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ABSTRAK
Pada setiap instansi umumnya sudah menggunakan alat komunikasi telepon sebagai media
komunikasi antar pegawai yang berjauhan ruangan, apalagi bagi instansi yang memiliki gedung
besar dengan beberapa lantai. Biasanya alat komunikasi tersebut digunakan oleh pegawai untuk
memberikan/menerima informasi dan instruksi kepada pegawai yang berada di ruangan lain. Sistem
komunikasi diatas memiliki kelemahan sehingga informasi dan instruksi yang diberikan tidak dapat
diandalkan kecepatan dan keabsahannya. Permasalahan yang dimaksud, karena tidak adanya tanda
bukti berupa history yang menjadi hasil percakapan sehingga jika ada informasi dan instruksi dari
pimpinan yang telah dikerjakan oleh bawahan dan hal itu menimbulkan masalah di kemudian hari
maka terkadang pimpinan tidak mengakui atau lupa dengan instruksi yang telah diberikan, sehingga
tidak ada yang bertanggung jawab atas masalah yang telah terjadi. Oleh karena itu, perlu kiranya
untuk melakukan penelitian tentang sistem komputerisasi yang dapat mengganti sistem komunikasi
telepon tersebut. Dalam membuat sebuah aplikasi komputer, dibutuhkan bahasa pemrograman
tertentu. Salah satu bahasa pemrograman komputer yang sedang berkembang saat ini adalah bahasa
pemrograman java yang berbasis GUI (Graphic User Interface). Banyak aplikasi yang bisa dibuat
dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, salah satunya adalah aplikasi chat. Dalam
pengaplikasian, umumnya aplikasi chat hanya dapat dijalankan pada sistem operasi yang sama.
Misalnya aplikasi chat tersebut hanya dapat berjalan di sistem operasi windows, otomatis hal ini
menjadi masalah bagi user yang menggunakan sistem operasi selain windows. Oleh karena itu
penulis mengusulkan aplikasi chat yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi (Multi
Platfrom) yang berbasis grafis, sehingga permasalahan yang terjadi dapat ditangani dengan baik.
Kata kunci : Chat, Java, Multi Platform, GUI
instruksi yang diberikan tidak dapat
diandalkan kecepatan dan keabsahannya.

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Pada setiap instansi umumnya sudah
menggunakan alat komunikasi telepon
sebagai media komunikasi antar pegawai
yang berjauhan ruangan, apalagi bagi instansi
yang memiliki gedung besar dengan beberapa
lantai. Biasanya alat komunikasi tersebut
digunakan
oleh
pegawai
untuk
memberikan/menerima
informasi
dan
instruksi kepada pegawai yang berada di
ruangan lain. Sistem komunikasi diatas
memiliki kelemahan sehingga informasi dan

1.2 Rumusan Masalah
Pokok permasalahan yang bisa diambil
dari uraian diatas adalah :
1. Menggunakan telepon kurang dapat
diandalkan dalam penyampaian informasi
dan instruksi/perintah secara cepat dan
tepat.
2. Belum
dimanfaatkannya
sistem
komputerisasi secara maksimal dalam
berkomunikasi.
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1.

1.3 Batasan Masalah
Adapun
batasan
masalah
untuk
menghindari meluasnya ruang lingkup
persoalan yang sedang ditangani, yaitu :
1. Aplikasi yang dirancang memiliki database
yang akan mengelola seluruh history
percakapan yang dilakukan, sehingga jika
sewaktu-waktu pegawai membutuhkan
tanda bukti berupa percakapan, seperti
penyampaian atau penerimaan informasi
dan instruksi antar client, server tinggal
mencetak isi database tersebut.
2. Aplikasi yang akan dibangun dapat
berjalan di semua sistem operasi berbasis
GUI (Graphic User Interface) yang
mendukung perangkat lunak Java JDK
1.7.0_02.

2.

3.

4.

5.

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dibuatnya
aplikasi chat multiplatform sebagai berikut :
1. Untuk mengatasi permasalahan yang
ditimbulkan
oleh
alat
komunikasi
sebelumnya dengan menciptakan alat
komunikasi
menggunakan
sistem
komputerisasi
yang
menggunakan
database, sehingga menghasilkan data-data
berupa history percakapan yang bisa
dijadikan tanda bukti jika suatu saat
diperlukan.
a. Membuat aplikasi chat menggunakan
sistem komputerisasi yang dapat berjalan
di semua sistem operasi yang berbasis
GUI.

6.

7.

Pengumpulan
data,
yaitu
tahap
pengumpulan informasi yang dibutuhkan
untuk
digunakan
dalam
tahap
selanjutnya.
Analisis, yaitu tahap memahami aplikasi
yang akan dibuat dan mengidentifikasi
permasalahan/kelemahan aplikasi serta
membuat alternatif solusinya.
Desain aplikasi, yaitu tahap yang mana
penulis melakukan perancangan aplikasi
setelah melakukan analisis.
Pembuatan
aplikasi,
yaitu
tahap
menuliskan kode/listing program untuk
masing-masing rancangan yang telah
dibuat sebelumnya.
Pengujian aplikasi, yaitu suatu tahapan
yang mana aplikasi yang telah dirancang
atau dibuat siap diuji keakuratannya
apakah sudah bebas dari kesalahankesalahan logika dan prosedur sesuai
dengan
metode
pengujian
yang
digunakan.
Evaluasi, yaitu tahap memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang ada. Baik
kesalahan listing, logika, dan lain-lain.
Implementasi, yaitu proses penerapan
aplikasi pada instansi.

2.3

Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, penulis
menggunakan
dua
macam
teknik
pengumpulan data, yaitu:
a. Teknik Wawancara
Penulis menggunakan teknik ini untuk
melakukan tanya jawab langsung dengan
pegawai yang bekerja di bagian
kepegawaian,
pemeliharaan
dan
pelestarian arsip.
b. Teknik Observasi
Penulis menggunakan teknik ini untuk
mengamati langsung proses kegiatan
komunikasi pegawai pada setiap bidang.

METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Adapun waktu penelitian dimulai dari
tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal
28 Juli 2012 pada Instansi Badan Arsip dan
Perpustakaan Daerah (BAPD) Propinsi
Sulawesi Selatan yang bertempat di Jln.
Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 146,
Makassar. No. Telepon (0411) 583191, Fax.
(0411) 583095.

2.4 Alat dan Bahan Penelitian
Adapun Alat dan bahan yang digunakan
dalam perancangan simulasi kegiatan
penelitian adalah :

2.2 Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian rekayasa, dengan tahapantahapan sebagai berikut :
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Tabel 2.1 Alat Perancangan Kegiatan Penelitian

Gambar 3.2 Perancangan Input Pesan di Form
Chat Pribadi

Form chat pribadi hanya dapat digunakan
oleh kedua user yang saling chat, dan hasil
dari chat pribadi tersebut tidak dapat dilihat
oleh user lain.

Tabel 2.2 Bahan Perancangan Kegiatan Penelitian

PERANCANGAN APLIKASI
Adapun perancangan aplikasi yang penulis
rancang sebelum pembuatan aplikasi chat
multiplatform berbasis java GUI ini, sebagai
berikut :
3.1 Perancangan Input

Gambar 3.3 Perancangan Input Pesan di Form
Chat Umum

Form chat umum diperuntukkan untuk
seluruh user yang connect pada aplikasi chat.
3.2 Perancangan Proses

Gambar 3.4 Perancangan Proses di Form Chat
Server
Gambar 3.1 Perancangan Input Data di Form Login

Form chat server dijalankan oleh server
yang berfungsi untuk mengaktifkan atau
menon-aktifkan server.

Pada form login, user harus mengisi
nama user dengan catatan nama user yang
diinput belum digunakan oleh user lain. User
juga harus menginput IP server beserta port,
kemudian menekan tombol connect untuk
masuk ke form utama.

PENGUJIAN DAN HASIL
4.1 Metode Pengujian Perangkat Lunak
4.1.1 Metode Pengujian White Box
Pengujian perangkat lunak yang dilakukan
dengan menggunakan teknik whitebox,
terlebih dahulu memetakan flowchart
kedalam flowgraph kemudian menghitung
besarnya jumlah edge dan node dimana
julmah node dan edge ini akan menentukan
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besarnya Cyclomatic Complexity, lalu
pembuatan tabel matriks. Jika nilai akhir dari
ketiga parameter tersebut sama, maka
pengujian perangkat lunak dapat dikatakan
bebas dari kesalahan logika.
Adapun flowgraph dari flowchart
aplikasi yang telah dibangun :

Gambar 4.2 Flowchart dan Flowgraph Menu
Utama

Gambar 4.1 Flowchart dan Flowgraph

1. Flowgraph menu utama mempunyai 3
region.
2. Cyclometic Complexity V(G)
E(Edge) = 8
N(Node) = 7, maka
V(G)
= (E – N) + 2
= (8 – 7) + 2
=1+2
=3
3. Untuk menghitung Cyclometic Complexity
V(G) :
P (Predicate Node)
V(G) = P + 1
= (3,4) + 1
=2+1
=3
4. Path – path yang terdapat pada flowgraph
menu utama, yaitu :
Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Path 2 = 1 – 2 – 3 – 6 – 2 – 3 – 4 – 5
Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 2 – 3 – 4 – 5
5. Menghitung Cyclometic Complexity V(G)
menu utama berdasarkan tabel matriks :

Tombol Jalankan Server di Form Chat
Server
1. Flowgraph Jalankan Server mempunyai 1
region.
2. Cyclometic Complexity V(G)
E(Edge) = 2
N(Node) = 3, maka
V(G)
= (E – N) + 2
= (2 – 3) + 2
= (-1) + 2
=1
3. Untuk menghitung Cyclometic Complexity
V(G) :
P (Predicate Node)
V(G) = P + 1
= (0) + 1
=1
4. Path – path yang terdapat pada flowgraph
menu utama, yaitu :
Path 1 = 1 – 2 – 3
5. Menghitung Cyclometic Complexity V(G)
menu utama berdasarkan tabel matriks :
Tabel 4.1 Matriks Tombol Jalankan Server di Form
Chat Server

1
1 0
2 1
3 0

2
0
0
1

3
0 - - 0 = 1 0 = 1 0 +

Tabel 4.2 Matriks Menu Utama

- - 1 = 0
1 = 0
1 = 1
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Cyclometic Complexity V(G) yang
dihasilkan memiliki 2 Region, maka menu
login dapat dikatakan bebas dari kesalahan
logika.

Gambar 4.3 Flowchart dan Flowgraph Menu Login

1. Flowgraph menu login mempunyai 2
region.
2. Cyclometic Complexity V(G)
E(Edge) = 5
N(Node) = 5, maka
V(G)
= (E – N) + 2
= (5 – 5) + 2
=2
3. Untuk menghitung Cyclometic Complexity
V(G) :
P (Predicate Node)
V(G) = P + 1
= (3) + 1
=1+1
=2
4. Path – path yang terdapat pada flowgraph
menu login, yaitu :
Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Path 2 = 1 – 2 – 3 – 5
5. Menghitung Cyclometic Complexity V(G)
menu login berdasarkan tabel matriks :

Gambar 4.5 Flowchart dan Flowgraph Form Chat
Umum (General)

1. Flowgraph form chat umum mempunyai 2
region.
2. Cyclometic Complexity V(G)
E(Edge) = 8
N(Node) = 8
V(G)
= (E – N) + 2
= (8 – 8) + 2
=2
3. Untuk menghitung Cyclometic Complexity
V(G) :
P (Predicate Node)
V(G) = P + 1
= (7) + 1
=1+1
=2
4. Path – path yang terdapat pada flowgraph
form chat umum (general), yaitu :
Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 4 – 5 –
6–7–8
5. Menghitung Cyclometic Complexity V(G)
form chat umum (general) berdasarkan
tabel matriks :

Tabel 4.3 Matriks Menu Login

1644

ILTEK,Volume 11, Nomor 02, Oktober 2016
Tabel 4.5 Matriks Form Chat Umum (general)

ISSN : 1907-0772
Tabel 4.7 Pengujian Tombol Jalankan Server

2. Pengujian untuk menginput username dan
IP address server di form login

Cyclometic Complexity V(G) yang
dihasilkan memiliki 2 Region, maka form
chat umum (general) dapat dikatakan bebas
dari kesalahan logika.
Adapun hasil akhir dari pengujian white
box untuk aplikasi chat ini tercantum pada
tabel berikut :

Tabel 4.8 Pengujian Form Login

Tabel 4.6. Pengujian Perangkat Lunak

3. Pengujian
tombol
connect
untuk
menampilkan pesan pembuka di form chat
umum jika data yang telah diinput di form
login telah connect dengan server
Tabel 4.9 Pengujian Tampilan Pesan Pembuka

4.1.2 Metode Pengujian Black Box
Adapun tahapan pengujian perangkat lunak
dengan metode black-box sebagai berikut :
1. Pengujian tombol jalankan server di form
chat server

4. Pengujian untuk menampilkan pesan yang
telah diinput oleh user pertama dan dikirim
ke form chat umum
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percakapan
yang
sewaktu-waktu
dibutuhkan oleh karyawan BAPD.
Sehingga masalah yang timbul dapat
terselesaikan.
5.2 Saran
Aplikasi chat ini masih menggunakan
tampilan (Graphical User Interface) yang
sederhana. Maka dari itu, aplikasi ini tentu
saja masih membutuhkan pengembangan lagi
seperti pengembangan antarmuka yang lebih
menarik dan dinamis.
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5. Pengujian tombol chat pribadi untuk
menampilkan pesan pribadi kedua user
Tabel 4.11 Pengujian Tampilan Pesan Dari Kedua
User Di Chat Pribadi

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah
penulis lakukan pada aplikasi chat
multiplatform berbasis java GUI ini, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Aplikasi chat ini dapat dijalankan
beberapa komputer dengan menggunakan
LAN dan didukung interface yang
menarik karena berbasis Java GUI.
2. Dapat dijalankan di semua sistem operasi
yang mendukung Java GUI, sehingga
memudahkan semua user untuk terhubung
dan menggunakan aplikasi ini.
3. Dengan adanya database pada aplikasi ini,
memungkinkan adanya tanda bukti
1646

