
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji coba dari studi kasus diatas maka dapat disimpulkan

bahwa.

1. Dengan  menggunakan  docker  kita  bisa  meminimalisir  penggunaan

resource pada teknologi virtualisasi dengan menggantikanya ke container.

2. Docker  mendukung  multi  cloud  platform sehingga  ketika  kita

menggunakan layanan cloud seperti AWS, Digital Ocean, Google Cloud

Platform, dan sejenisnya mendapatkan dukugan.

3. Untuk  aplikasi,  database,  dan  caching menggunakan  Image yang

merupakan standar ketentuan dari Docker.

4. Semua  layanan  baik  aplikasi  chat,  basis  data,  dan  caching bersifat

container sehingga  ketika  kita  melakukan  scaling  menggunakan

Kubernetes, atau Docker swarm dapat lebih mudah dan cepat.

5. Dengan  menggunakan  docker-compose dapat  memudahkan  kita  untuk

menggabungkan container.

6. Fitur  yang ada  dalam aplikasi  seperti  mengirim pesan berupa teks  dan

gambar,  tambah  dan  konfirmasi  teman,  melihat  pengguna  yang  online
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berjalan sesuai dengan perancangan sistem serta keluaranya sesuai dengan

kebutuhan keluaran.

7. Aplikasi  ini  sebagai  sarana  komunikasi  antar  user,  baik  itu  diskusi,

menyampaikan informasi, dan sejenisnya.

8. Aplikasi menggunakan docker sebagai platform, Bahasa pemrograman Go

sebagai  BackEnd,  JavaScript dan  HTML5 sebagai  FrontEnd,  dan

cockroachDB sebagai database.

5.2 Saran 

Berikut  ini  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  guna  untuk

pengembangan  aplikasi  lebih  lanjut  maupun  melengkapi  kekurangan  dari

penelitian ini.

1. Pada  aplikasi  belum  terdapat  grup  sehingga  pengguna  tidak  dapat

melakukan diskusi lebih dari satu orang.

2. Aplikasi  ini  menggunakan  encode base64  untuk  pengiriman  gambar,

sehingga  kemungkinan  cara  ini  masih  belum  efisien  dalam  proses

pengiriman  gambar,  Demi  kenyamanan  dan  efisiensi  aplikasi  ini  perlu

dibuatkan  motode  lain  yang  lebih  efisien,  seperti  menggunakan  teknik

compressor/decompressor menggunakan snappy.

3. Aplikasi ini masih berbasisis web, sehingga dalam menggunakan aplikasi

harus  melalui  browser seperti  google  chrome,  safari,  firefox,  dan
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sejenisnya, untuk kecepatan mengakses aplikasi perlu dibuatkan aplikasi

native untuk android dan ios.

4. Jenis  data  yang  dapat  dikirim  dalam  aplikasi  hanya  berupa  teks  dan

gambar  supaya  lebih  efektif  perlu  menambahkan  fungsi  agar  dapat

bertukar  berbagai  macam  data  seperti  Document,  voice,  video,  dan

sejeninya dalam aplikasi.

5. Aplikasi  ini  dapat  dikembangkan  menjadi  aplikasi  social  media  seperti

halnya facebook, twitter, dll. Karena beberapa fitur lainya seperti tambah

teman, chatting, melihat profile user, mengedit profile, melihat siapa saja

yang sudah berteman, melihat user yang online, sudah berfungsi, Sedikit

melengkapi  maka  perlu  dibuatkan  fitur  timeline  yang  digunakan  untuk

mengupdate status, like, komentar.

6. Aplikasi  ini  masih  menggunakan  notifikasi  sederhana  yang  dibuat

menggunakan  javascript.  Untuk  pengembangan  lebih  lanjut  maka  di

perlukan teknologi  fcm atau sejenisnya untuk keperluan notifikasi. 
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