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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dalam berkompetisi dan bekerja dibantu teknologi informasi. 
Perkembangan teknologi informasi pada tahun belakangan ini membawa dampak 
perubahan didalam dunia pendidikan ataupun berbasiskan sosial organisasi. Ini 
ditandai merajalelanya fasilitas-fasilitas teknologi yang dijadikan sarana atau sebagai  
pelengkap dalam dunia pendidikan guna peningkatan kegiatan belajar dan mengajar. 
Berbagai informasi dapat diperoleh melalui jutaan dokumen pada internet yang 
tersedia bagi jutaan penguna internet diseluruh penjuru dunia. (Febriansyah, 2012) 

Website merupakan aplikasi penampilan secara grafis maupun bersifat text 
yang menampilkan sebuah informasi yang kini banyak digunakan (Guruh, 2013). 
Sehinga pada masa sekarang ini mau tidak mau pengguna maupun berbasiskan sosial 
organisasi tertentu harus memiliki website sebagai wujud aplikasi kinerjanya melalui  
internet. Setiap anggota dapat berbagi informasi dengan mudah melalui aplikasi web 
yang sudah dibangun. Hal ini akan mempercepat kinerja sebuah organisasi karena 
informasi dapat dengan cepat disebarkan kepada tiap anggota. Sedangkan bagi 
perorangan, dengan adanya sebuah web sharing dapat meminimalkan biaya untuk 
pencarian sebuah informasi, missal seseorang ingin mengetahui informasi harga 
televisi, dengan menggunakan web sharing pengguna tersebut cukup menyampaikan 
pertanyaan di web sharing dan menunggu respon dari pengguna yang lain, sehingga 
pengguna tersebut lebih hemat waktu dan biaya dalam pencarian informasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas pada penelitian ini akan membangun 
sebuah web sharing yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Malang sebagai ajang bertukar informasi. Setiap mahasiswa diberikan kebebasan 
dalam melakukan pertukaran informasi. Dengan adanya UMM Sharing, mahasiswa 
dapat melakukan pertukaran informasi dengan mudah, hemat waktu, dan hemat 
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biaya. Selain itu, dengan adanya UMM Sharing dapat meningkatkan hubungan antar 
mahasiswa. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi sharing berbasis web dan mobile? 
2. Bagaiman membangun aplikasi sharing berbasis web menggunakan 

HTML5 mobile? 
1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dan juga pembahasan mengenai 
sistem yang akan dibangun, maka dalam penelitian ini, diberikan batasan 
permasalahan sebagai berikut. 

1. Sistem yang dibangun berbasis web dan mobile. 
2. Sistem yang dibangun merupakan ajang pertukaran informasi 

menggunakan media forum. 
3. Sistem yang dibangun tidak berkonsentrasi pada keamanan web. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
merancang dan membangun sistem informasi berupa aplikasi web sharing UMM 
menggunakan HTML5. 

 
1.5 Metodologi 
1. Persiapan 

Dalam persiapan ini adalah di awali dengan penyusunan laporan, kemudian 
mengurus surat-surat perijinan untuk keperluan penelitian. 
2. Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
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a. Mendokumentasikan hal-hal yang terkait dalam penelitian ini digunakan 
sebagai data-data pendukung seperti data mahasiswa dan data barang yang 
akan di share di web sharing. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing dan pihak lain yang mengerti tentang 
permasalahan dalam tugas akhir yang di kerjakan. 

c. Studi literatur untuk mendapat teori yang berkaitan dengan masalah sistem 
informasi dan web sharing. 

3. Analisis Data 
Menganalisa data yang sudah diperoleh dari hasil studi literatur untuk 

mengetahui kebutuhan sistem yang akan di bangun. 
4. Perancangan 

Perancangan alur web sharing UMM berupa UML. 
5. Implementasi 

Implementasi dari perancangan sistem. Sistem akan dibangun berbasis web 
dengan bahasa pemprograman HTML5 dan menggunakan database Mysql. 
6. Pengujian 

Pada tahap ini pengujian sistem dilakukan dengan menguji setiap prosedur yang 
ada pada web sharing UMM. 
 

1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan konsep dan teori dasar yang mendukung penulisan tugas 
akhir ini seperti app sharing, android, dan phonegap. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini menjelaskan mengenai peranangan app sharing UMM. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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   Bab ini menjelaskan implementasi dari perancangan sistem pada bab 3. 
Pengujian dilakukan dengan melakukan aktivitas sharing, maintance data, dan 
pemberian komen pada barang yang dishare. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

   Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di peroleh 
dari pembahasan. 


