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ABSTRAK 

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.  

 

 Teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai hal terutama dalam mengatasi masalah untuk menyampaikan informasi. Salah satu 

teknologi tersebut adalah dengan menggunakan teknologi Node JS dan Socket.IO untuk 

mengimplementasikan aplikasi chatting yang dibutuhkan untuk AKAKOM Career Centre 

untuk menyampaikan informasi tentang layanan karir sekaligus dapat digunakan untuk media 

diskusi AKAKOM Career Centre dengan alumni. 

 

 Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara mengirim dan menerima pesan 

didalam halaman chatting yang telah disediakan. 

 

Kata Kunci: Node JS, Chatting, Socket.IO, dan MongoDB. 

 

I. PENDAHULUAN 

Chatting adalah suatu pesan instant ataupun instant messaging di sebuah teknologi 

jaringan komputer yang mengijinkan pemakainya untuk mengirimkan pesan ke pengguna 

lain yang tersambung dalam sebuah jaringan komputer ataupun internet. 

Chatting tidak hanya populer dikalangan kaum remaja atau anak muda saja tetapi 

jaman sekarang ini, sudah merambah ke kalangan orang tua sekalipun. Dengan 

adanya  chatting, kita dapat dengan bebas mengobrol mengenai apa saja mulai dari 
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persahabatan, pekerjaan, pelajaran di sekolah, mata kuliah, sampai masalah percintaan dan 

perjodohan, bahkan sampai dengan hal-hal bersifat pribadi sekali pun. 

Di Indonesia sendiri, WhatsApp baru populer sejak 1-2 tahun terakhir berhubung 

sebelum itu, BlackBerry masih sangat mendominasi di Indonesia dan begitu juga dengan 

platform chatting mereka, BlackBerry Messenger (BBM). Setelah dominasi BlackBerry 

agak berkurang dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena dipandang tidak mampu 

menyaingi ponsel cerdas berbasis Android, masyarakat Indonesia mencari 

platform chatting lain selain BBM dan ketika itulah WhatsApp mulai populer. 

Diperkirakan jumlah penggunanya sudah lebih dari 10 juta orang di Indonesia. 

Socket.io adalah library JavaScript yang memungkinkan komunikasi real-time antara 

web browser dan server. Library ini terdiri dari dua bagian, yang berjalan pada web 

browser dan yang berjalan pada server sebagai NodeJS module. 

Node.js adalah platform yang dibangun di atas JavaScript runtime Chrome untuk 

dengan mudah membangun cepat, aplikasi jaringan scalable. Node.js menggunakan 

event-driven, non-blocking I / O model yang membuatnya ringan dan efisien, cocok 

untuk aplikasi real-time data-intensif yang berjalan di perangkat didistribusikan. 

Pengembangan aplikasi  di ambil 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 dan memberi informasi 

lowongan pekerjaan kepada alumni. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Aplikasi Chatting Akakom Career Center( Membuat Chatting Seperti Whatsapp) 

Menggunakan Arsitektur Microservice Dengan Node.js, meliputi analisis dan 

perancangan sistem. Analisis digunakan untuk menganalisa kebutuhan perangkat lunak. 

Sedangkan perancangan akan digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan dibuat.  

A. Perancangan Sistem 



iii 

 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan 

grafik/gambar untuk memvisualisasikan, menspesikasikan, membangun, dan 

pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO 

(Object-Oriented). Berikut perancangan sistem yang ada pada aplikasi ini. 

Pada kebutuhan perancangan sistem, pemodelan menggunkan use case. Diagram 

use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa kebutuhan 

pengguna sistem karena selain bagus dalam unsur pemahamnya, diagram use case 

juga dapat mendokumentasikan persyaratan sistem dengan baik, yang tampak 

pada gambar berikut. 

Validasi Username dan Password

Login

<<include>>

Menerima/mengirim pesan

<<extend>>

Alumni

Akakom Career Centre

Logout

<<extend>>

Puket III

Menghapus pesan

 

Gambar 1. Use Case Diagram Sistem 

B. Skema Private Cloud Docker Images 

 

Gambar 2. Microservice Images Docker 

 

Untuk implementasi dalam private cloud menggunakan docker, pada seperti terlihat pada 

gambar Base Images yang digunakan adalah ubuntu, mongoDb dan nodejs sedangkan untuk 
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aplikasinya berada paling atas dan semuanya dibungkus dalam satu images yang bernama 

microservice images, images kemudian dijalankan pada komputer. 

 

III. HASIL 

Pembuatan dan uji coba aplikasi dengan menggunakan Arsitektur Microservice atau bisa 

juga disebut Microservices dengan menggunakan platform node.js, databases mongoDB dan 

menerapkanya kedalam private cloud dengan docker. Pembahasan pada sistem ini merupakan 

sebuah prosedur yang harus dilakukan guna menyelesaikan rancangan sistem. 

 

Proses login berguna untuk mengatur setiap user yang akan mengelola aplikasi. Login 

digunakan oleh semua user untuk membedakan antara admin dan alumni, dibedakan 

berdasarkan level. Berikut adalah tampilan login pada aplikasi: 

 

Gambar 3. Tampilan Login 

app.post('/',function(req,res) { 

 sess=req.session;  

 if (req.body.username!='' && req.body.pass!=''){ 

  username =req.body.username; 

  pass   =req.body.pass; 

 

  User.findOne({username: username, password: pass, online:0}, 

function(err, user){ 

   if (err) { 

    console.log(err); 

    res.redirect('/'); 

   } else if (!user){ 

    res.redirect('/'); 

   } else { 

    console.log(user); 

    sess.user_id = user._id; 

    sess.nim  = user.nim; 

    sess.username = user.username; 

    sess.name  = user.name; 

    console.log(sess.name, "Connected"); 
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    sess.level  = user.level 

    sess.jurusan = user.jurusan; 

    sess.angkatan = user.angkatan; 

    sess.photo = user.photo; 

    res.redirect('/'); 

    } }); 

  } else { 

   res.redirect('/'); 

 };}); 

Gambar 4 Script Tampilan Login 

 Pada proses login, sistem akan menangkap data yang telah dikirimkan dari halaman 

login, data yang diambil adalah username dan password, sistem akan memeriksa data  

username dan password yang ada di database apakah data tersebut sesuai atau tidak. Jika 

data sesuai maka sistem akan membuat session dan mengarahkan kehalaman chatting. Jika 

tidak maka sistem akan mengarahkan ke halaman login. 

Halaman chat admin, terdapat menu perjurusan yang terdiri atas Teknik Informatika, 

Sistem Informasi, Teknik Komputer, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. 

Selain itu terdapat daftar user online dan terdapat ruang chat untuk diskusi. Di bagian atas 

terdapat menu add data dan view data. Dan di bagian bawah terdapat ruang untuk mengirim 

pesan yang dilengkapi dengan fitur upload file. 

 

Gambar 5. Tampilan Halaman Admin 

  if (sess.level=='Administrator'){ 

  User.findById(sess.user_id, function(err, user){ 

  if (err) console.log(err); 

  user.online=1; 

  user.save(function(err){ 

  if (err) { console.log(err); 

  } else if (!user) { 

  } else { 

console.log('User online '+user.name+' successfully updated!'); 

   User.find({online:1}).lean().select({"nim": 4, "jurusan": 3, 

"photo": 2, "name": 1, "_id": 0}).exec(function (err, users){ 

 if (err) console.log(err); 
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 users_online_all = users; 

 Message.find({jurusan: 'Teknik 

Informatika'}).sort([['message_created_at', 

'ascending']]).populate('id_user').lean().exec(function (err, 

messages_teknik_informatika){ 

Message.find({jurusan: 'Sistem Informasi'}).sort([['message_created_at', 

'ascending']]).populate('id_user').lean().exec(function (err, 

messages_sistem_informasi){ 

       Message.find({jurusan: 'Teknik 

Komputer'}).sort([['message_created_at', 

'ascending']]).populate('id_user').lean().exec(function (err, 

messages_teknik_komputer){ 

       Message.find({jurusan: 'Manajemen 

Informatika'}).sort([['message_created_at', 

'ascending']]).populate('id_user').lean().exec(function (err, 

messages_manajemen_informatika){ 

       Message.find({jurusan: 'Komputerisasi 

Akuntansi'}).sort([['message_created_at', 

'ascending']]).populate('id_user').lean().exec(function (err, 

messages_komputerisasi_akuntansi){ 

if (err) console.log(err); 

 var results1 = messages_teknik_informatika.map(function(data_msg){ 

         return{ _id :data_msg._id, message_created_at 

: data_msg.message_created_at, message_updated_at: 

data_msg.message_updated_at,unique_code: data_msg.unique_code, message_txt : 

data_msg.message_txt, file : data_msg.file, jurusan : data_msg.jurusan, time1 

: data_msg.time1, time2 : data_msg.time2, nim : data_msg.id_user.nim, name 

:data_msg.id_user.name, photo : data_msg.id_user.photo}; 

        }); 

Gambar 6 Script Halaman Admin 

Pada proses halaman admin, data yang diambil adalah data user online dan data chat 

pesan berdasarkan jurusan yang terdiri atas Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik 

Komputer, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Setiap jurusan diambil 

data untuk kolom tertentu. Setelah data tersebut diambil, data tersebut dikirimkan atau 

dirender ke halaman admin,html. 

Dalam halaman chat alumni, disamping kiri terdapat daftar user online, disamping 

kanan terdapat ruang chat untuk diskusi. Dan di bagian bawah terdapat ruang untuk mengirim 

pesan yang dilengkapi dengan fitur upload file.  
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Gambar 7 Halaman Alumni 

console.log(err); else if (!user) {} else {console.log('User online 

'+user.name+'successfully updated!'); 

user.find({$and: [{online:1}, {$or: [ {jurusan: 'Teknik Informatika'}, 

{jurusan: 'Administrator'}, {jurusan: 'PUKET III'},] } ] } ) 

.lean().select({"nim":4, "jurusan":3, "photo":2, "name":1, "_id":0 

}).exec(function (err, users_ti) { 

user.find({$and: [{online:1}, {$or: [ {jurusan: 'Sistem Informasi'}, {jurusan: 

'Administrator'}, {jurusan: 'PUKET III'},] } ] } ) .lean().select({"nim":4, 

"jurusan":3, "photo":2, "name":1, "_id":0 }).exec(function (err, users_si) { 

User.find({$and: [{online:1}, {$or: [ {jurusan: 'Teknik Komputer'}, {jurusan: 

'Administrator'}, {jurusan: 'PUKET III'},] } ] } ) .lean().select({"nim":4, 

"jurusan":3, "photo":2, "name":1, "_id":0 }).exec(function (err, users_tk) { 

User.find({$and: [{online:1}, {$or: [ {jurusan: 'Manajemen Informatika'}, 

{jurusan: 'Administrator'}, {jurusan: 'PUKET III'},] } ] } ) 

.lean().select({"nim":4, "jurusan":3, "photo":2, "name":1, "_id":0 

}).exec(function (err, users_mi) { 

Gambar 8 Script Halaman Alumni 

Pada proses halaman alumni, data yang diambil adalah data user online dan data chat 

pesan berdasarkan jurusan yang terdiri atas Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik 

Komputer, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Setiap jurusan diambil 

data untuk kolom tertentu. Setelah data tersebut diambil, data tersebut dikirimkan atau 

dirender ke halaman user.html. 

IV. PEMBAHASAN 

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur microservice dengan menggunakan node.js dalam 

pembagunanya, untuk databases menggunakan databases noSQL dengan menggunakan mongoDb. 

Sedangkan untuk penerapan dalam cloud computing dengan menggunakan docker sebagai wadah 

dalam aplikasi. Pada aplikasi ini menggunakan seneca.js dalam membagun aplikasi dengan 

Microservices.  
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heriipurnama@helloween:~/Documen

ts/node/hai-skripsi node index.js                                                                                                      

2016-05-08T08:51:52.538Z        

rtl9r5vwu8o6/1462697512481/162/-        

INFO    hello   

Seneca/0.6.2/rtl9r5vwu8o6/146269

7512481/162/- 

2016-05-08T08:51:52.539Z        

vsk7hb3i56jz/1462697512416/163/-        

INFO    hello   

Seneca/0.6.2/vsk7hb3i56jz/146269

7512416/163/- 

2016-05-08T08:51:53.479Z        

rtl9r5vwu8o6/1462697512481/162/-        

INFO    listen  10201 

2016-05-08T08:51:53.596Z        

rtl9r5vwu8o6/1462697512481/162/-         

Gambar 9. Server Microservice 

Pada Gambar  di atas server yang digunakan untuk melihat setiap service yang berjalan pada console. 

Dari hasil uji coba aplikasi dengan menggunakan microservice ada beberapa keungulan dalam 

menggunakan microservice diantaranya adalah : 

1. Arsitektur memungkinkan setiap layanan untuk dikembangkan secara independent oleh tim 

yang difokuskan pada layanan tersebut. 

2. Memungkinkan  layanan  untuk digunakan secara mandiri. 

3. Setiap layanan dapat dipantau, diperbaharui secara independent untuk mencocokan tautan. 

4. Setiap layanan dapat dikembangkan dan diperbaharui secara mandiri. 

Pada aplikasi ini dalam menggunakan Private Cloud docker, docker harus terkoneksi ke internet 

dalam menjalakan docker images. Images Docker bisa di publish dengan layanan dari docker dengan 

docker hub. 

Sistem ini dibangun dengan menggunakan teknologi Node JS, Socket.IO dengan 

menggunakan database MongoDB. 

Langkah pengambilan data dari MongoDB adalah data diambil dari database 

MongoDB dengan perintah query menggunakan bahasa pemrograman Java Script. Kemudian 

data dimasukkan ke dalam array yang akan ditampilkan pada saat sistem dijalankan. Untuk 

menampilkan data pesan, sistem akan merender halaman admin dan user dengan membawa 

data pesan tersebut. 
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Langkah memasukan data di lakukan oleh admin, berdasarkan data wisuda yang di 

dapat dari bagian akademik. User akan mendapatkan unername dan password apada saat 

pendataan yang di lakuan di bagian alumni sesuai dengan jurusannya. 

User bisa langsung masuk ke dalam system dengan menggunakan username dan 

password yang di berikan bagian alumni dan user bisa langsung chatting dengan admin dan 

juga dengan sesame alumni. 

Admin atau bagian alumni bisa memberikan informasi berupa teks dan gambar 

kepada semua alumni yang telah terdaftar pada system. 

 

V. SIMPUL DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan  serangkaian  proses  mulai  dari  perancangan hingga  

implementasi  pada  aplikasi  ini,  didapatkan  beberapa kesimpulan, 

antara lain :  

1. Aplikasi ini dapat digunakan untuk forum diskusi antara AKAKOM Career 

Centre dengan Alumni. 

2. Aplikasi ini juga dapat membantu untuk mendapatkan informasi dan melakukan 

sebuah diskusi tentang lowongan pekerjaan. 

3. Node JS dan Socket.IO dapat digunakan untuk membangun aplikasi chatting 

secara realtime. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perangkat lunak yang dikembangkan agar pada 

pengembangan selanjutnya didapatkan hasil  yang  lebih  baik  lagi.  Berikut  

adalah  saran-saran  yang dipandang  perlu  untuk  dipertimbangkan  untuk  

penelitian selanjutnya :  

1. Aplikasi ini dapat di kembangkan menjadi versi mobile. 

2. Penambahan penanda bahwa pesan tersebut telah terkirim dan telah terbaca oleh 

user yang lain. 

3. Penambahan fitur perekam suara, pengambilan kamera, dan audio. 
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