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 BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Melakukan studi mengenai teori – teori dan konsep yang berkaitan 

dengan pokok bahasan penelitian, yaitu teori mengenai instant messaging 

and kompresi, konsep kolaborasi dan relasinya dengan aplikasi instant 

messaging, dan berbagai konsep pendukung lainnya. Referensi yang 

digunakan dapat berupa buku, jurnal penelitian, artikel, dokumentasi, dan 

lain – lain. 

2. Perancangan Aplikasi 

Melakukan perancangan awal terhadap aplikasi yang akan dibangun, 

meliputi perancangan alur aplikasi dalam bentuk flowchart dan 

rancangan antarmuka. 

3. Pembangunan Aplikasi 

Melakukan implementasi terhadap aplikasi dengan rancangan dan metode 

yang telah didefinisikan sebelumnya dengan menggunakan bahasa 

pemrograman, library, dan framework yang telah ditentukan. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi dengan beberapa parameter yang 
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telah ditentukan untuk mengetahui hasil proses yang dilakukan oleh 

aplikasi disertai dengan evaluasi hasil yang didapatkan. 

 

3.2 Spesifikasi Umum Aplikasi 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk melakukan proses 

kompresi dan dekompresi dengan algoritma LZ77 yang akan diamati pada sistem 

pengiriman pesan pada proses percakapan berkelompok.  

 

3.2.1 Diagram Sistem 

Aplikasi dimulai dengan autentikasi identitas pengguna dalam sistem. 

Hanya pengguna yang telah terdaftar yang bisa mengakses sistem. Setelah itu 

pengguna yang telah diautentikasi dapat memilih ruangan (room) yang mewakili 

suatu proyek di mana pengguna dapat melakukan percakapan secara berkelompok. 

Rancangan sistem yang mendukung simulasi percakapan secara kelompok, dimuat 

dalam Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. 

Proses percakapan secara garis besar dapat dilihat pada gambar 3.1. 

Proses diawali dengan masukan dari pengguna berupa teks pesan. Selanjutnya, 

teks pesan dikirimkan oleh client kepada server bersamaan dengan identitas 

pengguna dan ruang melalui variabel yang dikirimkan kepada server. Proses 

kompresi mengubah teks pesan menjadi teks pesan terkompresi. Teks pesan 

terkompresi disiarkan kepada client yang berada dalam ruang yang sama dengan 

pengirim pesan sebelumnya. Setelah pesan disiarkan, proses terakhir dilakukan 

dari sisi client yang menerima pesan tersebut. Keluaran dari proses ini adalah teks 

yang dikirimkan oleh pengirim. 
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Gambar 3. 1 Diagram Sistem 
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3.2.2 Fungsionalitas Sistem 

Fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan percakapan secara kelompok (group chat) dalam sebuah 

ruang yang merupakan simulasi yang mewakili sebuah kolaborasi secara 

real-time dengan perangkat lunak aplikasi. 

2. Melakukan kompresi data dengan algoritma LZ77 pada data percakapan 

yang dikirimkan oleh seorang pengguna (sender). 

3. Melakukan penyiaran pesan terkompresi kepada semua pengguna yang 

aktif dalam suatu ruang (proyek). 

4. Melakukan dekompresi untuk data terkompresi yang disiarkan oleh 

server kepada setiap pengguna (pengirim dan penerima) di sisi client. 

 

3.3 Desain Aplikasi 

Sistem yang dikembangkan akan diimplementasikan sebagai sebuah 

aplikasi web diatas platform Node.js yang dapat digunakan untuk membangun 

event-driven web server. Aplikasi ini akan menggunakan beberapa modul 

tambahan untuk Node.js yang didistribusikan secara publik dan bebas. 

 

3.3.1 Desain Modul 

Berdasarkan diagram alur utama pada proses percakapan, terdapat 2 

modul yang membangun proses tersebut, yaitu compress message dan decompress 

message. 
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1. Modul Compress Message 

 
Gambar 3. 2 Flowchart Modul Compress Message (Bagian 1) 
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Gambar 3. 3 Flowchart Modul Compress Message (Bagian 2) 

Modul ini dijalankan pada sisi server. Melalui modul ini, algoritma 

kompresi LZ77 diimplementasikan kepada teks pesan. Proses pada modul diawali 

dengan menerima teks pesan yang diterima dari client. Setelah teks pesan 

diterima, dilakukan sebuah loop dengan kondisi posisi searchBufferPos belum 

mencapai akhir string. Jika posisi pointer memenuhi kondisi loop, proses akan 
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dilanjutkan dengan proses pembacaan karakter string. Dalam proses pembacaan 

karakter string, jika ditemukan kesamaan antara karakter string dengan karakter 

pada posisi searchBufferPos, pembacaan karakter dilanjukan ke karakter string 

berikutnya untuk melihat apakah kesamaan karakter memenuhi ukuran minimal 

substring yang valid untuk dikompresi. Jika kondisi substring terpenuhi, maka 

akan dilanjutkan dengan proses pembuatan substring terkompresi. Setelah 

substring tersebut dikompresi, pointer akan berpindah ke karakter berikutnya, dan 

kembali ke loop pertama. 

 

2. Modul Decompress Message 

Modul ini dijalankan pada sisi client setelah pesan diterima oleh event 

handler yang disisipkan di dalam script aplikasi di sisi client. Proses dekompresi 

dilakukan segera setelah event handler merespon event yang di-emit oleh server. 

Proses dekompresi pesan dapat dilihat pada gambar 3.4. Langkah 

pertama yang dilakukan pada proses ini yaitu menentukan posisi pointer didalam 

string. Setelah itu dilakukan loop dengan kondisi posisi pointer belum mencapai 

akhir string. Jika kondisi terpenuhi, maka dilakukan pemeriksaan apakah karakter 

yang sedang dibaca merupakan prefix referensi atau dalam implementasi aplikasi 

ini adalah tanda “ ` ”. Jika karakter yang dibaca memiliki nilai tidak sama dengan 

prefix referensi, maka karakter tersebut akan disimpan dalam variabel pesan yang 

telah didekompresi, dan pointer string akan bergerak sebanyak satu karakter ke 

karakter berikutnya. Namun, jika karakter yang sedang dibaca memiliki nilai yang 

sama dengan prefix referensi, maka proses akan dilanjutkan dengan membaca 
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karakter berikutnya.  

 
Gambar 3. 4 Flowchart Modul Decompress Message 

Jika karakter berikutnya tidak memiliki nilai yang sama dengan prefix 
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referensi, maka karakter tersebut menunjukkan adanya substring yang 

terkompresi. Jika demikian, maka dari dua karakter berikutnya, bisa didapatkan 

nilai offset (distance) dan panjang substring yang terkompresi. Jika substring telah 

terdekompresi, maka akan disimpan ke dalam variabel string yang telah 

didekompresi, lalu pointer akan menunjuk ke karakter berikutnya dan proses 

kembali ke loop. 

 

3.3.2 Desain Sistem Pendukung 

Sistem pendukung dibangun untuk membantu simulasi percakapan yang 

merupakan proses utama dalam aplikasi ini. Fungsi-fungsi yang didukung oleh 

sistem ini antara lain, fungsi login, registrasi pengguna, dan manajemen ruangan. 

Desain sistem pendukung secara keseluruhan dapat dilihat pada Data Flow 

Diagram dan Entity Relationship Diagram. 

 

A. Data Flow Diagram 

 
Gambar 3. 5 Context Diagram 
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Berdasarkan context diagram pada gambar 3.5, dapat diketahui bahwa 

ada 3 jenis pengguna yang dapat mengakses sistem, yaitu unregistered user, user, 

dan room master. Unregistered user adalah pengguna yang tidak memiliki hak 

untuk mengakses sistem, sedangkan user adalah pengguna yang memiliki hak 

untuk mengakses sistem dan menggunakan aplikasi. Room master adalah 

pengguna, sama seperti user, perbedaannya yaitu room master adalah user yang 

membuat suatu ruangan tertentu. Status-status pengguna ini tidak secara eksplisit 

dinyatakan dalam tabel basis data. 

 
Gambar 3. 6 Diagram Level 1 

Diagram level 1 pada gambar 3.6 memuat proses-proses yang dapat 

dilakukan oleh masing-masing pengguna. 

Unregistered user, yaitu pengguna yang belum terdaftar, dapat 

melakukan proses register. Dengan melakukan proses ini, unregistered user 

mendapatkan hak untuk mengakses proses lain dalam sistem. Masukan untuk 
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proses ini adalah data pengguna berupa nama, alamat email pengguna sebagai 

identitas, dan password. 

User merupakan pengguna yang telah terdaftar di dalam sistem, dapat 

melakukan tiga jenis proses, yaitu login, join room, dan collaborate. Login adalah 

proses autentikasi pengguna yang telah terdaftar dalam sistem. Masukan untuk 

proses ini adalah data pengguna berupa, alamat email dan password. Masukan dari 

pengguna akan disimpan oleh sistem kedalam tabel chat dalam basis data. 

Proses join room memungkinkan user untuk dapat bergabung ke dalam 

sebuah ruangan atau room. Masukan untuk proses ini adalah nama room yang 

dituju. Sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap nama room yang 

dimasukkan, jika nama room tidak ditemukan di dalam tabel room dalam basis 

data, proses tidak dapat dilanjutkan. Jika nama room sudah ada dalam tabel room, 

maka pengguna akan mendapatkan hak akses ke room tersebut. 

Proses collaborate merupakan proses percakapan yang dapat dilakukan 

oleh user. Masukan untuk proses ini adalah data pengguna, data room, dan teks 

pesan yang akan dikirimkan pengguna. Keluaran dari proses ini adalah pesan dari 

client lain yang telah diproses oleh sistem. 

Room master dapat melakukan proses create room. Masukan yang 

dibutuhkan oleh proses ini adalah nama room dan data user. Sistem akan 

memeriksa tabel room di dalam basis data apakah ada nama room yang sama 

dengan nama room yang dispesifikasikan oleh pengguna. Jika tidak ada, maka 

proses pembuatan room akan dilakukan.  
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Gambar 3. 7 Diagram Level 2 Proses Collaborate 

Gambar 3.7 menunjukkan proses collaborate di mana pengguna dapat 

melakukan fungsi utama sistem yaitu percakapan secara kelompok. Dalam proses 

ini terdapat 6 buah subproses yang dilakukan mulai dari saat pengiriman pesan 

oleh pengguna (pengirim) hingga pesan diterima kembali oleh pengguna-

pengguna di dalam ruangan yang sama. 

Ketika pengguna mengirimkan pesan, ada 3 informasi yang dikirimkan 

yaitu pesan, data pengguna, dan data ruangan. Ketiga informasi ini dikirimkan ke 

server. Setelah itu, dilakukan tiga subproses lainnya yaitu menyimpan log 

percakapan ke database, melakukan kompresi pesan, dan memeriksa anggota 

ruangan. Tiga subproses ini dapat dilakukan secara bersamaan (tidak berurutan) 

karena sifat non-blocking yang dimiliki oleh bahasa pemrograman javascript. 

Setelah proses kompresi pesan dilakukan, pesan akan diubah menjadi pesan yang 

terkompresi. Pesan terkompresi tersebut selanjutnya akan melalui proses 
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penyiaran (pengiriman) kepada pengguna yang berada dalam ruangan yang sama. 

Setelah pesan terkompresi sampai  kepada pengguna, pesan terkompresi akan 

melalui proses dekompresi dan ditampilkan ke dalam antarmuka. 

 

B. Struktur Tabel 

Tabel-tabel yang digunakan dalam sistem pendukung, dimuat di dalam 

sebuah database pada pada MySQL Database. Berikut adalah rincian struktur 

tabel yang digunakan dalam sistem pendukung. 

1. Tabel User 

Tabel user berisi data pengguna yang telah terdaftar dalam sistem. Tabel 

ini terdiri dari 5 kolom. Data yang tersimpan dalam tabel ini berguna dalam proses 

autentikasi baik untuk login maupun penentuan hak akses suatu ruangan. 

Tabel 3. 1  Tabel User 

 

2. Tabel Room 

Tabel room berisi data-data ruangan yang pernah dibuat dalam sistem. 

Tabel ini berisi nomor identifikasi dan nama unik dari ruangan yang ada. Struktur 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

Userid Integer (11) 
Not Null 

Primary Key 
Nomor pengguna 

Email Varchar(40) Not Null Email pengguna 

Password Varchar(32) Not Null Kata sandi pengguna 

Fullname Varchar(30) Not Null Nama belakang karyawan 

Joindate Timestamp Not Null Tanggal bergabung 
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tabel room dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Tabel Room 

 

3. Tabel Roommember 

Tabel ini berisi dua buah kolom yang merupakan referensi ke tabel user 

dan room. Tabel ini menunjukkan pengguna-pengguna yang tergabung dalam 

suatu ruangan. Struktur tabel roommember dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3. 3 Tabel Roommember 

 

4. Tabel Chat 

Tabel chat merupakan tabel terakhir dalam database. Tabel ini 

menyimpan data pesan percakapan yang dikirimkan oleh setiap pengguna dalam 

suatu ruangan. Struktur tabel chat dapat dilihat pada tabel 3.4. 

  

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

Roomid Integer (11) 
Not Null 

Primary Key 
Kode ruangan 

Roomname Text 
Not Null 

Unique 
Nama ruangan 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

Roomid Integer (11) 
Not Null 

Foreign Key 
Kode ruangan 

Userid Integer (11) 
Not Null 

Foreign Key 
Nomor pengguna 
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Tabel 3. 4 Tabel Chat 

 

C. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram pada gambar 3.8 menunjukkan tabel-tabel 

dalam basis data yang digunakan untuk mendukung aplikasi. Terdapat empat buah 

tabel yang saling berhubungan yaitu, tabel room, user, chat,dan roommember. 

Tabel room berisi data-data room yang pernah dibuat dalam sistem. Tabel 

room terdiri dari dua kolom, yaitu roomid yang merupakan nomor identifikasi 

ruangan, dan roomname yang merupakan nama ruangan. 

 
Gambar 3. 8 Entity Relationship Diagram 

Tabel user berisi data pengguna yang telah terdaftar dalam sistem. Tabel 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

Chatid Integer (11) 
Not Null 

Primary Key 
Nomor percakapan 

Chattime Datetime Not Null 
Waktu pesan mencapai 

server 

Message Text Not Null Pesan yang dikirimkan 

Roomid Integer (11) 
Not Null 

Foreign Key 

Kode ruangan tempat pesan 

disiarkan 

Userid Integer (11) 
Not Null 

Foreign Key 

Nomor pengguna yang 

mengirimkan pesan 
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ini terdiri dari lima kolom. Kolom userid adalah kolom yang berisi nomor 

identifikasi pengguna. Kolom email berisi alamat email pengguna yang digunakan 

untuk proses login, demikian pula kolom password. Kolom fullname berisi nama 

lengkap pengguna. Kolom joindate berisi tanggal pengguna terdaftarnya 

pengguna di dalam sistem. 

Tabel ketiga dari basis data yang digunakan adalah tabel chat yang 

menampung data pesan percakapan yang dikirimkan oleh setiap pengguna. Kolom 

chatid berisi nomor identifikasi pesan percakapan, kolom chattime berisi tanggal 

dan waktu pesan percakapan tersebut dikirimkan, sedangkan kolom message 

adalah isi pesan percakapan. Kolom roomid dan userid merupakan penunjuk room 

dan user yang mengirimkan pesan percakapan. Kolom roomid merupakan 

referensi ke tabel room, sedangkan kolom userid merupakan referensi ke tabel 

user. 

Tabel terakhir dari basis data yang digunakan dalam sistem pendukung 

aplikasi ini adalah tabel roommember yang berisi dua buah kolom yang 

merupakan referensi ke tabel lainnya. Roomid merupakan referensi ke kolom 

dengan nama yang sama pada tabel room. Sedangakan userid merupakan referensi 

ke tabel user kolom userid. Tabel ini menunjukkan pengguna-pengguna yang 

tergabung dalam suatu ruangan. 

 

3.3.3 Struktur Navigasi Menu 

Berikut adalah struktur navigasi aplikasi pada sistem pendukung yang 

dikembangkan. 
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Gambar 3. 9 Navigasi Menu Aplikasi 

Di dalam aplikasi ini, setiap komponen menu dalam navigasi menu pada 

gambar dapat merupakan keseluruhan halaman web yang disajikan oleh server 

kepada client maupun hanya aktivitas yang dipicu oleh event dari client maupun 

server karena menu hanya berupa bagian dari sebuah halaman yang terdiri dari 

beberapa aktivitas lainnya. 

Menu register adalah sebuah halaman yang berisi prosedur untuk 

mendaftarkan pengguna ke dalam sistem. Dalam menggunakan sistem, pengguna 

harus terdaftar di dalam sistem untuk dapat melakukan login. Menu login 

merupakan aktivitas di dalam halaman utama yang berguna untuk proses 

autentikasi pengguna yang terdaftar di dalam sistem berdasarkan alamat surel dan 

kata kunci yang merupakan identitas pengguna. Jika proses login berhasil, 

pengguna akan dapat mengakses user page. Dari menu user page ini, pengguna 

dapat melakukan pembuatan ruang percakapan baru yang mewakili sebuah proyek 

dengan create room, membuka proyek yang pernah diikuti dengan menu open 

recently joined room, dan bergabung dengan proyek yang sudah ada dengan menu 

join room. 

 

Menu Utama 

Register 

Login User Page 

Create Room 

Open Recently 
Joined Room 

Room Page 

Join Room 
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3.3.4 Sketsa Antarmuka Aplikasi 

Sketsa antarmuka aplikasi akan digunakan sebagai pedoman dalam 

membangun antarmuka yang akan diimplementasikan dan digunakan oleh 

pengguna. Berikut adalah sketsa antarmuka aplikasi yang dirancang. 

1. Halaman Utama 

Halaman ini ditampilkan setiap pengguna mengakses aplikasi untuk 

dapat melakukan proses login. Di dalam halaman ini terdapat form untuk proses 

login dan tombol untuk masuk ke dalam halaman register. Gambaran dari halaman 

utama dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 
Gambar 3. 10 Sketsa Halaman Utama 
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2. Halaman Register 

 
Gambar 3. 11 Sketsa Halaman Register 

Fungsi dari halaman ini adalah untuk melakukan registrasi pengguna ke 

dalam sistem. Registrasi diperlukan oleh pengguna, karena untuk dapat 

mengakses dan menggunakan fitur dari sistem diperlukan autentikasi pengguna. 

Tampilan halaman register dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 

3. Halaman Pengguna 

Halaman pengguna merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh 

pengguna yang telah melalui proses login. Melalui halaman ini, pengguna dapat 

membuat ruang baru dengan menu create room. Pengguna hanya perlu 

memasukkan nama room sebagai variabel identifikasi proyek. Berikutnya, 

terdapat menu open recently joined room yang menampilkan ruang-ruang yang 

pernah diikuti. Dengan memilih salah satu dari proyek tersebut, pengguna akan 
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diarahkan untuk masuk ke halaman proyek. Menu terakhir yang ada pada halaman 

ini adalah join room di mana pengguna dapat memasukkan nama room yang telah 

ada untuk bergabung ke dalam proyek tersebut. 

 
Gambar 3. 12 Sketsa Halaman Pengguna 

 

4. Halaman Room 

Halaman room, pada gambar 3.13, merupakan halaman yang berisi 

proyek dummy yang dikerjakan dan panel chat yang merupakan inti dari 

penelitian. Di dalam panel chat terdapat panel pengguna, panel online 

collaborators, dan panel chat. 

Panel pengguna berisi identitas pengguna. Panel online collaborators 

berisi nama-nama pengguna yang sedang aktif di halaman proyek yang sama. 

Sedangkan panel chat berisi history chat yang pernah dilakukan, dan field untuk 

menuliskan pesan baru. 
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Gambar 3. 13 Sketsa Halaman Room 
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