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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis berkedudukan sebagai Back-

End Software Engineer yang berada dalam koordinasi Daniel Sukmana selaku 

Software Engineer dari KodeFox yang juga ditetapkan sebagai pembimbing 

lapangan dalam kelompok kerja magang. Selain itu, kerja magang juga dibimbing 

oleh Ibu Jovita Zhang selaku HR & PR Manager di KodeFox. 

 Aplikasi Snapin dikerjakan oleh sebuah tim yang terdiri dari Daniel Indra 

Cahyadi, Daniel Sukmana, Jesslyn Tanmas, Kevin Lie, Malvin Hariyanto dan 

Vincent Wendy. Pembagian tugas dalam pembuatan aplikasi dapat dilihat pada 

tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Pembagian Tugas Pembuatan Aplikasi Snapin 
Nama Tugas yang dilakukan 

Daniel Indra Cahyadi Back-End engineer 

Daniel Sukmana Pembimbing Lapangan 

Jesslyn Tanmas Project Management 

Kevin Lie Front-End engineer 

Malvin Hariyanto Front-End engineer 

Vincent Wendy UI & UX Designer 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

 Tugas yang dilakukan adalah membuat REST API server dan mengelola 

database untuk aplikasi media sosial bernama Snapin berbasis Android dan iOS. 

Node.JS dengan framework Express digunakan dalam pembuatan REST API di 

dalam environment Node.js, MongoDB digunakan sebagai database untuk 
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 menyimpan seluruh data aplikasi dan Cloudinary digunakan sebagai file cloud 

service untuk menyimpan seluruh gambar yang diunggah dari aplikasi. Tugas 

utama yang diberikan adalah membuat server yang memenuhi ketentuan 

perusahaan, efisien, berskalabilitas tinggi dan ringan. Endpoint diperlukan untuk 

menghubungkan antara frontend dengan server sehingga terjadi proses pertukaran 

data berupa request dan response. 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang   

 Pelaksanaan kerja magang yang terdiri dari proses pelaksanaan, 

perancangan server, kendala yang ditemukan, dan solusi akan kendala yang 

ditemukan akan dijelaskan pada bagian ini. 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Pertemuan perdana proyek aplikasi Snapin diinisiasi oleh pembimbing 

lapangan, juga segala tools yang perlu dipelajari dan dipakai di dalam aplikasi 

diberitahukan. Setelah diberikan pengarahan, dibuatlah timeline untuk pembuatan 

aplikasi Snapin yang diatur oleh Project Manager. Tabel realisasi kerja magang 

terdapat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Realisasi Kerja Magang 
Minggu Kegiatan 

1 Melakukan pembelajaran terhadap TypeScript, Node.js, dan Express. 

2 Melakukan pembelajaran terhadap MongoDB, Cloudinary, dan Git 
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Tabel 3.2 Realisasi Kerja Magang (Lanjutan) 

3 

- First Meeting dengan Project Manager dan pembimbing lapangan 

- Setup Git repository  

- Setup Server 

- Setup Database MongoDB 

- Membuat endpoint Register 

- Membuat endpoint Login 

4 

- Stand up Meeting dengan Project Manager (PM) dan kelompok 

- Mengimplementasikan JWT untuk token keamanan 

- Setup File Cloud Service Cloudinary 

- Membuat endpoint AddPost 

5 

- Stand up Meeting dengan PM dan kelompok 

- Membuat endpoint Home 

- Membuat endpoint MyProfile 

- Membuat endpoint OtherProfile 

- Memperbaiki bug yang ditemukan oleh pihak front-end 

6 

- Stand up Meeting dengan PM dan kelompok 

- Membuat endpoint EditProfile 

- Membuat endpoint DetailPost 

- Membuat dokumentasi endpoint untuk front-end gunakan 
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Tabel 3.2 Realisasi Kerja Magang (Lanjutan) 

7 

- Stand up Meeting dengan PM dan kelompok 

- Membuat endpoint ToggleLikePost 

- Membuat endpoint ToggleFollowUser 

- Membuat endpoint SearchUserAndLocation 

- Memperbarui dokumentasi endpoint 

8 

- Stand up Meeting dengan PM dan kelompok 

- Melakukan tweak untuk meningkatkan performa 

- Memperbaiki bug yang ditemukan oleh pihak front-end 

9 

- Melakukan System Test 

- Menyempurnakan aplikasi Snapin 

- Presentasi aplikasi 

 Snapin adalah aplikasi media sosial yang dapat memungkinkan 

penggunanya untuk saling bertukar foto dan post, sehingga diperlukan database 

untuk menyimpan seluruh data user dan data post. Database yang dipakai untuk 

aplikasi adalah non-relational databases MongoDB dan merupakan tipe document 

databases. Document databases dapat menyimpan key-value pairs yang berbeda-

beda, key-array pairs, atau juga nested documents dan lebih ringan dibanding 

beberapa database lainnya. 

 Flow aplikasi dan prototype dirancang oleh designer Kodefox dibuat 

dengan aplikasi Adobe XD dan digunakan oleh seluruh tim sebagai acuan dalam 

letak dan styling. Perancangan dan permintaan pembuatan server diminta langsung 

oleh KodeFox untuk melengkapi aplikasi Snapin dengan fungsionalitas dan 

penyimpanan data. 
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3.3.2 Perancangan Server 

 Tahap perancangan server dilakukan dengan merancang non-relational 

document database structure dan REST API diagram yang dapat dilihat pada poin 

berikut: 

A. Non-Relational Document Database Sctructure 

 Tabel 3.3 merupakan struktur dari Collection dan tipe data key-value pairs 

yang digunakan dalam merancang dan membangun server aplikasi Snapin. Tipe 

data dari value merupakan tipe data yang menjadi standar JavaScript. 

Tabel 3.3 Struktur UserCollection 
Key Tipe Data Value Keterangan 

_id ObjectID Terbentuk otomatis oleh MongoDB. 

email string 
Untuk verifikasi, lupa password, dan anti-
spam. 

fullName string Nama akun user untuk pengenal. 

username string 
username akun yang digunakan user untuk 
login, juga digunakan untuk fitur search 
user. 

password string Password untuk keamanan akun. 

avatar string/null 
URL gambar user yang disimpan di 
Cloudinary 

bio string/null Biodata user yang dipakai untuk MyProfile 

following Array<ObjectID> 
Daftar dari id user lain yang user telah 
ikuti 

followers Array<ObjectID> 
Daftar dari id user lain yang telah 
mengikuti user 

birthday Date/null Ulang tahun user 

website string/null URL website user jika user memiliki. 

gender 
string (male, 
female) / default 
(other) 

Jenis kelamin user jika ingin 
dipublikasikan 
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Tabel 3.4 Struktur PostCollection 
Key Tipe Data Value Keterangan 

_id ObjectID Terbentuk otomatis oleh MongoDB. 

userId ObjectID 
_id dari User Collection, untuk 
menandakan siapa yang mengunggah post 
ini. 

postImage string 
URL gambar post user yang disimpan di 
Cloudinary. 

postCaption string Deskripsi post user. 

location string Nama lokasi foto pada post ini berada. 

coordinates string 
Koordinat lokasi yang user masukan 
tempat dimana foto post ini berada. 

timestamp number 

Tanda waktu untuk mencatat kapan post 
diunggah ke dalam database, penanda 
dalam miliseconds untuk tujuan 
pengurutan post dari yang terbaru. 

likedBy Array<ObjectID> 
Daftar _id user yang telah menyukai post 
ini. 

B. REST API Diagram 

 Diagram dimulai dari “ROOT API SNAPIN” yang memiliki path “/api” 

dan memiliki tiga rute (child route) yaitu “/auth”, “/page” dan “/feature”. Tiap child 

route memiliki child route lagi dan berakhir pada kotak yang memiliki tanda panah 

ke dalam (request) atau tanda panah ke luar (response). Untuk lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada gambar 3.1 yang merupakan REST API Diagram Server Snapin 

Kodefox. 
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Gambar 3.1 REST API Diagram Server Snapin Kodefox 
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C. Implementasi  

 Visual Studio Code digunakan sebagai text editor dalam implementasi 

code untuk membangun REST API server. Struktur kode dapat dilihat pada gambar 

3.2 

 
Gambar 3.2 Struktur kode REST API server Snapin 

 Konsep Microservices diterapkan pada kode sehingga setiap service 

dipisah dan memiliki fungsinya masing-masing. Akar dari kode server berada pada 

file “index.ts”. Isi “index.ts” dapat dilihat pada gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Kode index.ts 

 Inisialisasi server dan seluruh setup dapat dilihat pada gambar 3.2. Setup 

untuk database, cloudinary dan routing di-import ke dalam index.ts agar dapat 

digunakan dan diterapkan ke server dengan framework Express. Berikut isi dari 

setiap file pada server: 
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a. File db.ts 

 
Gambar 3.4 Kode db.ts 

 Koneksi ke database MongoDB dapat dilihat pada baris tujuh di 

gambar 3.4. Class “MongoClient()” membentuk koneksi ke database 

dengan menerima konstan “DB_URL”. Kemudian, variabel konstan 

“client” akan di return agar dapat digunakan di setiap logika yang 

memerlukan koneksi ke database. 
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b. File cloudinarySetup.ts 

 
Gambar 3.5 Kode cloudinarySetup.ts 

 Koneksi server ke file cloud service Cloudinary diterapkan pada 

gambar 3.5, dimana konfigurasi yang diperlukan untuk dapat terkoneksi 

ke Cloudinary adalah cloud_name, api_key, api_secret yang bisa 

didapatkan ketika mendaftarkan diri ke website Cloudinary. 

c. File middleware.ts 

 
Gambar 3.6 Kode Middleware.ts 
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Gambar 3.6 Kode Middleware.ts (lanjutan) 

 Implementasi JSON Web Token (JWT) pada server diterapkan di 

dalam middleware. Middleware akan berjalan secara otomatis ketika route 

tertentu pada server diberi request. Implementasi JWT dapat dilihat pada 

gambar 3.6. 
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d. File constants.ts 

 
Gambar 3.7 Kode constants.ts 

 Variabel konstan dideklarasi pada file “constants.ts” yang dapat 

dilihat pada gambar 3.7. Nilai dari seluruh variabel konstan yang 

berhubungan dengan MongoDB dan Cloudinary bersifat rahasia dan tidak 

dapat dilihat oleh publik. 

e. File types.ts 

 
Gambar 3.8 Kode types.ts 
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Gambar 3.8 Kode types.ts (lanjutan) 

 Typing merupakan salah satu ciri-ciri dari TypeScript. TypeScript 

menyediakan fitur strict typing sehingga pembangun perlu mengetikkan 

tipe data untuk setiap variabel yang digunakan.  Typing sangat membantu 

pembangun dalam membuat aplikasi menggunakan JavaScript. Contoh 

deklarasi typing dalam TypeScript dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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f. File helpers/index.ts 

 
Gambar 3.9 Kode helpers/index.ts 
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 Seluruh fungsi pendukung dalam penerapan logika server 

dikumpulkan ke dalam satu file yang bernamakan “helpers”. Seluruh file 

dapat menggunakan fungsi pembantu ini hanya dengan melakukan import 

dari fungsi yang ingin digunakan. Berbagai macam fungsi pembantu 

dalam pengolahan data server dapat dilihat pada gambar 3.9. 

g. File routers/index.ts 

 
Gambar 3.10 Kode routers/index.ts 

 Seluruh rute endpoint digabungkan ke dalam routers/index.ts. 

Pada gambar 3.10, deklarasi rute endpoint diterapkan pada server 

menggunakan method dari Class Router yang berasal dari framework 

Express. Parameter pertama pada method “use()” merupakan rute yang 

harus di-request untuk dapat menjalankan parameter selanjutnya. Method 

“all(*, controllers.error.getBadPath)” pada gambar 3.10 merupakan 

deklarasi bahwa semua request yang tidak tertuju kepada endpoint “/auth”, 

“/page”, atau “/feature” akan dialihkan kepada controller yang akan 

mengirimkan response berupa “Request Bad Path”. Controller tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.14. 
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h. File authRouter.ts 

 
Gambar 3.11 Kode authRouter.ts 

 Gambar 3.11 baris ke tujuh dan delapan menunjukkan  rute yang 

dapat dituju setelah “/auth” adalah “/sign-up” dan “/sign-in”. Selain itu 

akan menuju ke Controllers Bad Path. Semua endpoint “/auth” 

menggunakan metode POST. 

i. File featureRouter.ts 

 
Gambar 3.12 Kode featureRouter.ts 
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 Gambar 3.12 menunjukkan rute yang dapat dituju setelah 

“/feature” adalah “/like”, “search”, dan “/follow” dengan variabel yang 

siap menampung parameter yang ditandai dengan titik dua. 

j. File pageRouter.ts 

 
Gambar 3.13 Kode pageRouter.ts 

 Gambar 3.13 menunjukkan rute yang dapat dituju setelah “/page” 

adalah “/home”, “/profile”, dan “/detail”. Semuanya menggunakan metode 

request GET. 

k. File errorController.ts 

 
Gambar 3.14 Kode errorController.ts 
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 Gambar 3.14 merupakan penerapan response yang akan 

dikembalikan jika pihak front-end me-request endpoint yang tidak diset 

route nya. 

l. File authController.ts 

 
Gambar 3.15 Kode authController.ts 
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 Gambar 3.15 menunjukkan fungsi apa saja yang diterapkan ke 

dalam “authController” yaitu fungsi signIn dan signUp. Controller 

berguna untuk melakukan pengecekkan request lalu mengirimkan datanya 

kepada models dan juga mengembalikan response dari server berupa data 

yang diminta atau response Bad Request jika request yang dikirim tidak 

memenuhi ketentuan endpoint. 

m. File featureController.ts 

 
Gambar 3.16 Kode featureController.ts 
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Gambar 3.16 Kode featureController.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.16 Kode featureController.ts (lanjutan)  

 Gambar 3.16 menunjukkan implementasi controller untuk 

endpoint “/feature” dengan segala pengecekkan request apakah memenuhi 
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ketentuan sebelum dikirimkan ke models guna menghindari exception 

ketika berkomunikasi dengan database. Satu controller berhubungan 

dengan satu endpoint. Terdapat lima controller yaitu like, search, follow, 

addPost, dan editProfile; karena ada lima rute pada  

/api/feature”. 

n. File pageController.ts 

 
Gambar 3.17 Kode pageController.ts 
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Gambar 3.17 Kode pageController.ts (lanjutan) 

 Terdapat tiga controller untuk endpoint “/page” yaitu home, 

profile, dan detail yang dapat dilihat pada gambar 3.17. Setiap controller 
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dapat memanggil lebih dari satu fungsi models. Contohnya di fungsi 

“detail” pada gambar 3.17, fungsi tersebut memanggil dua model yang 

berbeda dan mengembalikan satu response. 

o. File userModel.ts 

 
Gambar 3.18 Kode userModel.ts 
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Gambar 3.18 Kode userModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.18 Kode userModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.18 Kode userModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.18 Kode userModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.18 Kode userModel.ts (lanjutan) 
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 Gambar 3.18 menunjukkan terdapat enam buah fungsi yang 

digunakan pada controller. Fungsi userSignUp mengecek apakah email 

dan username input-an pengguna sudah terdaftar di dalam database. Jika 

sudah, maka akan direspon dengan  error message bahwa email sudah 

terdaftar atau username sudah terdaftar. Jika belum maka data request 

body disimpan di dalam database dan di-generate _id dari user secara 

otomatis oleh mongoDB. Password yang dimasukkan user juga dihash lalu 

di-encrypt baru dimasukkan ke database dengan tujuan keamanan. 

Kemudian dibentuk JWT untuk diberikan kepada front-end agar disimpan 

pada local storage device. Fungsi userSignIn mengecek apakah username 

yang pengguna masukkan terdaftar di dalam database. Jika iya, maka 

server akan mengambil data user dari database dan dicocokkan password 

yang di-decrypt dengan password dari pengguna yang di-hash, jika sama 

maka pengguna berhasil login dan server akan mengembalikan response 

berisi data user tersebut beserta dengan JWT. 

 Fungsi getUserData merupakan fungsi yang bertugas untuk 

mendapatkan data dari database berupa data user yang _id nya diberikan 

di dalam request oleh pihak front-end. Fungsi searchUser mencari nama 

user yang memiliki kumpulan huruf yang sama dengan input-an user dan 

dikembalikan kepada searchUserAndLocation Controller. Fungsi 

toggleFollowUser menerima sebuah _id user yang ingin di-follow oleh 

pengguna. Kemudian, ditambah isi dari follower yang _id nya sama 

dengan _id pada request dengan _id pengguna yang melakukan follow. 

Jika _id pengguna sudah ada di dalam follower user yang dituju maka _id 
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pengguna akan dihapus dari database sehingga menyebabkan pengguna 

meng-unfollow user lain.  

 Fungsi updateUser digunakan oleh controller editProfile, dimana 

model menerima objek berstruktur User Collection (nama lain dari tabel 

user di mongoDB), kemudian data user di database akan di-update dengan 

objek tersebut. Jika value dari key nya kosong maka tidak akan terjadi 

perubahan pada Collection. 

p. File postModel.ts 

 
Gambar 3.19 Kode postModel.ts 
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Gambar 3.19 Kode postModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.19 Kode postModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.19 Kode postModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.19 Kode postModel.ts (lanjutan) 
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Gambar 3.19 Kode postModel.ts (lanjutan) 

 Pada gambar 3.18 menunjukkan segala logika untuk 

berkomunikasi dengan database dan terdapat 6 fungsi yang digunakan di 
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berbagai controller. Fungsi getPostByPostID diperlukan dalam endpoint 

“/api/page/detail”, front-end mengirim request dengan _id dari post yang 

ingin dilihat lebih detil oleh pengguna, lalu seluruh data post yang diminta 

dikirim melalui response agar dapat digunakan di bagian front-end. 

 Fungsi getAllPostByUserID merupakan logika komunikasi 

terhadap database agar mendapatkan seluruh post yang userID nya sama 

dengan _id pengguna. Semua data yang didapat akan dipakai di bagian 

ProfileScene pada aplikasi yang isinya data user yang dipilih dan seluruh 

post yang telah user tersebut unggah. Fungsi getAllFollowingPost 

digunakan oleh pageController untuk endpoint “/api/page/home” yang 

bertujuan mendapatkan seluruh data post dari seluruh user yang telah 

pengguna follow, ditambah dengan seluruh post milik pengguna. 

 Fungsi toggleLikePost merupakan logika dari endpoint 

“/api/feature/like/:postID” yang berguna untuk mengupdate value likedBy 

pada post yang _id nya sama dengan postID pada request parameter. 

Fungsi searchLocation memiliki kegunaan yang mirip dengan searchUser 

pada userModel.ts. Namun, searchLocation mencari lokasi dari setiap post 

yang hurufnya sama. Jika ditemukan lebih dari satu maka akan digunakan 

fungsi helper dedup() yang bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data. 

Fungsi addPost merupakan logika komunikasi dengan database untuk 

endpoint addPost. Konsepnya sederhana, front-end memberikan request 

body berstruktur seperti Post Collection dan data akan dimasukkan ke 

dalam Collection tersebut. 
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D. Proses Testing Terhadap REST API yang telah Dibuat 

 Proses testing REST API dilakukan dengan me-request sebuah data 

dummy dan dilihat apakah hasil response sesuai menggunakan Insomnia. Insomnia 

adalah perangkat lunak yang dapat membantu back-end dalam mengatur request 

dan response. Berikut adalah screenshot request dan response menggunakan 

Insomnia: 

a. Endpoint Register 

 
Gambar 3.20 Endpoint Register 



48 

 Percobaan endpoint Register dilakukan dengan cara mengirimkan data 

pada endpoint “/api/auth/sign-up” seperti pada gambar 3.20. Pihak front-end  

mengirim request body berupa JSON yang berisikan e-mail, fullName, 

username, dan password yang telah diisi oleh pengguna. Request direspon oleh 

server dan response status dikirim sebagai tanda apakah komunikasi berhasil 

dilakukan juga response body yang berisikan “data” (id dari object, email user, 

fullName, username, avatar, bio, follower, following, birthday, website, dan 

gender ), message berisi keterangan secara tertulis apa yang terjadi di sisi back-

end, dan token user yang disimpan front-end, agar setelah registrasi selesai user 

langsung login dengan data yang dimasukkan. Logika dari endpoint Register 

dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 
Gambar 3.21 Endpoint Register jika e-mail sudah terdaftar 
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Gambar 3.21 menunjukkan pada endpoint Register user juga tidak dapat 

memasukkan e-mail atau username yang sudah terdaftar di dalam database 

untuk mencegah duplikat dan registration spam. 

 
Gambar 3.22 Endpoint Register jika username sudah terdaftar 

Gambar 3.22 menunjukkan response ketika username input-an pengguna 

sudah terdaftar di dalam database. 

b. Endpoint Login 

 
Gambar 3.23 Endpoint Login 
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Gambar 3.23 Endpoint Login (lanjutan) 

 Endpoint Login memiliki response body yang sama dengan register namun 

berbeda logic pengolahan datanya, proses Login dilakukan dengan mengecek 

apakah ada e-mail yang sama dari input user dengan database. Jika ada, maka 

akan diambil password nya lalu password yang sudah dihash dan di-encrypt 

tersebut di-decrypt kembali dan dibandingkan dengan password inputan user 

yang dihash. Jika sama, maka semua data user kecuali password akan 

ditampilkan kedalam response body beserta token login untuk disimpan di local 

storage device user.  
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Gambar 3.24 Endpoint Login jika username/password salah 

c. Endpoint AddPost 

 
Gambar 3.25 Endpoint AddPost 
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 Endpoint AddPost memiliki fungsi untuk menambahkan pos ke dalam user 

tertentu. Request header berupa token login harus disertakan untuk dapat 

melakukan aktivitas menambah post yang diberikan pada saat registrasi ato 

login. Request body berupa multi-part dengan data image yang akan disimpan 

ke dalam Cloudinary Image Database, postCaption, location dan coordinates 

sebagai keterangan post. Jika tidak ada masalah maka Response body seperti 

diatas akan dikirimkan ke front-end sebagai tanda bahwa fitur AddPost berhasil 

dilakukan.  

 

d. Endpoint Home 

 
Gambar 3.26 Endpoint Home 
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Gambar 3.26 Endpoint Home (lanjutan) 

 Pada Enpoint Home hanya token login yang dibutuhkan untuk melakukan 

request. Jika token valid atau tidak lebih dari satu bulan masa nya maka token 

tersebut diterima oleh server dan diberikan response body berupa avatar user, 

followingPosts (seluruh data post user yang di-follow dan post user itu sendiri 

diurutkan dari yang paling baru diunggah), dan message keterangan dari hasil 

request.  
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Gambar 3.27 Endpoint Home jika token tidak terdaftar / sudah expired 

 Pengecekan apakah token masih valid atau tidak terjadi di setiap endpoint 

kecuali registrasi dan login. Middleware perlu digunakan supaya library JWT 

dapat diimplementasikan sehingga verifikasi token berfungsi.  

 

e. Endpoint MyProfile 

 
Gambar 3.28 Endpoint MyProfile 
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Gambar 3.28 Endpoint MyProfile (lanjutan) 

 Endpoint MyProfile hanya memerlukan header ”authorization” yang 

berisi token untuk verifikasi, dan response yang dikembalikan berupa seluruh 

data user (tanpa password) beserta seluruh post yang user pernah unggah ke 

server diurutkan dari yang terbaru.  
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f. Endpoint OtherProfile 

 
Gambar 3.29 Endpoint OtherProfile 
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 Pada endpoint OtherProfile ID user lain perlu disertakan sebagai 

parameter pada metode request GET. Token juga diperlukan untuk mengecek 

apakah post di profile user lain sudah di-like atau belum. Response body berupa 

data profile orang lain beserta seluruh post yang pernah diunggah ke server 

diurutkan dari yang terbaru.  

 

g. Endpoint EditProfile 

 
Gambar 3.30 Endpoint EditProfile 



58 

 
Gambar 3.30 Endpoint EditProfile (lanjutan) 

 Endpoint EditProfile digunakan untuk mengubah data user. Request 

berupa multi-part karena terdapat gambar untuk avatar. Response yang 

dikembalikan berupa data user terbaru setelah di-edit.  

h. Endpoint DetailPost 

 

 
Gambar 3.31 Endpoint DetailPost 
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Halaman My Profile berisi detail tentang akun pengguna. Gambar 3.12 

merupakan halaman ketika pengguna tidak ada pos sama sekali.  

i. Endpoint ToggleLikePost 

 
Gambar 3.32 Request LikePost 

 Pada endpoint ini dicek apakah user pada token yang diberikan sudah 

menyukai / like post ini atau belum. Jika belum maka data pada database akan 

mencatat id user ini ke dalam kumpulan id yang telah menyukai post tersebut.  

 
Gambar 3.33 Request UnlikePost 
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 Jika sudah di-like dan request ToggleLike diterima server maka ID user 

pada post tersebut akan dihapus dan jumlah user yang menyukai post tersebut 

berkurang satu.  

 

j. Endpoint ToggleFollowUser 

 
Gambar 3.34 Request FollowUser 

 Dilakukan pengecekan terhadap user yang dituju dalam request. Jika 

belum di-follow oleh user pada token maka server akan mengubah database 

agar user masuk ke dalam kumpulan followers dan user dapat melihat seluruh 

post user yang di-follow di Home mereka. 
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Gambar 3.35 Request UnfollowUser 

 Jika user yang dituju sudah di-follow maka akan dihilangkan ID user di 

dalam kumpulan followers user tersebut.  

 

k. Endpoint SearchUserAndLocation 

 
Gambar 3.36 Hasil Response user yang ditemukan 
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Gambar 3.36 Hasil Response user yang ditemukan (lanjutan) 

 Pada endpoint SearchUserAndLocation parameter search dikirim oleh 

front-end dan server akan melakukan pencarian segala user dan lokasi di dalam 

database yang memiliki sekumpulan huruf yang sama dengan inputan user. 

 
Gambar 3.37 Hasil Response lokasi yang ditemukan 
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 Response jika lokasi ditemukan akan mengembalikan nama lokasi nya ke 

dalam Search scene. 

3.3.2 Kendala Yang Ditemukan 

 Berikut ini adalah kendala yang ditemukan dalam pembuatan rancang 

bangun aplikasi Snapin yang dibuat dalam kurang lebih dua bulan. 

a. Waktu yang digunakan untuk belajar Express, MongoDB dan Git kurang 

sehingga mengalami kesulitan beberapa kali dalam proses pengerjaan. Waktu 

terbuang secara sia-sia akibat hal ini yang semestinya dapat digunakan untuk 

meningkatkan performa server. 

b. Kekurangan waktu ketersediaan back-end programmer yang dipilih sebagai 

mentor  karena banyak proyek yang sedang berjalan. 

c. Kekurangan sumber daya manusia dalam pembuatan aplikasi sehingga back-

end  hanya satu orang. 

3.3.3 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

 Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan tersebut, berikut ini adalah 

solusi yang dapat digunakan untuk mengatasinya. 

a. Melakukan research mendalam tentang MongoDB sembari menunggu review 

di GitHub oleh Mentor. 

b. Mendapatkan dua back-end programmer yang dapat ditanya jika salah satunya 

sedang sibuk. 

c. Mengurangi jumlah fitur Snapin dari rencana awal. Karena jumlah fitur 

berkurang, maka endpoint juga dikurangi dan meringankan beban back-end. 

 


