
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Teknologi informasi (TI) mempunyai pengaruh yang besar dalam berbagai 

aspek  kehidupan masyarakat karena sudah merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat. Dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis dan usaha, sampai kesehatan 

dan kebutuhan  harian masyarakat selalu membutuhkan keberadaan informasi. 

Transaksi-transaksi  yang berbasis teknologi informasi berkembang sejalan 

dengan laju pertumbuhan  penggunaan internet. Seiring dengan maraknya 

penggunaan internet tersebut maka  semakin banyak pula aplikasi-aplikasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna.  

Kantor Jurusan yang ada di Kampus memiliki System informasi yang 

tersimpan baik dalam bentuk fisik seperti buku-buku, paper dan lain-lain. dalam 

jumlah yang sangat banyak dan saat ini belum terorganisir dengan baik perlu 

banyak membutuhkan biaya dan waktu, masalah lain yang muncul adalah 

ketidakefisienan dan ketidak efektifan dalam pengarsipan. Untuk itu diperlukan 

suatu metode yang lebih baik dalam mengelola berkas-berkas tersebut yaitu 

berupa aplikasi System Nontifikasi Informasi Yang Di Implementasikan Pada 

Extension Mozilla Firefox, yang dapat mengelola informsi yang berkenaan 

dengan Jurusan Teknik Informatika, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak 

yang membutuhkannya. 

Munculnya teknologi web services dan web browser pada Mozilla firefox 

8.0 memberikan paradigma baru dalam pengimplementasian fleksibilitas akses 

dan pertukaran data yang terdapat pada aplikasi Sistem informasi di Kantor 

Jurusan. yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

tidak hanya dari satu Jurusan yang berbeda tapi dari berbagai Kantor Jurusan  

yang sama-sama menyediakan web services. 

Web services menjadi populer di enterprise karena kemampuannya dalam 

mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang berbeda platform. Web services 



mendukung komunikasi antar aplikasi dan integrasi aplikasi dengan menggunakan 

XML dan web.  

Penerapan System nontifikasi yang di implementasikan pada Extension 

Mozilla firefox, akan memudahkan proses nontifikasi berupa data nilai dan 

informasi baik melalui jaringan intranet maupun internet. system nontifikasi ini 

memiliki keunggulan dalam mendapatkan informasi lebih mudah, tanpa melalui 

aplikasi yang sudah ada di kampus. Maka system nontifikasi yang di 

implementasikan pada Extension Mozilla firefox cocok di terapkan dalam kasus 

ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian - uraian dari latar belakang permasalahan di 

atas, maka perlu adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun interface extension mozilla firefox pada 

browser Mozilla. 

2. Bagaimana memperoleh notifikasi informasi secara mudah melalui 

Extension Mozilla firefox. 

3. Bagaimana informasi dapat di peroleh mahasiswa dan warga kampus 

tampa melalui aplikasi yang sudah ada di kampus. 

1.3 Tujuan  

Dengan sistem ini menjadikan ketersediaan informasi mengenai 

data nilai dan informasi di Jurusan Teknik Informatika dapat di peroleh 

dengan mudah. Dan Membuat notifikasi informasi menjadi lebih mudah di 

akses melalui extension Mozilla firefox, sehingga mempercepat proses 

penyebaran informasi. 

 

 



1.4  Batasan Masalah 

 Asumsi dan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam tugas 

akhir ini adalah :  

1. Implementasi pada mozilla firefox versi 8.0. 

2. Aplikasi tidak terintegrasi dengan sistem akademik yang sudah ada. 

3. Informasi berkenaan dengan Jurusan Teknik Informatika di UMM. 

 

1.5  Metodologi Penyelesaian Masalah 

 Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahap 

pengerjaan yang tertera sebagai berikut:  

a.  Studi Litelatur 

 Mempelajari literature mengenai konsep dasar extension mozilla 

firefox. 

 Mempelajari literature mengenai bahasa pemrograman Javascript. 

b. Desain Sistem 

 Metode desain adalah pembuatan desain user interface berdasarkan 

hasil analisa. Desain meliputi use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram dan class diagram. 

c.  Implementasi 

 Aplikasi extension mozilla firefox ini ditujukan kepada mahasiswa, 

mahasiswi dan warga kampus di UMM, agar mudah mendapatkan 

informasi berkenaan dengan Jurusan Teknik Informatika, di UMM.  

d. Uji Coba Dan Evaluasi 

Tahap pengujian dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang di buat sesuai dengan analisa dan 

rancangan, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetaui bagian yang 

disempurnakan kemudian. 

e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir disusun buku sebagai dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi dibuat agar memudahkan 

pengembangan aplikasi ini di kemudian hari. 

 



1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir 

ini. 

BAB III     : ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari 

sistem yang akan dibuat, meliputi : perancangan data dan 

perancangan proses. 

BAB IV     : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem dari 

analisis perancangan  pada bab tiga. 

BAB V     : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 

 


