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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah 

berjalan dengan sangat pesat. Kemudahan untuk memperoleh informasi dari 

berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik bisa terwujud. hal ini sangat 

berdampak kepada beberapa bidang maupun aktivitas manusia modern, 

teknologi informasi dan komunikasi dapat merubah pengetahuan seseorang dan 

gaya hidup (life style), oleh karena itu manusia sekarang tidak bisa lepas dari 

telepon genggam (handphone) untuk berkomunikasi maupun memperoleh 

informasi, banyak sekali type dan jenis yang mereka gunakan mulai dari yang 

berukuran kecil hingga besar, dari yang tipis, hingga tebalnya dari model lama 

hingga model baru yang canggih sehingga tidak memerlukan lagi alat-alat 

seperti kamera, video camcorder, dan lainnya.  

 Android merupakan sistem operasi perangkat mobile yang 

dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini penulis pilih karena bersifat 

open source berbasis Linux serta didukung oleh banyak perusahaan besar di 

bidang IT seperti HTC, Motorola, NVidia, SonyEricsson, Intel, Qualcomm dan 

sebagainya. Selain itu, sistem operasi ini memiliki masa depan yang cerah 

berkat dukungan dari ribuan pengembang perangkat lunak independen. 

Sehingga pengembangan aplikasi dalam lingkungan Android akan sangat 

menguntungkan. 

Dalam dunia pendidikan khusus di lingkungan universitas perangkat 

perangkat mobile atau smartphone sangat penting dalam mendukung kegiatan 

tersebut, terutama di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini di 

universitas muhammadiyah malang dalam mendukung kegiatan akademis masih 

menggunakan laptop atau computer, oleh karena itu dengan memanfaatkan 

sebuah smartphone atau mobile mahasiswa dapat melakukan kegiatan 

akademis, tanpa harus menggukanan sebuah computer atau laptop, sehingga 
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dapat mempermudah mahasiswa dalam kegiatan akademis. Penulis menyadari 

hal ini dan mencoba memecahkan dengan mengembangkan aplikasi berbasis 

Java dalam lingkungan Android. Sehingga diharapkan aplikasi ini mampu 

memberikan solusi untuk mendukung kegiatan akademis secara luas khususnya 

lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aplikasi android untuk portofolio bisa memberikan kemudahan 

bagi mahasiswa untuk melihat hasil karyanya selama perkuliahan ? 

2. Bagaimana aplikasi android untuk portofolio dapat mempermudah 

mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

dalam kegiatan akademis? 

3. Bagaimana mahasiswa dapat memperoleh informasi perkuliahan yang lebih 

akurat dengan menggunakan sebuah aplikasi android untuk fortofolio? 

 

 

1.3 Tujuan 

1. Membuat aplikasi android untuk portofolio yang memberikan kemudahan 

bagi mahasiswa untuk melihat hasil karyanya selama perkuliahan ? 

2. Merancang aplikasi Android untuk fortofolio mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang sehingga mempermudah mahasiswa jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang dalam kegiatan 

akademis. 

3. Mempermudah mahasiswa untuk memperoleh informasi perkuliahan yang 

lebih akurat dengan menggunakan sebuah aplikasi android untuk fortofolio. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini antara lain: 

1. Aplikasi ini hanya digunakan dengan menggunakan handphone yang 

berplatform Android. 

2. Aplikasi ini hanya bisa di akses apabila mahasiswa sudah mempunyai 

username dan password. 

3. Aplikasi ini hanya digunakan untuk melihat jadwal kuliah dan informasi 

mengenai perkuliahan. 

4. Harus mempunyai minimal 1 admin yang memegang aplikasi ini.  

 

 

1.5 Metodologi 

Untuk memperlancar dalam pengerjaan tugas akhir ini maka penulis 

menerapkan beberapa metodologi pengerjaan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka. 

Studi pustaka dilakukan guna mendapatkan bahasan yang lengkap 

mengenai materi - materi serta informasi dari aplikasi android baik source 

code program maupun metodenya melalui buku referensi, paper, dan 

jurnal.  Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar mendapatkan 

pemahaman yang cukup untuk melakukan langkah - langkah strategis 

selanjutnya. 

2. Analisa kebutuhan. 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep alur kerja sistem dan penerapan 

aplikasi android untuk portofolio mahasiswa jurusan informatika 

universitas muhammadiyah malang . 

Analisa, konsep dan penerapan tersebut yang telah terkumpul akan 

didesain menggunakan UML desan, meliputi flowchart, usecase diagram, 

activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 
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3. Perancangan sistem. 

Pada tahap ini, penulis melakukan perancangan sistem yang meliputi 

rancangan antar muka (graphical user interface). Arsitektur sistem, serta 

rancangan metode atau teori yang digunakan pada penelitian, diantaranya 

arsitektur dan rancangan program pada aplikasi android untuk fortofolio. 

4. Implementasi program. 

Implementasikan Program didasarkan pada perancangan dan desain 

program aplikasi yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sebuah 

perangkat lunak dengan melakukan coding program. Dalam 

pengimplementasian ini digunakan bahasa pemrograman JAVA yang akan 

digabungkan dengan basis data MySQL. 

5. Pengujian sistem. 

Pada tahap ini. Penulis melakukan uji coba dan evaluasi terhadap 

sistem yang telah dibuat. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kinerja sistem. Uji coba dilakukan dengan memasukan username dan 

password dari mahasiswa kemudian mencoba mengecek semua frame 

program, kemudian mencoba untuk dihosting dan mencoba memasukan 

username dan password mahasiswa 

6. Penyusunan laporan. 

Penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dalam proses tugas 

akhir ini. Laporan tersebut digunakan sebagai media yang akan 

menjelaskan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam 

pembangunan aplikasi android untuk protofolio mahasiswa jurusan 

informatika universitas muhammadiyah malang dan juga memberikan 

gambaran dengan sejelas-jelasnya tentang program tersebut. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini akan dibagi dalam menjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut :  

 

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi, dan sistematika pembahasan.  

 

Bab II : Dasar Teori  

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung secara 

teknis dalam pengerjaan aplikasi “Aplikasi Android untuk Portofolio 

Mahasiswa Jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang”.  
 

 

Bab III : Analisa dan Perancangan  

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem yang 

akan dibuat, meliputi: perancangan data, perancangan proses, dan perancangan 

antarmuka. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode berorientasi 

objek.  

 

Bab IV: Implementasi dan Uji Coba  

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab III.  

 

Bab V : Penutup  

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 


