini yaitu Blackberry Messanger, Whatsapp, 

Line, Telegram dan aplikasi chatting lainnya.  

Studi kasus yang diambil pada pengembangan aplikasi ini adalah 

AKAKOM Career Centre. Dimana aplikasi chatting ini diharapkan dapat 

membantu bagian Akakom Career Centre dalam menyampaikan informasi serta 

dapat digunakan sebagai media diskusi. Akakom Career Centre adalah sebuah 

bidang layanan karir STMIK Akakom Yogyakarta yang merupakan bidang yang 

berada dibawah pembantu ketua III STMIK Akakom Yogyakarta yang bertugas 

mengelola data alumni. 
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Teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi chatting ini 

yaitu dengan menggunakan teknologi Node JS dan Socket.IO. Teknologi ini 

digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara realtime. Node JS adalah 

sebuah platform yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web, aplikasi 

realtime, dan REST API. 

Teknologi lain yang digunakan yaitu Socket.IO. Socket.IO merupakan 

websocket yang berjalan di javascript, kemampuan dari websocket adalah sebagai  

proses chatting secara realtime. Perpaduan antara teknologi Node JS dan 

Socket.IO yaitu digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan data secara 

realtime. Disini socket client ini sebagai jembatan untuk mengirim/menerima data 

dari socket server. Sehingga kita bisa menggunakan sintaks dari socket client baik 

untuk mengirim dan menerima data di server.  

Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan database MongoDB yang 

didalamnya menggunakan konsep noSQL yaitu tidak mempunyai kemampuan 

relation table sehingga memiliki kemampuan yang lebih cepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, garis besar rumusan 

masalah dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Apakah teknologi Node JS dan Socket.IO dapat digunakan untuk membangun 

aplikasi chatting? 

b. Apakah di AKAKOM Career Centre belum tersedia media untuk diskusi? 

c. Apakah AKAKOM Career Centre merasa kesulitan dalam menyampaikan 

informasi kepada alumni? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan menyadari adanya 

keterbatasan serta kemampuan, maka dibuat ruang lingkup sebagai berikut: 

a. Terdiri dari 3 user yaitu user umum (alumni perjurusan) dan user admin 

(Akakom Career Centre dan user Kepala Pembantu Ketua III STMIK 

AKAKOM Yogyakarta). 

b. Adanya halaman login dengan menggunakan username dan password dari 

server student untuk melakukan login. 

c. Terdapat ruang chatting untuk berdiskusi dan  menu untuk mengirim file dan 

gambar. 

d. Node JS dan Socket.IO digunakan untuk membangun aplikasi chatting. 

e. Terdapat clear data, view data dan add data. 

1.4 Tujuan 

Membuat aplikasi chatting menggunakan teknologi Node JS dan 

Socket.IO untuk membantu Akakom Career Centre dalam menyampaikan 

informasi kepada Alumni. 

1.5 Manfaat 

Aplikasi ini   dapat  bermanfaat dalam membantu  Akakom Career  Centre  

dalam menyampaikan  informasi  kepada Alumni STMIK AKAKOM Yogyakrta 

tentang informasi layanan karir dan dapat digunakan sebagai media diskusi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan 

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas 5 refrensi 

dan 1 usulan penelitian dari penulis. Terdapat pula dasar teori yang menjelaskan 

tentang chatting, studi kasus AKAKOM Career Centre, dan teknologi yang 

digunakan yaitu Node JS dan Socket.IO. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi analisis kebutuhan yang terdiri 

atas kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan output, kebutuhan perangkat 

lunak dan kebutuhan perangkat keras serta perancangan sistem yang meliputi 

Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, 

rancangan antarmuka, dan perancangan tabel. 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan sistem aplikasi, bab ini berisi 

implementasi aplikasi chatting berbasis web dan pembahasan hasil pengujian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan dan saran 

penelitian yang dilakukan. 


