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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aplikasi berbasis mobile dapat didefinisikan sebagai aplikasi yang dapat 

dijalankan walaupun pengguna berpindah dengan basis mobile equipment seperti 

telepon selular [8]. Dewasa ini, perkembangan pengguna smart phone dengan 

berbagai macam OS meningkat sangat pesat. Meningkatnya perkembangan 

perangkat tentunya berimbas pada meningkatnya juga perkembangan perangkat 

lunak yang dapat mendukung kelancaran aktifitas pengguna smart phone dengan 

OS yang bermacam-macam tersebut. Untuk dapat menjalankan setiap aplikasi 

pada smart phone, pengguna pada mulanya harus memasang aplikasi yang ingin 

mereka jalankan pada smart phone. Hal ini tentunya memakan ruang yang 

tersedia pada storage smart phone dan jumlah aplikasi yang dapat terpasang juga 

menyesuaikan dengan besaran ruang kosong yang tersedia pada storage. Namun 

saat banyak aplikasi yang terpasang pada smart phone maka, semakin banyak pula 

window yang harus disediakan oleh system sebagai tempat bertenggernya 

aplikasi-aplikasi tersebut.   

Cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan untuk 

mengakses sumber komputasi seperti server, tempat penyimpanan data, aplikasi, 

dan layanan-layanan komputasi lainnya secara online yang tersedia dengan cepat 

dan dengan pengelolaan yang seminimal mungkin [1]. Cloud computing sudah 

banyak diimplementasikan saat ini salah satunya untuk online storage media 

maupun online data processor. Namun, implementasi penggunaan cloud 

computing ke dalam sebuah aplikasi mobile masih jarang diterapkan.    

Munculnya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencoba 

mengintegrasikan cloud computing dengan mobile browser application client 

yang dibangun berbasiskan engine V8. Mobile browser application client tersebut 

juga bertindak sebagai sebuah runtime mobile application yang mendukung 

aplikasi berbasis node.JS. V8 merupakan JavaScript engine yang dibuat untuk 

meningkatkan performa dari JavaScript pada browser [2]. Penggunaan engine V8 

diharapkan dapat meningkatkan kecepatan akses dan kecepatan pengolahan data 
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mobile browser application client yang penulis bangun terhadap aplikasi-aplikasi 

berbasis node.JS yang terletak pada cloud server. Node.JS merupakan JavaScript 

yang mendukung komunikasi pada sisi server [2] serta meningkatkan kemampuan 

V8 pada browser dalam hal-hal yang lebih spesifik [4].        

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan, efisiensi dan efektifitas yang sering timbul menjadi 

hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah cara membangun mobile browser application client yang 

berbasiskan engine V8 ? 

b. Bagaimanakah cara menjalankan aplikasi-aplikasi cloud berbasis node.JS 

melalui pada runtime mobile application dari setiap aplikasi cloud berbasis 

node.JS tersebut ? 

c. Bagaimanakah cara mengimplementasikan mobile browser application 

client tersebut pada smart phone yang tepat ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Membangun browser application client dengan memanfaatkan engine V8. 

b. Menambahkan dukungan node.JS runtime mobile application pada 

browser application client. 

c. Mengimplementasikan browser application client pada smart phone yang 

tepat. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Smart phone yang digunakan berbasis Android. 

b. Android yang digunakan versi 2.0 ke atas. 

c. Arsitektur processor yang digunakan oleh smart phone berbasis ARM. 

d. Minimum network EDGE. 

e. Sistem tidak mencakup mekanisme enkripsi dan deksripsi. 

f. Sistem tidak mencakup mekanisme kompresi dan dekompresi. 

g. Link aplikasi pada cloud sudah ditentukan. 
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1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti 

paper, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pembuatan browser 

application client dengan memanfaatkan engine V8. Bagaimana merancang 

sebuah browser application client yang dapat berperan sebagai runtime mobile 

application yang berbasis node.JS dan memasangnya pada smart phone yang 

berbasis Android. 

1.5.2 Merancang Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi kegiatan user. 
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Gambar 1.1 : Diagram Alir Kegiatan User 

Sebagaimana pada gambar diatas, alur dari sistem yang akan dibuat adalah 

: 

Pengguna membuka browser application client. Browser application client 

kemudian me-load aplikasi-aplikasi yang terdapat pada server. Jika pengguna 

menekan tombol back atau keluar, maka browser application client akan berhenti 

beroperasi. Jika tidak, pengguna kemudian memilih aplikasi yang ingin mereka 

jalankan. Browser application client selanjutnya akan men-download data-data 

yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut pada server agar dapat digunakan dengan 

lancar pada smart phone milik client. Jika terdapat perubahan data saat pengguna 

menjalankan aplikasi, pengguna dapat menyimpan perubahan data tersebut 

sehingga setiap hal yang sudah pengguna lakukan tetap dapat terjaga. Setiap 

perubahan data tersebut tentunya akan disimpan pada storage milik server 

sehingga pengguna tidak perlu khawatir terhadap space dari storage milik mereka 

yang akan terpakai. Jika pengguna ingin menjalankan aplikasi lain, browser 

application client akan me-load kembali aplikasi-aplikasi yang tersimpan pada 

server untuk dapat digunakan oleh pengguna. 

1.5.3 Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 

Pada tahap ini dilakukan implementasi pembuatan browser application 

client dan runtime mobile application menggunakan engine V8 yang mendukung 

aplikasi berbasis node.JS. 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pada tahap ini adalah untuk mengamati apakah aplikasi berbasis node.JS 

dapat berjalan pada browser application client dengan baik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

studi literatur/kepustakaan, yang disusun dalam lima bab sebagai berikut : 
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BAB I   :   Pendahuluan 

Membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, 

Metodologi, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II   :   Landasan Teori 

Berisi tentang Landasan Teori dari topik tugas akhir 

sebagai media penunjang tugas akhir. Dimana dasar teori 

yang sudah terlalu umum hanya dibahas secara ringkas 

saja, tidak dibahas secara panjang lebar. Disini hanya 

membahas tentang dasar teori yang benar-benar menjadi 

landasan teori dari topik tugas akhir yang diambil. 

BAB III   :   Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang akan 

dibangun. Sesuai dengan metodologi yang telah dibuat 

sebelumnya. 

BAB IV   :   Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi dari desain perancangan 

sistem pada bab sebelumnya beserta analisis dari hasil 

pengujian. 

BAB V   :   Kesimpulan dan Saran 

Berupa Penutup, berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir 

yang telah dibuat, yakni berupa ringkasan dari bab 

sebelumnya, hasil implementasi dan pengujian beserta 

saran atau usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang di kaji atau guna pengembangan 

proyek selanjutnya. 
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