
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi yang semakin maju dan berkembang pada saat ini sangat 

banyak dampaknya bagi kebutuhan manusia. Apalagi ilmu tentang komputer, 

dimana setiap individu bersaing dalam perkembangan dan kemajuan teknologi 

tersebut. Setiap hari atau bahkan menit sangatlah banyak bermunculan software-

software baru. Diantara banyaknya software tentu tidak asing ditelinga kita 

apabila mendengar kata “Android”, sekilas seperti sejenis nama robot. Akan 

tetapi Android sendiri adalah sebuah sistem operasi yang bebasis mobile. 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android termasuk sistem operasi yang cepat sekali memperbarui software, 

Biasanya android meng-update pada perbaikan bug serta penambahan fitur baru. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh macam piranti bergerak. 

Skripsi ini mengacu pada pembuatan aplikasi rekapan hasil studi 

mahasiswa. Pembuatan aplikasi ini diangkat dari kejadian sehari-hari di 

lingkungan mahasiswa. Biasanya, mahasiswa mengecek atau melihat IP dan IPK 

hanya pada saat ujian akhir semester (UAS) atau pada saat membuat transkrip 

nilai untuk keperluan kampus. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar 

pada sebagian mahasiswa. Kadang juga mereka hanya melihat dan kemudian 

melupakan nilai yang mereka dapat tanpa ada kesadaran harus mendapatkan nilai 

yang lebih baik disemester berikutnya. Kendala yang lain juga dapat berupa 
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permasalahan teknis jaringan yang kurang mendukung. Faktanya, jaringan 

internet yang ada di Indonesia kurang bagus, sehingga kadang terjadi kendala 

pada saat login ke info.khs.umm.ac.id.  

Pembuatan aplikasi ini semata-mata untuk mempermudah mahasiswa agar 

bisa memanfaatkan gadget atau smartphone mereka yang berbasis android untuk 

dipergunakan secara lebih positif. Dalam artian tidak hanya dipakai untuk  media 

sosial maupun memainkan game yang ada dalam smartphone tersebut, tetapi agar 

mereka dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat rekapan nilai secara 

individu dan mereka bisa melihat IP (Indeks Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi 

Kumulatif) mereka setiap saat bila diperlukan tanpa harus melogin ke website 

infokhs.umm.ac.id.  

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa betapa penting 

dan bermanfaatnya teknologi Android bagi orang yang jeli untuk menciptakan 

kekreatifitasannya. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengangkat tema 

tentang pembuatan aplikasi Android dengan judul diatas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang timbul dari tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi android dengan menggunakan software 

eclipse? 

2. Bagaimana cara membuat tampilan dan data-data yang ada pada aplikasi 

tersebut? 

3. Bagaimana cara kerja dan pengoperasian aplikasi tersebut? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat aplikasi android dengan menggunakan software eclipse. 

2. Membuat tampilan dan data-data yang ada pada aplikasi tersebut. 

3. Menjelaskan cara kerja dan pengoperasian aplikasi tersebut. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

diperlukan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini berbasis Android. 

2. Aplikasi ini sebagai rekapan hasil studi mahasiswa. 

3. Aplikasi ini memuat keterangan-keterangan seperti IP, IPK, wajib lulus, 

jumlah SKS yang wajib diambil, berhak mengambil PKN, KKN dan Skripsi, 

kata motivasi, contoh judul skripsi, transkrip nilai, grafik hasil studi, sajian 

mata kuliah dan deskripsi mata kuliah pilihan. 

4. Aplikasi ini tidak memakai jaringan internet (offline). 

5. Aplikasi ini dapat digunakan oleh satu pengguna dalam satu smartphone.  

6. Aplikasi ini sementara ditujukan untuk mahasiswa Teknik Elektro Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam tugas akhir ini terdiri dari langkah-

langkah berikut: 

 

a. Studi literatur 
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Mempelajari literatur pembuatan desain dan pengkodingan sistem aplikasi 

pada software Eclipse. Mempelajari literatur perhitungan nilai IP dan IPK. 

Mempelajari literatur dari kata motivasi yang digunakan pada aplikasi ini. 

b. Analisa kebutuhan 

Merekap data nilai IP dan IPK dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang, Teknik Elektro dan memberikan motivasi yang berkaitan dengan nilai 

maupun kuliah yang mereka tempuh. 

c. Desain sistem 

Merencanakan dan mendesain system dengan menggunakan software eclipse. 

Serta merancang menu - menu yang ada pada aplikasi. 

 d.   Pembuatan aplikasi 

Melakukan tahapan berupa pengembangan aplikasi sesuai data yang sudah 

dianalisa. Aplikasi yang dirancang bersifat offline (tidak menggunakan 

jaringan internet). 

 e.   Pengujian aplikasi 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, apakah pembuatan sistem sudah 

sesuai dengan konsep dan rancangan yang di inginkan. Dan melakukan 

pencarian kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutanya 

dilakukan perbaikan. 

f.   Penulisan laporan 

Pada penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam 

hal ini penulisan tugas akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak 

Jurusan Teknik Elektro. 
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1.6 Sistem Penulisan 

Sistematika  penulisan  dalam  tugas akhir  ini akan  dibuat  dalam  

beberapa    bab yaitu: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Berisi  pembahasan  masalah  umum  yang  meliputi  latar  belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan metodologi penelitian 

tugas akhir ini. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Meliputi  teori-teori yang  relevan dengan masalah pokok yang akan 

digunakan sebagai bahan acuan penyusunan tugas akhir. 

BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. 

Pembahasan  mengenai  analisis  dan  perancangan  terhadap aplikasi 

dan sistem secara keseluruhan. 

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM. 

Implementasi  dari  hasil  perancangan  pada  Bab  III  dan pengujian 

sistem yang telah dibangun. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi  kesimpulan  dan  saran  terhadap  seluruh  kegiatan  tugas  akhir 

yang telah dilakukan. 


