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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, perangkat seperti handphone 

terutama smartphone sudah menjadi pendamping dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Penelitian oleh lembaga survei di Amerika Serikat mengungkapkan 

bahwa Indonesia menempati urutan teratas di dunia dalam penggunaan smartphone 

dengan waktu pemakaian rata-rata 181 menit per hari (Latief dkk, 2013). Pada 

smartphone, pengguna dapat menggunakan berbagai macam aplikasi yang dapat 

membantu mempermudah penggunanya dalam kegiatan sehari-hari, seperti 

mengingatkan jadwal kuliah. 

Jadwal kuliah merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa, tetapi 

sering kali para mahasiswa mengabaikan jadwal kuliah yang mengakibatkan 

penurunan nilai mahasiswa tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

mengingatkan jadwal kuliah untuk mahasiswa, khususnya pada smartphone 

android. Untuk saat ini sudah banyak aplikasi pada android yang dapat digunakan 

mahasiswa sebagai pengingat jadwal kuliah, akan tetapi mahasiswa harus 

memasukkan jadwal secara manual dan mahasiswa harus melihat pengumuman jika 

ada perubahan jadwal. 

Android sebagai Sistem Operasi berbasis linux dapat digunakan pada berbagai 

perangkat mobile. Android menyediakan platform yang terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan berbagai macam aplikasi yang diinginkan. 

Berdasarkan IDC, pada 2014 android mengambil bagian sebanyak 81,1% dalam 

penggunaan smartphone di dunia. Salah satu service pada platform android adalah 

push notification service, yang memungkinkan aplikasi untuk dapat memberikan 

pesan atau pemberitahuan  kepada pengguna aplikasi pada saat pengguna tersebut 

tidak sedang menggunakan aplikasi secara aktif (Nazruddin, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membuat aplikasi yang dapat 

mengatur dan mengingatkan jadwal kuliah dengan menggunakan push notification 

service pada android, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mengingat 

jadwal dan mahasiswa dapat mengetahui jika ada perubahan jadwal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini: 

1.  Bagaimana memasukkan jadwal kuliah ke dalam aplikasi sistem notifikasi 

berbasis android ? 

2.  Bagaimana memunculkan notifikasi jadwal kuliah dengan 

menggunakan push notification service pada android apabila ada 

perubahan jadwal atau dosen berhalangan hadir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah  

1.   Memasukkan jadwal kuliah ke dalam aplikasi sistem notifikasi berbasis 

android 

2.   Memunculkan notifikasi jadwal kuliah dengan menggunakan push 

notification service pada android apabila ada perubahan jadwal atau 

dosen berhalangan hadir. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman android 

2. Sistem notifikasi jadwal kuliah yang digunakan adalah push notification 

service. 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi dibutuhkan beberapa 

literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, 

dan situs yang terkait dengan pemrograman web dan Android. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan beberapa diagram sebagai representasi design yang 

dibuat. 
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3. Mengimplementasikan Metode dalam Bahasa Pemrograman 

Pada Bagian ini akan dilakukan pembuatan aplikasi sistem notifikasi jadwal 

kuliah pada mobile smartphone berbasis android. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi SDK. Kemudian melakukan konfigurasi yang ada di 

SDK agar engine tersebut dapat berjalan dengan baik.  

4. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi sistem 

notifikasi berbasis Android. Dapat melakukan proses notifikasi jadwal 

kuliah. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah landasan teori tentang aplikasi 

sistem notifikasi jadwal kuliah, sistem notifikasi, jadwal kuliah, push notification 

service dan hasil penelitian yang relevan. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang Analisis pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: Analisis Aplikasi, Fungsional Aplikasi, Spesifikasi Pengguna,Analisis 

Kebutuhan, langkah penyelesaian masalah, Perancangan Aplikasi dan Use Case 

Diagram. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

untuk implementasi program. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


