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BAB I 

PENDAHULUAN 

              Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan 

sistematika pengerjaan yang berhubungan dengan tugas akhir. 

1.1       Latar Belakang 

 Pada saat ini layanan yang ada di Jurusan Teknik Informatika masih 

menggunakan cara manual untuk mendapatkan layanan administrasi, tentu akan 

dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan layanan yang diinginkan. Hal ini 

terlihat ketika mahasiswa menanyakan atau meminta informasi di Jurusan. Untuk 

mendapatkan layanan administrasi mahasiswa diharuskan mengantri pada jam-

jam sibuk. Sedangkan, para mahasiswa Jurusan Teknik Informatika saat ini 

membutuhkan akses yang cepat untuk mendapatkan layanan administrasi 

dimanapun mereka berada. Sehingga didalam sistem manual ini diketahui 

mahasiswa menemui banyak kendala yang dirasa kurang efektif. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin 

canggih membuat kebutuhan manusia akan teknologi khususnya dalam informasi 

semakin tinggi. Salah satu teknologi informasi yang sedang mulai banyak 

digunakan saat ini adalah teknologi telekomunikasi seluler atau mobile 

communication. Tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi tetapi juga 

sebagai alat untuk memudahkan pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Disertai 

dengan berbagai fasilitas yang terdapat pada mobile. 

Aplikasi Mobileadalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda 

melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon 

seluler atau Handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, Anda dapat 

dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, 

belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya. Didalam 

teknologi mobile terdapat banyak macam sistem operasi diantaranya adalah java, 

android, windows mobile. Berkembangnya teknologi mobile saat inidiharapkan 

mampu membantu layanan administrasi yang ada di Jurusan Teknik Informatika 
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dalam memberikan pelayanan yang memuaskan serta mempermudah dalam 

menyampaikan informasi. 

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. Penggunaan mobile 

sebagai client yang disambungkan ke server yang terdapat di Jurusan  dapat 

mengirimkan data layanan administrasi.  

Berdasarkan penelitian tersebut maka dibuatlah aplikasi layanan 

administrasi yang ada di Jurusan teknik informatika menggunakan jaringan 

internet, untuk dapat membantu mahasiswa serta mendapatkan layanan dan 

mempermudah pegawai dalam melayani. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

             Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana melakukan analisa kebutuhan sistem layanan administrasi? 

2) Bagaimana merancang sebuah aplikasi layanan administrasi yang mudah 

digunakan? 

3) Bagaimana cara mengimplementasi layanan berbasis mobile android? 

 

1.3 Tujuan Penelitian: 

Tujuan yang ingin di capai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1) Membuat layanan administrasi khususnya PKN (Praktek Kerja Nyata) dan 

TA (Tugas Akhir) berbasis android. 

2) Memudahkan layanan serta meningkatkan pelayanan administrasi di 

jurusan teknik informatika. 
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1.4 Batasan Masalah  

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini adalah: 

1) Sistem layanan administrasi ini hanya membuat aplikasi mengenai 

pendaftaran PKN (Praktek Kerja Nyata) dan TA (Tugas Akhir). 

2) Aplikasi pada sisi client menggunakan mobile android. 

 

1.5    Metodologi Pengerjaan 

1)       Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literatur seperti 

buku, paper, jurnal, artikel serta website yang berhubungan dengan 

pembuatan aplikasi layanan administrasi dengan memanfaatkan web 

service. serta memperdalam pemahamantentang system aplikasi layanan 

yang dapat bekerja dengan baik. 

2) Analisa sistem 

Dalam aplikasi layanan administrasi yang masih secara manual akan 

mencoba untuk membuat sistem baru dengan pembuatan sistem 

menggunakan Web Service. Dalam hal ini Web Service bertindak sebagai 

server yang diletakkan dipusat dan mobile android sebagai client. 

3) Perancangan sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun dilakukan penyesuaian 

dengan metode yang akan digunakan. Client membuka aplikasi web 

service dan melakukan pendaftaran dan menunggu proses dari admin,jika 

proses selesai maka client sudah boleh melakukan login. Melakukan login 

dengan nim dan password jika benar maka akan memasuki halaman 

utama, pada halaman utama ada beberapa menu yang ditampilkan client 

akan memilih mana yang diinginkan kemudian akan mengirim ke server 

admin dengan catatan masih “proses” jika sudah diproses admin akan 

bertuliskan “selesai”. 

Pada admin membuka browser aplikasi server lalu admin diharuskan 

login, jika username dan password benar maka akan masuk halaman utama 

admin. Halaman utama admin berisi beberapa profil mahasiswa dan data 
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yang berkaitan dengan data administrasi. Setiap ada pesan masuk akan 

didata oleh  database dan diproses admin yang kemudian disimpan dan 

dikirim kembali ke client dengan bentuk notification, menandakan bahwa 

proses administrasi telah diproses dan siap diambil. 

4) Implementasi Aplikasi Desktop & Android 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi pembuatan Web Service dan 

aplikasi mobile berbasis Androidpada sisi client yang mendukung, 

kemudian aplikasi bisa langsung di gunakan tanpa harus menambahkan 

aplikasi pendukung lainya. 

5) Pengujian Sistem 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah di implementasi dengan 

melakukan pencarian kekurangan atau eror pada aplikasi untuk selanjutnya 

di lakukan perbaikan pada aplikasi. Pengujian ini meliputi reliabilitas, 

efektifitas, efisiensi, serta user friendly dari aplikasi tersebut.  
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1.6    Sistematika Penulisan 

BAB  I      :     PENDAHULUAN  

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul 

Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi pengerjaan, sistematika penulisan. 

BAB  II     :     LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan 

pembuatan sistem. Sistem yang di bahas meliputi layanan 

administrasi, web service, serta penggunaan JSON. 

BAB  III    :     ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini akan membahas analisis dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi: sistem kebutuhan, use case, deskripsi image, 

sedangkan perancangan sistem meliputi: perancangan web service 

dalam aplikasi client-server menggunakan layanan berbasis 

android. 

BAB  IV    :     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan memuat mengenai bagaimana hasil implementasi 

rancangan aplikasi serta pengujian terhadap aplikasi menggunakan 

metode black box.                   

BAB  V     :     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dan uraian bab-bab sebelumnya dan 

hasil penelitian yang diperoleh. Bab ini juga memuat saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 

 

 


