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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini kebutuhan akan suatu informasi yang kita perlukan amatlah 

penting, kita ambil contoh yaitu mahasiswa, mahasiswa sangat membutuhkan 

informasi dari dosen dan karyawan jurusan, karena dengan informasi dari mereka, 

mahasiswa dapat mengetahui apa saja informasi yang ada di jurusan. 

Pengembangan pada sistem informasi dilakukan agar sistem semakin baik 

performanya dan semakin sesuai dengan keinginan pengguna. Begitu juga dengan 

sistem informasi akademik yang berada pada Jurusan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM), yang berusaha menyempurnakan sistem 

informasinya, namun sampai saat ini sistem informasi akademik UMM belum ada 

yang dikembangkan secara khusus berbasis mobile. Sistem informasi akademik 

berbasis mobile merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi 

akademik untuk tingkat mahasiswa yang dirancang khusus untuk perangkat 

bergerak, dengan sistem informasi akademik berbasis mobile mahasiswa dapat 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan kegiatan akademik yang sedang 

ditempuh [1].  

Tidak bisa dibayangkan untuk memperoleh informasi, kita diharuskan 

setiap waktu ke jurusan untuk melihat informasi, waktu kita terbuang percuma 

hanya untuk sekedar melihat informasi, tetapi sejalan dengan perkembangan 

zaman ditemukan cara menyebarkan informasi melalui beberapa media, seperti 

yang sekarang ini yaitu melalui website dan sosial media contohnya facebook, 

bbm dan lain-lain. Untuk memperoleh informasi dari media tersebut bisa kita 

dapatkan melalui laptop, PC, dan mobile phone (smart phone) yang terhubung ke 

internet. Ditambah lagi penggunaan smart atau mobile phone dengan operating 

sistem android saat ini sangat banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan 

karyawan. Pada platform android ini kita bisa membuat aplikasi untuk 

menyebarkan informasi, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih mudah. 
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Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis mobile ini memudahkan 

kinerja dosen dan para karyawan jurusan dalam menyampaikan informasi ke 

akademian mahasiswa, begitu pula mahasiswa lebih mudah untuk mendapatkan 

informasi. 

Teknologi Ionic merupakan framework open source adalah komponen 

pemograman yang siap re-use kapan saja, yang digunakan untuk membuat sebuah 

aplikasi mobile hybrid bahasa pemrograman yang digunakan HTML5, JavaScript, 

CSS, yang merupakan sebuah teknologi canggi yang dapat merubah apliksi web 

atau aplikasi sejenisnya dapat di jalankan pada pada semua plat from. Tentunya 

untuk sebuah lembaga seperti universitas bahkan jurusan membutuhkan satu 

media untuk memberikan informasi hanya untuk anggotanya saja. Dari dasar 

inilah penulis membuat aplikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi 

hanya untuk digunakan oleh mahasiswa, dosen dan karyawan dan yang 

berhubungan dengan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Informasi Di 

Jurusan Teknik Informatika UMM Menggunakan Teknologi Ionic”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu: 

a. Bagaimana merancang aplikasi pengumuman akademik di jurusan 

teknik informatika Umm. 

b. Merancang aplikasi chatting sebagai sarana interaksi Mahasiswa 

dan Dosen. 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Pembuatan sistem informasi akademik disisi server menggunakan bahasa 

pemrograman PHP REST Server, perancangan aplikasi disisi client 

dengan menggunakan framework Ionic. 

2. Membuat aplikasi pengumuman dan chatting yang bertujuan untuk 

memberikan informasi akademik untuk tingkat mahasiswa. 

3. Informasi yang disampaikan merupakan informasi yang ditujukan untuk 

mahasiswa diantaranya adalah informasi pengumuman. 
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1.4. Tujuan Penulisan 

Menerapkan sistem informasi berbasis android pada Universitas  

Muhammadiyah Malang yang bertujuan untuk memberikan informasi secara up-

to-date kepada mahasiswa. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, 

maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah : 

1. Memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan informasi  

2. Memudahkan karyawan dan dosen dalam menyampaikan informasi  

akademik 

3. Memberikan media alternatif pengaksesan sistem informasi akademik 

kampus 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut :Metodologi pengumpulan data berikut beberapa proses 

yang dilalui penulis dalam pengumpulan data guna membantu dalam penulisan 

ini, yaitu : 

1.  Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi pustaka sebagai bahan utama dalam pembuatan 

tugas akhir ini. Pengumpulan data dengan cara mengambil dari sumber-

sumber media cetak maupun elektronik yang dapat dijadikan acuan 

penelitian dan penulisan tugas akhir ini. Pada tahapan ini dalam pembuatan 

kode (program) untuk sistem informasi akademik berbasis android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman hybrid sebagai tampilan interface disisi 

client dan PHP REST server disisi servernya. 

2.  Pengumpulan Data 

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Observasi merupakan langkah pertama dalam melakukan 

pengumpulan data setelah  penulis  melakukan  studi  pustaka.  

Observasi  merupakan  teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di  lapangan.  

Dengan  melakukan  observasi,  penulis  menjadi  lebih  memahami  

tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.   

 Wawancara  merupakan  langkah  yang  diambil  selanjutnya  

setelah observasi dilakukan. Wawancara  atau  interview merupakan  

teknik pengumpulan data  dengan  cara  bertatap  muka  secara  

langsung  antara  pewawancara  dengan informan.  Wawancara  

dilakukan  jika  data  yang  diperoleh  melalui  observasi kurang  

mendalam.   

3. Studi Literatur Sejenis 

Dalam penentuan penelitian tugas akhir ini, diperlukan sebuah 

perbandingan studi literatur sejenis yang erat hubungannya dengan tema 

penulisan tugas akhir ini. Perbandingan studi sejenis ini diperlukan agar 

nantinya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pelengkap dan 

penyempurna dari studi-studi literature yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. 

4. Analisa dan Perancangan  

Bagian analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem dilakukan dengan 

mendeskripsikan, kebutuhan perangkat lunak yang meliputi use case dan 

arsitektur “Aplikasi Informasi Di Jurusan Teknik Informatika UMM 

Menggunakan Teknologi Ionic”, sedangkan untuk bagian perancangan 

sistem meliputi perancangan diagram UML (Unified Modelling Language) 

yang terdiri dari use casediagram, activity diagram, sequence diagram, 

class diagram serta perancangan desain antar muka (prototype). 
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5. Design dan Implementasi 

Meliputi analisa  sistem dan  juga kebutuhan hardware dan  software  yang 

dibutuhkan,  maupun  analisa  sesuai  dengan  kebutuhan  sistem  yang  

sudah diuraikan. Gambar 1.1 merupakan gambar diagram perancangan 

dari sistem yang akan dibangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram perancangan sistem 

Database, pengumuman dan chatting tersimpan dalam database server 

secara online hanya oleh admin menggunakan aplikasi berbasis web yang 

dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP maker 10. Admin 

mengelola data secara online, menerima pendaftaran mahasiswa sebagai 

pengguna dengan memberikan username dan password. Admin juga 

mengelola dan memanajemen data chatting, pengumuman serta 

manajemen user. Mahasiswa melalui perangkat mobilenya melihat 

informasi absensi atau kehadiran dosen, pengumuman, nilai dan chatting 

dengan dosen. 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi sistem informasi. Dimulai 

dengan membuat  aplikasi  yang  dapat  menyimpan  data  username  dan  

password yang  didaftarkan  oleh  admin  ke  dalam  database    aplikasi. 

Kemudian  dilanjutkan  dengan  pembuatan  aplikasi pada sisi user. User 

dapat menggunakan aplikasi sistem informasi setelah mendaftarkan diri 

pada admin, dengan login menggunakan username dan password yang  
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telah  didaftarkan  oleh  admin  sebelumnya.  Setelah  login berhasil,  

aplikasi akan menampilkan pengumuman apasaja yang di upload oleh 

admin dan pengguna dapat menggunakan menu chat. Sebagai sara 

interaksi mahasiswa dan dosen. 

6. Pengujian  

Dalam tahap ini dilakukan uji coba  terhadap  sistem yang  telah dibangun. 

Pengujian  dimulai dengan  pengolahan data akun user dan pengelolaan 

data pengumuman pada sisi server. Pengujian kedua dilakukan pada sisi 

pengguna, penggujian yang dilakukan mulai dari pengujian akses masuk 

pada aplikasi, tahap berikutnya view pengumuman-pengumuman yang 

terbaru, pengujian terakhir penggunaan menu chat sebagai sarana interaksi 

mahasiswa dan dosen.  

7. Pembuatan Laporan 

Tahap  ini  merupakan  tahap  akhir  setelah  menyelesaikan  tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan.   

BAB II   LANDASAN TEORI  

Membahas teori-teori yang akan digunakan tentang teknologi 

IONIC. 

BAB III ANALISA DAN RANCANGAN  

Bab ini berisikan materi atau uraian lebih lanjut mengenai 

pembahasan rancang bangun aplikasi informasi di jurusan teknik 

informatika UMM menggunakan teknologi IONIC. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Membahas tentang implementasi dan pengujian aplikasi informasi 

di jurusan teknik informatika UMM menggunakan teknologi 

IONIC. 

BAB V   PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dan saran–

saran terhadap tugas akhir ini. 

 


