
BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bahasa pemrograman dan teknologi semakin berkembang

pesat dan luas di jaman yang serba cepat kini. Banyak bidang yang memanfaatkan

teknologi dalam penghematan biaya dan pengurangan resiko secara besar besaran

ketika sebagian besar pekerjaan beralih menggunakannya. Pemanfaatan teknologi

bertujuan untuk mendukung proses bisnis yang ada pada suatu organisasi  agar

memberikan  hasil  yang  optimal  dengan  kemudahan  penggunaanya.  peranan

tekhologi cloud computing menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menghadapi

permasalahan  -  permasalahan  yang  ada.   Ada  banyak  pilihan   bahasa

pemrograman yang dapat  kita gunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi

diataranya Php, Java, Ruby, dan Python sebagai server side(backend). Tidak ada

bahasa pemrograman yang jelek, karena mungkin yang jelek adalah bagaimana

cara  kita  menulis  kode  program  dan  menentukan  strategi  algoritma.  Dalam

pengembangan aplikasi, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Go sebagai

server side dan HTML5 dan JavaScript sebagai client side.

Menurut survei situs  blog.golang.org di  dalam postinganya merangkum

hasil  survei  penggunaan  bahasa  pemrograman  Go  pada  Desember  2016

mendapatkan  hasil  dengan  total  responden  3595,  89%  mempunyai  tanggapan
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tentang penggunaan bahasa pemrograman Go pada tempat kerja maupun di luar

pekerjaan. 39% menggunakan Go di tempat kerja dan di rumah, 27% mengunakan

hanya di rumah saja, dan 23% mengunakan hanya di tempat kerja saja. Di dalam

pertanyaan berkaitan tentang penggunaan go di berbagai bidang di antaranya, 63%

mengatakan  mereka  bekerja  pada  bagian  web  development,  9%  untuk

perkembangan  web  pribadi.   Bahkan,  77% memilih  dua  atau  lebih,  dan  53%

memilih 3 atau lebih. 

Dalam pemilihan bahasa pemrograman yang baik dan tepat tentu langkah

selanjutnya adalah memilih platform sebagai tempat untuk menjalankan dan dan

mengelola  aplikasi.  Dalam  pengembangan  aplikasi  ini  peneliti  menggunakan

Docker  sebagai  platform yang  di  gunakan  untuk  menjalankan  dan  mengolah

aplikasi.

Para pengembang biasanya menjalankan virtualisasi pada server sehingga

proses  pembuatan  program  dapat  berjalan  pada  berbagai  platform maupun  di

konfigurasi hardware. Masalah yang dihadapi dengan virtualisasi adalah perlunya

menyiapkan  satu  sistem operasi  secara  utuh,  termasuk  berbagai  aplikasi  yang

dibawa sistem tersebut.  Bisa  dibayangkan dengan banyaknya  virtualisasi yang

berjalan di sebuah server tentu akan membebankan sistem dan server tersebut.

Solusi  dari  permasalahan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  teknologi

container sekarang ini telah di terapkan di Docker.

Komunikasi  adalah  suatu  proses  penyampaian  informasi  (pesan,  ide,

gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Seringnya komunikasi di dalam kehidupan
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sehari-hari  dalam proses pertukaran informasi antara satu sama lain dan muncul

sebuah  kebutuhan  untuk  melakukan  komunikasi  secara  flexibel  dengan

menggunakan  barbagai  macam  alat  komunikasi.  Namun,  untuk  dapat

berkomunikasi secara real-time biasanya membutuhkan suatu aplikasi yang sama

yang harus di unduh, di pasang dan di atur terlebih dahulu  untuk menggunakan

layanan tersebut, sedangkan cara tersebut terbilang rumit dan biasanya kalangan

masyarakat awam kurang mengerti tentang pengaturan sebuah aplikasi. Maka dari

itu  munculah  solusi  dari  permasalah  di  atas  antaranya  peneliti  mencoba

mengembangkan  sebuah  aplikasi  yang  berfungsi  untuk  menyediakan  layanan

komunikasi  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain.  guna  untuk  membantu

mempermudahkan kita dalam berkomunikasi  dengan teman, orang tua,  kerabat

secara cepat, aman dan real-time.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  cara  mengembangkan  aplikasi  yang  menyediakan  layanan

chatting khususnya berbasis teks dan gambar untuk memudahkan dalam

mengirim dan menerima informasi secara cepat, aman, dan real-time

2. Bagaimana  cara  mengimplementasikan  bahasa  pemrograman  Go  dan

Docker untuk menyediakan layanan aplikasi chatting.

3. Bagaimana memanfaatkan Docker sebagai teknologi container.
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1.3 Ruang  Lingkup

Agar pembahasan masalah tetap berada dalam batasan yang diinginkan

dan  tidak  menyimpang  terlalu  jauh  melewati  batas  yang  akan  dibahas  dari

permasalahan  sebenarnya,  maka  diperlukan  sebuah  pembatasan  dengan  ruang

lingkup antara lain :

1. Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Go

sebagai BackEnd dan HTML5 dan JavaScrip sebagai FrontEnd. 

2. Apalikasi  ini  akan dibuat berbasis  web dan berjalan di Browser seperti

Google chrome, Safari. Dll.

3. Layanan aplikasi hanya berjalan pada server lokal.

4. Pengguna  dapat  mendaftar  sebagai  user  dengan  manggunakan  alamat

email.

5. Pengguna dapat melakukan chat ketika kedua user sudah berteman, dan

tidak bisa mengirim pesan jika kedua user belum berteman

6. Pengguna  dapat  melakukan  pencarian  teman  dengan  mengetik  nama

pengguna.

7. Aplikasi ini menggunakan Docker sebagai Platform.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari  penelitian ini  adalah untuk menghasilkan sebuah perangkat

lunak(software) Chat yang  memudahkan pengguna untuk saling berkomunikasi

dengan  pengguna  lain  secara  real-time. dengan  mengimplementasikan  bahasa

pemrograman Go sebagai  BackEnd,  HTML5 dan JavaScript  sebagai  FronEnd,
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dan Docker   sebagai  platform untuk  mengemas,  mengelola,  dan menjalankan

aplikasi sebagai container. 

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk pengguna atau masyarakat pada umunya

adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk menerima dan mengirim informasi berupa teks dan

gambar.

2. Seorang pembisnis dapat mempromosikan barang dagangannya ke setiap

pengguna.

3. Sebagai  sarana  untuk  berkomunikasi  dengan  mudah,  aman,  cepat,  dan

real-time.

4. Sebagai  sarana  untuk  berdiskusi  dimana  antar  pengguna  tidak  dapat

bertemu langsung di suatu tempat yang nyata.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan pada skripsi yang dibuat adalah

sebagai berikut.

1. Bagian  awal  skripsi  terdiri  dari  halaman  judul,  halaman  pengesahan,

halaman moto, halaman persembahan, intisari, kata pengantar, daftar isi,

daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu.
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BAB 1 PENDAHULUAN :  Menguraikan tentang pokok yang menjadi

latar belakang permasalahan yang diambil, menguraikan rumusan masalah

yang  dihadapi,  menentukan  ruang  lingkup  masalah  untuk  membatasi

aplikasi,  menentukan  tujuan,  manfaat  dan  kegunaan  sistem,  serta

sistematika penulisan. 

BAB  2  TINJAUAN  PUSTAKA DAN  DASAR  TEORI  :  Membahas

mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian yang ada

sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari  penelitian

tersebut  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  referensi.  Sedangkan  dasar

teori  berisi  konsep  dasar  serta  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  topik

penelitian  yang  digunakan  untuk  mendukung  proses  analisis

permasalahan. Selain itu memberikan gambaran teknologi-teknologi yang

digunakan sebagai pendukung penelitian yang akan dilakukan. 

BAB  3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM :  Menganalisis

sistem  dalam  aplikasi  yang  dibangun  dimulai  dari  aspek-aspek  yang

berkaitan  serta  merancang  sistem dimulai  dari  segi  analisis  kebutuhan,

terdiri  dari  kebutuhan  masukan,  proses,  keluaran,  perangkat  keras,  dan

perangkat  lunak,  selanjutnya  berisi  pemodelan-pemodelan  dengan

diagram-diagram,  sampai  berisi  desain  tampilan  yang  dapat

mempermudah pengguna layanan dalam penggunaan sistem.

BAB 4  IMPLEMENTASI  DAN  PEMBAHASAN:  Berisi  kesimpulan

serta  menjawab  permasalahan  yang  dihadahapi  sampai  mengetahui



7

keunggulan dan kekurangan dari  sistem yang dirancangan dengan yang

sudah  ada,  serta  hasil  implementasi  diikuti  pengujian  telah  mencapai

tujuan yang diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB 5  PENUTUP :  Berisi  kesimpulan  serta  menjawab  permasalahan

yang  dihadahapi  sampai  mengetahui  keunggulan  dan  kekurangan  dari

sistem yang dirancangan dengan yang sudah ada, serta hasil implementasi

diikuti pengujian telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembuatan

aplikasi ini.

3. Bagian akhir skripsi : Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
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