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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi internet di era globalisasi ini begitu pesat. 

Internet merupakan salah satu sumber informasi dan fasilitas komunikasi. Namun 

sebuah tool diperlukan agar informasi dapat diterima dan komunikasi dapat 

berjalan. Internet browser merupakan tool yang berfungsi untuk menerima sumber 

informasi tersebut dan media sosial merupakan wadah untuk berkomunikasi 

melalui internet. Menurut Kemenkominfo, pengguna internet di Indonesia hingga 

tahun 2016 telah mencapai sekitar 82 juta orang [1]. Indonesia merupakan negara 

peringkat ke delapan tertinggi di dunia dalam jumlah orang yang menggunakan 

internet [1]. 

Pada masa kini aplikasi chatting merupakan  media sosial yang digunakan 

dalam komunikasi dan polling beserta drawing umum dan mudah digunakan oleh 

banyak orang. Oleh karena itu, pada penelitian ini, aplikasi chatting 

dikembangkan dan diintegrasikan agar dapat menjalankan fitur polling dan 

drawing.  

Adapun beberapa operating system (OS) untuk gadget adalah Windows, 

Android, dan IOS. OS ini berfungsi secara umum untuk melakukan tugas-tugas 

penting dalam komputer/gadget dan memastikan bahwa aplikasi-aplikasi dapat 

berjalan dengan lancar, sistem operasi memastikan perangkat lunak lainnya dapat 



2 

menggunakan memori, melakukan input atau output terhadap perantara lain, dan 

memiliki akses pada sistem file. Pengembangan aplikasi chatting dalam tugas 

akhir ini khusus untuk OS Android.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi chatting client 

Android open source, yaitu SendBird  yang diintegrasikan dengan aplikasi 

drawing Android open source, yaitu Acrylic Paint menggunakan Android Studio. 

Aplikasi SendBird yang dikembangkan ini tersedia untuk telepon seluler pintar 

yang berbasis  OS Android yang memiliki fitur untuk mengirim teks dan file 

gambar. Aplikasi chatting yang dibuat dalam penelitian ini mampu mengirim teks 

dan file gambar. Fitur yang ditambahkan adalah drawing yang merupakan hasil 

pengintegrasian aplikasi Acrylic Paint ke dalam SendBird dan polling. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dikembangkan dan diintegrasikan dari Acrylic Paint ke 

dalam SendBird adalah hanya untuk OS gadget Android. 

b. Aplikasi dapat menjalankan fitur mengirim teks¸mengirim file gambar, 

polling, dan drawing. 

c. Server yang digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan teks, file gambar, 

dan fitur polling pada chat adalah server Google yaitu Firebase Cloud 

Messaging (FCM).  
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1.4 Metode Penelitian 

Secara umum, penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu 

identifikasi masalah, studi pustaka atau literatur, perancangan, realisasi aplikasi, 

pengujian aplikasi, dan yang terakhir pengambilan kesimpulan. 

Langkah pertama adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis 

dilakukan dengan evaluasi fungsional behavioral perangkat lunak. Analisis 

dilakukan dengan mencari tahu spesifikasi sistem dan perangkat lunak apa yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi chatting tersebut. 

Langkah berikutnya adalah perancangan perangkat lunak dengan 

menerjemahkan deskripsi antar muka dan deskripsi data. Setelah itu, studi pustaka 

atau literatur dilakukan. Pada studi literatur ini, semua hal yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam batasannya dipelajari sehingga ditemukan petunjuk 

dan jalan keluar terbaik dari masalah penelitian. Studi pustaka penelitian ini 

meliputi bahasa pemrograman dalam Android Studio, cara kerja server, dan 

pengoperasian aplikasi chatting client. Literatur yang digunakan berasal dari 

buku, artikel, dan source code projects. 

Setelah studi pustaka, perangkat lunak diimplementasi, deskripsi 

perancangan diterjemahkan dalam bahasa pemrograman Java. Hasil tahap ini 

adalah program (source code) yang siap dieksekusi. 

Selanjutnya, menguji hasil pemrograman dan realisasi aplikasi. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan dengan baik dan 

sesuai ekspektasi. Pengujian pertama adalah untuk memastikan apakah pesan 

yang dikirim oleh satu gadget dapat diterima oleh gadget lain. Pengujian 
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selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi error pada 

fungsionalitas aplikasi setelah aplikasi tersebut dikembangkan. Jika ada pengujian 

yang tidak terpenuhi, maka dilakukan penyelesaian masalah. Setelah masalah 

ditemukan, sistem dikonfigurasi ulang kemudian dilakukan uji ulang sistem. Jika 

fungsionalitas aplikasi telah terpenuhi, maka penelitian dapat dilanjutkan ke 

langkah selanjutnya. 

Langkah terakhir adalah pengambilan data dan kesimpulan. Pengambilan 

kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil dan cara kerja aplikasi chatting client 

terhadap target penelitian. Kemudian, hasil pengujian aplikasi tersebut dianalisis 

dan disimpulkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:  

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II membahas landasan teori dari penelitian, yakni teori bahasa pemrograman 

yang dipakai, Android Studio, Eclipse, dan server.  

Bab III berisi cara kerja dan fungsi-fungsi berikut perintah-perintah yang 

dijalankan pada aplikasi chatting client. 

Bab IV berisi hasil analisis aplikasi chatting client yang sudah diuji coba.  

Bab V berisi kesimpulan penelitian serta hasil analisis berdasarkan data yang 

telah diambil dalam BAB IV dan potensi pengembangan penelitian selanjutnya. 




