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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan application mobile server memiliki prospek yang bagus 

seiring berkembangnya teknologi informasi. Dengan munculnya berbagai situs 

jejaring sosial dan pengaksesan situs – situs web yang sering dikunjungi yang 

mengikutsertakan berbagai macam aplikasi yang semakin menarik para 

pengunjung untuk mengakses semuanya dengan mudah. Perancangan application 

mobile server adalah salah satu peluang yang ditawarkan oleh industri provider. 

Sejauh ini di Indonesia baru ada satu penyedia layanan cellular yang menyediakan 

layanan application mobile server [8]. Dengan adanya application mobile server 

maka pelanggan dapat mengakses dengan mudah situs – situs ataupun aplikasi 

yang sering digunakan dengan membayar biaya perpaket yang sudah ditawarkan 

oleh provider. Namun kelemahan dari application mobile server terletak pada 

besaran kapasitas penyimpanan data yang kapasitasnya tergantung pada perangkat 

yang digunakan masing – masing pengguna smart phone.   

Teknologi cloud computing merupakan kumpulan hardware, software dan 

sumber lainnya yang dapat diakses melalui internet dan dapat digunakan 

menghimpun solusi saat itu juga dengan menyediakan sekumpulan layanan yang 

sesuai dengan permintaan pengguna [2]. Saat ini teknologi cloud computing sudah 

banyak diimplementasikan untuk pemrosesan data dan penyimpanan data itu 

sendiri secara online. Namun, di Indonesia penerapan teknologi cloud untuk 

application mobile server belum diimplementasikan.  

Karena adanya keterbatasan besaran kapasitas penyimpanan data yang 

dimiliki oleh application mobile server, maka pada proyek akhir ini penulis 

mencoba untuk mengintegrasikan teknologi cloud  dengan application mobile 

server dengan menggunakan Node.JS dan mongoDB. Node.JS merupakan salah 

satu  framework yang telah dikenal memiliki dukungan terhadap pengembangan 

JavaScript pada sisi server [1]. Sedangkan mongoDB adalah sebuah database 

berorientasi dokumen, tidak seperti model relasional database. Alasan utama 
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untuk tidak menggunkan model relasional adalah untuk memudahkan manajerial 

objek, kemampuan ini disediakan oleh MongoDB [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. Bagaimana membangun Node.JS sebagai cloud application mobile server 

dengan mudah dan efisien ? 

b. Bagaimana menghubungkan antara Node.JS dan MongoDB sebagai 

penyimpan database ? 

c. Bagaimana mengimplementasikan cloud application mobile server pada 

smart phone ? 

 

1.3 Tujuan 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Implementasi cloud application mobile server dengan 

mengimplementasikan Node.JS sebagai cloud application mobile server 

dengan mudah dan efisien. 

b. Menghubungkan Node.JS dan MongoDB sebagai penyimpanan database. 

c. Mengimplementasikan cloud application mobile server pada smart phone. 

 

1.4 Batasan Masalah 
 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Menghubungkan applikasi dari sisi client ke server. 

b. Smart phone yang digunakan berbasis Android. 

c. Android versi 2 ke atas. 

d. Cloud application mobile server dibuat untuk menampung aplikasi yang 

akan diakses oleh pelanggan dan hanya bertindak sebagai server yang 

menghubungkan antara aplikasi dan database.  

e. Enkripsi dan dekripsi tidak dibahas. 

f. Tidak menangani masalah kompresi dan dekompresi data. 
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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 cloud application 

mobile server yang menggunakan Node.JS dan MongoDB sebagai database. 

Bagaimana merancang sebuah server mobile, pembuatan aplikasi penghubung 

antara Node.JS dan MongoDB. Selain itu juga pemahaman bahasa pemrograman 

JavaScript yang mendukung implementasi cloud application mobile server 

menggunakan Node.JS dan MongoDB. 

 

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. 

 

            Gambar 1.1. Diagram Alir Kegiatan User 
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 Sebagaimana pada gambar diatas, alur dari sistem yang akan dibuat   

adalah : 

Pada tampilan awal cloud application mobile server ini, pengguna akan 

dihadapkan dengan tampilan browser yang di dalamnya terdapat pelihan atau 

daftar aplikasi yang ada dalam server. Selanjutnya pengguna memilih salah satu 

dari aplikasi yang tersedia maka pengguna akan langsung masuk ke dalam 

aplikasi tersebut dan server akan me-load aplikasi yang dipilih. 

Pada flowchart diumpamakan ada 3 aplikasi yang berbeda, jika yang 

dijalankan aplikasi yang pertama maka akan masuk pada situs pusat yang dipilih 

oleh pengguna begitu juga dengan aplikasi atau situs yang lainnya. 

Di sini pengguna akan mengakses server tanpa perlu mengkhawatirkan 

masalah penyimpanan data karena yang bertindak untuk mengolah datanya adalah 

mobile server. 

Ketika pengguna selesai menggunakan aplikasi sebelumnya, maka pilihan 

menu untuk memilih aplikasi atau menu awal akan muncul kembali. Di sini 

pengguna dapat memilih aplikasi lainnya ataupun bisa meninggalkan web browser 

yang memuat berbagai macam aplikasi yang ada di cloud mobile server. 

 

1.5.3 Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 
 

Pada tahap ini dilakukan implementasi pembuatan cloud application 

mobile server ini menggunakan perangkat lunak Node.JS dan MongoDB.  

 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 
 

Pada tahap ini adalah untuk mengamati performa dari cloud application 

mobile server. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

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

 

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. 


