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ABSTRAK 
 

Facebook juga mempunyai kelemahan sebagai situs terbesar. Karena 
jumlah teman yang dimiliki oleh pengguna bisa mencapai ratusan bahkan ribuan 
orang, maka tidaklah mudah untuk mengikuti perkembangan orang-orang 
tersebut. Tampilan sidebar yang terkesan monoton dan mengganggu juga menjadi 
keluhan pengguna Facebook. Proses upload foto yang kurang praktis dan adanya 
baris iklan di halaman Facebook juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. 
Facebook juga tidak dapat menampilkan teman berdasarkan tanggal ulang tahun 
yang akan datang. Dalam hal tampilan, Facebook tidak mengijinkan adanya 
penggunaan javascript untuk memodifikasi tampilannya sehingga layar Facebook 
hanya didominasi warna putih dan biru. 

 Dengan adanya masalah-masalah tersebut maka dibutuhkan sebuah 
aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna Facebook. 
Aplikasi ini menawarkan antar muka yang lebih menarik daripada Facebook tanpa 
menghilangkan keunggulan dan fitur yang disediakan Facebook. Melalui aplikasi 
ini, pengguna Facebook tetap dapat memberikan komentar pada status teman, 
menulis di wall, mengupdate status milik sendiri tanpa harus membuka browser 
sehingga iklan-iklan yang biasanya berada di Facebook tidak ikut ditampilkan. 

 Aplikasi ini juga akan memiliki fitur untuk mengupload foto dengan 
fasilitas drag and drop, sehingga untuk mengupload foto pengguna Facebook 
hanya cukup meletakkan foto di tempat yang telah disediakan maupun di daerah 
manapun selama masih berada di dalam aplikasi. Tanpa adanya baris iklan, 
tampilan Facebook menjadi lebih menarik dan akan memberikan respon yang 
lebih cepat kepada pengguna, sekaligus lebih menghemat penggunaan bandwidth. 
Aplikasi yang akan dibuat juga perlu untuk dapat menampilkan daftar teman 
berdasarkan tanggal ulang tahun yang akan datang sehingga memudahkan 
pengguna untuk melihatnya. 

 Uji coba terhadap program ini dilakukan dengan cara melakukan sebuah 
aksi di program, dan melihat hasilnya di Facebook. Kesimpulan yang didapat dari 
hasil evaluasi adalah tampilan program menarik dan membantu pengguna dalam 
mengunggah foto, tapi beberapa fitur perlu ditambahkan seperti search bar, 
loading time yang dipercepat dan penambahan threading. 
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