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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kampus dan mahasiswa adalah dua elemen yang saling berkaitan, dimana 

ada kampus disana juga harus ada mahasiswa sebagai pelengkap elemennya. 

Selain proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendukungnya, banyak juga 

kegiatan–kegiatan yang terdapat di lingkungan kampus seperti kegiatan organisasi 

mahasiswa, pengabdian masyarakat, seminar ataupun event tertentu di setiap 

tahun akademik. Maka antara mahasiswa dan kampus harus terjalin komunikasi 

yang baik, singkron, dan cepat serta harus dapat tersampaikan kepada mahasiswa 

secara merata dan keseluruhan sehingga setiap kegiatan bisa berjalan dengan baik.  

Namun seperti diketahui jumlah mahasiswa yang banyak tidak 

memungkinkan pihak kampus bisa menyampaikan informasi satu per satu secara 

personal kepada setiap mahasiswa. Untuk itu pihak kampus memfasilitasi dengan 

menyampaikan informasi melalui media pengumuman kampus. Namun ada 

beberapa hal yang menjadikan media pengumuman menjadi tidak terlalu optimal 

dalam menyampaikan informasi terutama pada media pengumuman konvensional, 

seperti pengumuman yang memiliki tenggat waktu tertentu masih sering 

terlewatkan oleh mahasiswa, pengumuman yang dipasang di dalam kampus hanya 

dapat dilihat oleh mahasiswa yang sedang berada di kampus saja, dosen dan 

karyawan yang berkaitan dengan akademik masih kesulitan dalam menyampaikan 

informasi penting kepada mahasiswa dan beberapa permasalahan lainnya. Hal 

tersebut juga menjadi permasalahan di STIE ASIA Malang. 

Sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada perkembangan teknologi, 

ke depannya STIE ASIA Malang mempunyai tujuan akan menjadi perguruan 

tinggi yang berbasis ICT (Information and Communication Technology) dengan 

cara mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi terbaru [1]. Melalui 

pendekatan teknologi akan memungkinkan komunikasi informasi yang lebih baik, 

tidak hanya memudahkan mahasiswa sebagai penerima informasi tapi juga 

memudahkan pihak kampus dalam memberikan informasi. 
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Kondisi tersebut dapat dipenuhi dengan adanya sebuah solusi yaitu dengan 

membangun sebuah aplikasi untuk menyampaikan informasi berbasis mobile. 

Dengan perkembangan teknologi mobile yang semakin pesat dan seiring dengan 

tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat 

bergerak atau mobile. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat adalah 

smartphone berbasis android, dimana hampir setiap orang memilikinya. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merancang suatu 

aplikasi penyampai informasi berbasis android menggunakan layanan Google 

Cloud Messaging (GCM). Dengan memanfaatkan layanan Google Cloud 

Messaging yang berfungsi untuk mengirimkan pesan baru berupa notifikasi dan 

menampilkannya pada panel bar di perangkat android, maka akan lebih 

memudahkan mahasiswa khususnya di STIE ASIA Malang dalam mendapatkan 

informasi pengumuman secara cepat, tepat dan realtime. Sehingga aplikasi 

electronic event yang dibangun pada Tugas Akhir ini bisa menjadi solusi untuk 

mengoptimalkan penyampaian informasi kepada mahasiswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi electronic event (e-Event) perguruan tinggi 

berbasis android? 

2. Bagaimana memberikan notifikasi pada aplikasi electronic event (e-Event) 

perguruan tinggi berbasis android menggunakan API Google Cloud 

Messaging? 

3. Bagaimana melakukan pengujian fungsional dan usability dalam 

penggunaan aplikasi electronic event (e-Event) perguruan tinggi berbasis 

android? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk menghasilkan aplikasi electronic event (e-Event) perguruan tinggi 

berbasis android. 

2. Menghasilkan aplikasi electronic event (e-Event) perguruan tinggi berbasis 

android dengan memberikan notifikasi kepada pengguna menggunakan 

Google Cloud Messaging. 

3. Melakukan pengujian fungsional dan usability penggunaan aplikasi 

electronic event (e-Event) perguruan tinggi berbasis android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang dijadikan sebagai parameter 

pengerjaan pada penelitian ini yaitu: 

1. Data yang diolah adalah data informasi dari administrasi akademik, jurusan, 

kemahasiswaaan maupun organisasi mahasiswa di STIE ASIA Malang. 

2. Keluaran yang dihasilkan berupa penyampaian informasi dari akademik, 

jurusan, kemahasiswaan, info organisasi kampus dan ASIA News. 

3. Pengguna aplikasi electronic event ini adalah mahasiswa civitas akademika 

STIE ASIA Malang. 

4. Aplikasi yang dibangun berbasis mobile dengan sistem operasi Android. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan prosedur yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Berikut adalah metodologi dalam tugas akhir ini: 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu mengenai layanan aplikasi Google Cloud 

Messaging (GCM). Pemahaman konsep didapatkan dari jurnal atau buku 

yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Sedangkan dokumen yang 

digunakan sebagai data uji didapatkan dari studi lapangan atau penelitian 

khusus yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bahan 

pemecahan masalah. 
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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 Diagram Flowchart sebagai representasi desain 

yang dibuat. 

3. Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini, layanan Google Cloud Messaging (GCM) akan 

diimplementasikan kepada baris kode untuk membangun sebuah aplikasi 

penyampai informasi kepada mahasiswa. 

4. Pengujian 

Melakukan pengujian dengan menguji coba aplikasi pada STIE ASIA 

Malang khususnya kepada mahasiswa apakah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna untuk mengukur keberhasilan aplikasi electronic event yang 

dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini 

dibagi menjadi lima bab, yaitu 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 

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai dasar 

teoritis yang menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan 

penulisan tugas akhir. 

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis 

sistem meliputi deskripsi sistem, analisis kebutuhan sistem, analisis 

kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan fungsional sedangkan 

perancangan sistem meliputi use case, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram dan perancangan antarmuka. 
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BAB IV.  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini memuat implementasi meliputi implementasi sistem 

dan implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario 

pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V.  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta 

saran untuk kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 


