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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar pembuatan tugas akhir 

yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi pembuatan tugas akhir, dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk telpon pintar. 

Dari tahun ke tahun jumlah pemakai smartphone mengalami peningkatan. 

Menurut International Data Corporation (IDC), Indonesia adalah penyumbang 

terbesar penjualan smartphone di Asia Tenggara yaitu mencapai 30% (Amrullah, 

2014). Pesatnya pertumbuhan smartphone menjadi fenomena yang tidak bisa 

dihindari, karena masyarakat membutuhkan informasi yang bersifat realtime, baik 

untuk bisnis, hiburan maupun pendidikan. Tidak hanya itu, akses internet murah 

yang ditawarkan para operator juga semakin meningkatkan penggunaan internet 

di mobile.  

Dalam dunia pendidikan, informasi yang cepat dan akurat sangat 

dibutuhkan oleh pelajar atau mahasiswa. Mereka membutuhkan akses yang cepat 

untuk mendapatkan layanan administrasi yang ada dikampus dimanapun mereka 

berada. Sementara itu, banyak kegiatan kampus yang dirasa perlu untuk 

didigitalisasi agar memudahkan para mahasiswa mendapatkan informasi, salah 

satunya adalah Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) 

yang di selenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) adalah 

salah satu program wajib yang dari UMM yang bertujuan agar mahasiswa 

memiliki kepribadian yang unggul, jiwa kepemimpinan yang tangguh dan berdaya 

saing tinggi serta sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman (Syarif, 2013). Selama 

mengikuti kegiatan P2KK, mahasiswa diharuskan berada di rumah susun 

mahasiswa (rusunawa) selama 6 hari. Dalam pelaksanaanya, banyak informasi 

yang harus diketahui oleh mahasiswa seperti, nomor kamar, pembagian peserta, 
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pengecekan periode angkatan, jadwal kegiatan P2KK selama 6 hari, dan 

penempatan kelas.  

Namun, realita yang ada sampai saat ini, informasi yang berkaitan dengan 

P2KK UMM masih sangat konvensional, yakni dengan langsung datang ke 

rusunawa dan melihat jadwal di papan informasi yang membutuhkan waktu 

lumayan lama dan berdesakan dengan peserta lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah aplikasi untuk memudahkan proses administasi yang berkaitan dengan 

kegiatan P2KK UMM. Dengan pemanfaatan aplikasi P2KK UMM yang 

menggunakan teknologi mobile, maka informasi yang berkaitan dengan hal 

tersebut akan lebih mudah untuk diketahui, sehingga peserta mahasiswa baru 

P2KK bisa melakukan pengecekan data mereka tanpa harus repot-repot menuju 

lokasi yang dituju. Selain itu, informasi yang didapatkan lebih mudah diakses , 

akurat, serta penyebaran informasinya yang efektif dan efisien. 

Client Server adalah suatu bentuk arsitektur, dimana client adalah 

perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi 

(software komputer) dan server adalah perangkat yang menyediakan dan 

bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membuat aplikasi P2KK 

UMM menggunakan teknologi mobile multiplatform, yang dapat dapat membantu 

mahasiswa peserta P2KK UMM mendapatkan layanan administrasi serta 

mempermudah memperoleh informasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang terdapat pada proyek 

akhir ini adalah bagaimana membangun aplikasi P2KK UMM menggunakan 

teknologi mobile multiplatform? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari proyek akhir ini adalah menghasilkan aplikasi P2KK UMM 

menggunakan teknologi mobile multiplatform. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembangunan proyek akhir ini adalah : 
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1. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. 

2. Untuk menjalankan aktifitas pengaksesan data melalui smartphone, user 

(client) harus sudah terdaftar sebagai anggota. 

3. Tidak membahas tentang keamanan (security) didalam aplikasi yang dibuat. 

4. Pengujian perangkat pada 2 platform (Android dan Blackberry). 

5.Rancang bangun aplikasi ini hanya membahas tentang administrasi P2KK. 

1.5 Metodologi 

Metodologi pembahasan pada proyek akhir ini yakni: 

a.Pemahaman sistem dan studi literatur  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literatur. Macam-

macam literatur seperti buku, paper, jurnal, artikel serta website yang 

berhubungan dengan pembuatan aplikasi P2KK UMM. Aplikasi P2KK UMM 

menggunakan teknologi mobile multiplatform serta memperdalam pemahaman 

tentang sistem aplikasi layanan yang dapat bekerja dengan baik. 

b. Analisis sistem 

Dengan pelayanan tersebut yang masih secara manual, akan mencoba 

untuk membuat sistem baru. Dalam hal ini web server bertindak sebagai server 

yang diletakkan dipusat dan mobile android sebagai client. 

c. Perancangan sistem 

Tahap ini merupakan tahapan perancangan perangkat lunak yang akan 

dikembangkan. Perancangan sistem meliputi : activity diagram, sequence 

diagram, class diagram,  flowchart dan desain user interface. 

d. Implementasi sistem 

Pada tahapan ini akan dilakukan implementasi sistem. Implementasi 

merupakan tahap representasi perangkat lunak sesuai dengan hasil analisis yang 

telah dilakukan. 

Pada aplikasi di sisi client yang mendukung, kemudian aplikasi bisa langsung di 

gunakan tanpa harus menambahkan aplikasi pendukung lainnya. 

 e. Pengujian terhadap sistem 

Setelah implementasi maka dilakukan pengujian terhadap sistem yang 

baru. Tahapan pengujian fungsional fitur-fitur yang sudah didefinisikan pada 

tahapan sebelumnya, dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang penulis lakukan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas akhir, 

rumusan dan batasan permasalahan, metodologi yang digunakan, dan sistematika 

penyusunan tugas akhir.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan 

aplikasi. Teori tersebut meliputi, Pembinaan kemahasiswaan (P2KK), 

administrasi, rancang bangun, sistem informasi, teknologi mobile multiplatform, 

android,  serta JSON. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem 

meliputi deskripsi sistem, analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram, dan desain interface.   

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian, meliputi antar muka 

aplikasi beserta kode programnya. Sedangkan pengujian meliputi pengujian 

fungsional aplikasi dan pengguan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya.  

 

 


