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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat 

memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan berbagai cara. Salah 

satu bukti perkembangan teknologi tersebut adalah semakin banyaknya 

smartphone atau telepon pintar yang diproduksi dan dikembangkan oleh 

perusahaan-perusahaan khususnya dalam bidang teknologi perangkat 

mobile. Pengertian smartphone secara singkat adalah sebuah perangkat 

mobile yang memiliki Operating System (OS) untuk beroperasi. OS pada 

smartphone kini semakin beragam. Salah satunya android, sebagai 

pendatang baru pada smartphone yang menggunakan platform  java sebagai 

pengembangan aplikasi, dan Dalvik virtual machine sebagai virtual machine 

dari android. Android merupakan sebuah OS dari google yang dimana 

memiliki banyak fitur untuk mendukung berbagai macam aplikasi yang ada 

contohnya aplikasi instant messaging. Perkembangan yang ada kini banyak 

aplikasi instant messaging yang menggunakan internet sebagai media 

pengirim dan penerima pesan, layaknya SMS. Selain memiliki banyak fitur 

untuk mendukung berbagai macam aplikasi, android juga mendukung 

layanan dari google seperti google drive, google mail, serta google cloud 

messaging (GCM). 

Google Cloud Messaging (GCM) adalah suatu layanan yang 

digunakan untuk mengirimkan data pesan singkat dari server ke pengguna 

pada perangkat Android. GCM dapat mengirimkan pesan singkat untuk 

memberitahu aplikasi bahwa terdapat data baru yang akan diambil dari 

server, seperti file film yang diunggah oleh seorang teman atau pesan yang 

berisi data sampai dengan 4KB. Layanan GCM menangani semua aspek 

antrian pesan dan pengiriman ke aplikasi pengguna Android pada perangkat 

pengguna. GCM tidak peduli seberapa besar pesan yang dibutuhan oleh 

pengguna dan tidak ada kuota [9].  
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Pada tugas akhir ini akan di implementasikan layanan GCM sebagai  

instant messaging pada android dengan menggunakan akun gmail yang 

terdapat pada setiap smartphone android guna untuk mengurangi adanya 

duplikasi akun untuk satu user. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah pada skripsi ini 

adalah : 

1. Bagaimana menggunakan layanan google cloud messaging sebagai 

instant messaging  di platform android? 

2. Bagaimana merancang dan mengimplentasikan sinkronisasi dengan 

akun gmail yang terdapat pada platform android ? 

3. Bagaimana mengintegrasikan akun gmail pada setiap platform 

android sebagai User ID pada instant messaging ? 

4. bagaimana membuat aplikasi instant messaging pada platform 

android? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini: 

Merancang dan membangun aplikasi instant messaging  

menggunakan layanan google cloud messaging pada perangkat mobile 

device berbasis android. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan aplikasi mobile ini minimal berjalan pada android 4.0. 

2. Penggunaan aplikasi ini terhubung dengan internet, minimal dalam 

jaringan EDGE. 

3. Aplikasi ini tidak bisa dijalankan tanpa akun gmail yang ada pada 

android. 

4. Tidak dapat mengirim file. 
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1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari aplikasi ini, maka perlu 

di adakan kegiatan sebagai berikut: 

1.  Studi literatur 

a. Mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

pemrograman instant messaging melingkupi pengujian, gagal dan 

perbaikan(trial, error, fixing). 

b. Implementasi layanan google cloud messaging. 

2.  Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

3.  Pembangunan Perangkat Lunak 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan perangkat lunak yang 

merupakan implementasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

   Perincian tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan mendefinisikan 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 

Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan rancangan sistem yang 

dapat memberi permecahan masalah tersebut 

b. Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam tahap analisa akan dilakukan peninjauan apa saja 

kebutuhan dalam pembangunan aplikasi instant messaging 

menggunakan layanan google cloud messaging , tahapan dalam 

analisa ini meliputi : 

-   Menganalisis mengenai teori-teori yang diperlukan dalam 

pembangunan aplikasi instant messaging menggunakan layanan 

google cloud messaging. 

-   Menganalisis konsep google cloud messaging sebagai penyimpan 

dan penerima pesan dan data. 

c. Perancangan Sistem 

1.  Perancangan use case diagram, yang merupakan analisis 

kebutuhan pada aplikasi yang akan dibangun. 
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2.   Perancangan aplikasi dan Web Service untuk melakukan 

mekanisme register dan sinkronisasi. 

4.  Implementasi Sistem  

Sistem yang dibangun merupakan sebuah aplikasi tentang 

bagaimana menggunakan layanan google cloud messaging sebagai 

instant messaging pada android.  

Setelah penginstalan aplikasi user terlebih dahulu diharuskan 

meregristrasi dengan menggunakan akun gmail yang terdapat pada 

android. Kemudian akun gmail  yang dimasukkan pada registrasi 

sebelumnya akan di sinkronisasikan dengan yang terdapat pada 

perangkat mobile android, jika tidak cocok maka user akan diharuskan 

untuk memasukkan akun gmail  sesuai dengan yang terdapat pada 

perangkat mobile android, dan jika cocok maka user akan di hadapkan 

dengan menu pada aplikasi. 

5.  Pengujian Aplikasi 

Sistem ini akan dilakukan uji coba untuk mengetahui seberapa 

bagus hasil dari ringkasan yang dilakukan oleh sistem. Pengujian 

aplikasi meliputi : 

a. Uji coba aplikasi apakah aplikasi dapat berjalan. 

b. Melakukan pengecekan terhadap mekanisme registrasi dan 

sinkronisasi. 

c. Mencoba aplikasi apakah sudah dapat mengirim dan menerima 

pesan. 

d. Sistem mampu menyimpan history messaging dan sistem memiliki 

mekanisme store and forward, Hal ini ditandai dengan adanya 

notifikasi atau laporan pesan terkirim ke server dan terkirim ke akun 

tujuan. 

 

 

 



5 
 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terbagi dalam beberapa 

bab, dimana isi dari masing-masing bab tersebut akan dijelaskan dibawah 

ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, metodologi yang digunakan, serta sistimatika 

penulisan laporan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep-konsep dasar, dan kajian-kajian teori yang 

dibutukan seperti Google Cloud Messaging, Arsitektur Google Cloud 

Messaging, Instant Messaging, dan Android. Yang akan digunakan untuk 

mendukung dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem. Di dalam 

analisa terdapat beberapa sub bab seperti analisa kebutuhan perangkat lunak, 

skenario aplikasi, analisa kebutuhan sistem,analisa kebutuhan fungsional 

dan analisa use case. Di dalam perancangan sistem aplikasi seperti membuat 

activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, juga membuat 

desain user interface dan perancangan data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem. Di 

Implementasi berisi tentang tahapan pengerjaan program seperti membuat 

layout/tampilan pada aplikasi dan implementasi code-code yang dibutuhkan 

dalam pembuatan aplikasi ini. Tahap pengujian , yaitu aplikasi ini akan di 

ujicobakan pada device android untuk melihat apakah aplikasi ini sudah 

berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Adapun yang akan di ujicobakan 

adalah mencoba registrasi, melihat list friend, melakukan chatting, dan 

mengubah profile, juga melakukan pengujian fungsional apakah semua 
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sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sistem android yang digunakan pada 

tahapan implementasi dan pengujian adalah Android 4.0 . 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan permasalahan dalam 

tugas akhir ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan, serta saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam 

pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 

 


