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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi akademik pada sebuah universitas merupakan hal yang 

sangat penting. Sistem informasi akademik dapat digunakan untuk melihat jumlah 

presensi, melihat nilai dan indeks prestasi, sehingga sistem informasi tersebut 

harus senantiasa diberikan pemeliharaan (maintenance)  dan  pengembangan 

(development). 

Sistem informasi nilai akademik merupakan sebuah sistem informasi yang 

di bangun untuk mengelolah data nilai akademik mahasiswa baik itu penginputan 

data nilai, pengeditan data nilai, penghapusan data nilai, dan pengaksesan kembali 

data nilai mahasiswa dari database untuk ditampilkan kembali sebagai informasi 

ketika di butuhkan, sedangkan sistem informasi absensi akademik merupakan 

sistem informasi yang mengelolah data absensi atau kehadiran mahasiswa 

meliputi penginputan data absensi, pengeditan data absensi, penghapusan data 

absensi serta pengaksesan kembali ketika data absensi dibutuhkan.  

Pada saat ini (2016) telah diterapkan sistem informasi untuk mengelolah 

data absensi dan data nilai praktikum mahasiswa jurusan teknik informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan pemrograman berbasis 

web browser, sehingga dalam proses melakukan aktifitas ke dalam sistem 

informasi user di tuntut untuk menggunakan aplikasi web browser seperti Google 

Chrome, Mozila Firefox dll. Hal ini dirasa mengurangi efektifitas dalam proses 

melakukan akses ke sistem informasi.   

Pengembangan pada sistem informasi dilakukan agar sistem semakin baik 

performanya dan semakin sesuai dengan keinginan pengguna. Begitu juga dengan 

sistem informasi akademik yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM), yang berusaha menyempurnakan sistem informasinya. Namun, sampai 

saat ini sistem informasi akademik Universita Muhammadiyah Malang belum ada 

yang dikembangkan secara khusus berbasis mobile.  

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 
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menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Faktanya, teknologi mobile saat ini berkembang sangat pesat di 

Indonesia. Melihat realita tersebut, maka pengembangan sistem informasi 

akademik berbasis mobile sangat penting untuk dilakukan. Mahasiswa atau dosen 

dapat dengan mudah mengakses  sistem  informasi  akademik  melalui  perangkat  

mobile  yang   ada. Mereka dapat mengkasesnya dimanapun dan kapanpun selama 

mereka terhubung dalam jaringan internet. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi 

akademik jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

berbasis pemrograman aplikasi android untuk mempermudah user dalam 

mengakses dan melakukan aktifitas di dalam sistem informasi. Pengembangan 

sistem informasi akademik dengan menggunakan metode REST untuk melakukan 

proses transfer data ke server. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan sistem informasi akademik praktikum ke dalam platform 

Android guna meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi pada aktifitas 

praktikum Lab. Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem informasi 

akademik yang dapat mempermudah user dalam melakukan pengaksesan dan 

melakukan aktifitas di dalam sistem informasi melalui Smartphone (Android) 

tanpa harus melalui web browser. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Rancang bangun pengembangan  aplikasi ini difokuskan untuk aktifitas 

pengelolahan nilai praktikum (demo dan laporan) dan data absensi dengan 
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melakukan scaning pada KTM mahasiswa Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). 

b. Pengaksesan data absensi dan nilai praktikum mahasiswa Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk di tampilkan kembali 

kepada user sebagai informasi. 

c. Rancangan keamanan informasi melakukan sistem login. 

 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

metodologi Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. 

Dimana tahap-tahap tersebut antara lain : 

 

1.5.1 Feasibility Study (Studi Kelayakan) 

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini, pertama dilakukan studi 

kelayakan pada sistem yang sedang berjalan, pengambilan studi kelayakan 

berdasarkan 2 aspek yaitu Operational Feasibility (kelayakan operasional) dan 

Technical Feasibility (kelayakan teknik). 

 

1.5.2 Requirement Analysis (Analisa Kebutuhan) 

 Seluruh kebutuhan aplikasi harus bisa didapat dalam fase ini berdasarkan 

studi kelayakan yang sudah dilakukan, termasuk didalamnya kegunaan aplikasi 

yang diharap pengguna. 

 

1.5.3 Desain Sistem 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan implementasi atau coding. Tahap 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem yang di kerjakan. 

 

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini merupakan proses pemrograman. Pembuatan aplikasi 

berdasarkan desain dari sistem yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. 
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1.5.5 Pengujian 

Pada tahap ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang 

dibuat telah sesuai dengan desain dan setiap fitur dapar berjalan sesuai dengan 

fungsinya. 

 

1.5.6 Maintenance 

Tahap ini merupakan tahap terakhir. Software yang sudah jadi dijalankan 

serta dilakukan pemeliharaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang sistem informasi, android, barcode,zxing, REST dan json. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa sistem informasi E-labit, pengumpulan data (studi pustaka 

dan studi lapangan), analisa kebutuhan (kebutuhan fungsional). Sedangkan 

perancangan sistem meliputi desain alur sistem, diagram aktifitas sistem berjalan 

(Usecase diagram, Usecase scenario), Unified Modeling Language /UML 

(Activity diagram, Sequence diagram, Kelas Diagram), dan perancangan antar 

muka (user interfaces). 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram ke dalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

blackbox dan UAT (User Acceptance Test) untuk proses pengolahan data 

akademik (nilai/absen) praktikum. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan 

datang. 

 


