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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah perguruan tinggi swasta 

terakreditasi "A" dengan Nomor SK: 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013, yang berpusat 

di kampus III terpadu Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246 Kota 

Malang, Jawa Timur. Universitas yang berdiri pada tahun 1964 ini berinduk pada 

organisasi Muhammadiyah dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di 

Jawa Timur. UMM termasuk dalam jajaran PTS terkemuka di Indonesia. UMM merupakan 

salah satu universitas yang tumbuh cepat, sehingga oleh PP Muhammadiyah diberi amanat 

sebagai perguruan tinggi pembina untuk seluruh PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) 

wilayah Indonesia Timur. Program-program yang didisain dengan cermat menjadikan 

UMM sebagai "The Real University", yaitu universitas yang benar-benar universitas dalam 

artian sebagai institusi pendidikan tinggi yang selalu komit dalam mengembangkan Tri 

Darma Perguruan Tinggi.  

PMB (Pendaftaran Mahasiswa Baru) adalah proses atau tahapan paling awal bagi 

mahasiswa yang ingin memasuki jenjang perkuliahan. disetiap universitas pasti mahasiswa 

diharuskan melewati tahapan ini karena terdapat persyaratan persyaraatan yang harus 

dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk dapat diterima pada suatu universitas tetapi disetiap 

Universitas juga memiliki perbedaan perbedaan dalam proses Pendaftaran Mahasiswa 

Baru ini khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang proses pendaftarannya 

dilakukan masih dengan cara manual, ini memungkinkan calon mahasiswa akan kerepotan 

dan kebingungan dalam proses pendaftarannya, padahal dijaman yang sudah canggih ini 

dimana teknologinya sudah sangat berkembang pesat seharusnya sistem proses 

pendaftaran disuatu universitas itu diharapkan dapat memudahkan calon mahasiswa yang 

ingin mendaftar agar apa yang dipilihnya itu jelas dan tidak membuat bingung dalam 

mempersiapkan kebutuhan kebutuhan yang diperlukan. 

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka untuk membantu para calon 

mahasiswa mendaftar di Universitas Muhammadiyah Malang maka penulis ingin membuat 

sistem aplikasi yang berbasis mobile dengan sistem API (Application Programming 

Interface). API adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan 

oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. maka 

dengan adanya sistem API ini diharapkan calon mahasiswa akan dimudahkan dalam proses 
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pendaftarannya seperti: melakukan pembayaran, memilih jurusan dll, jadi ketika calon 

mahasiswa ini datang mendaftar dia tinggal melakukan beberapa proses yang memang 

harus diselesaikan secara manual seperti: tes wawancara dan ujian masuk universitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan batasan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana melakukan analisa kebutuhan PMB? 

2. Bagaimana membuat sistem API agar menarik perhatian developer?  

3. Bagaimana mengimplementasi API yang berbasis fitur-fitur yang disediakan? 

4. Bagaimana menguji sistem API ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Melakukan analisis untuk menerapkan aplikasi yang menggunakan sistem API agar 

dapat membantu para developer untuk membuat aplikasi seputar PMB. 

2. Membuat fungsi/method API yang dapat membantu developer dalam melakukan 

proses pembuatan aplikasi. 

1.4 Batasan Masalah  

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir ini 

antara lain: 

1. Method/fungsi yang akan dibangun memiliki tiga fungsi utama yaitu melihat 

informasi jurusan dan akreditasi, konfirmasi pembayaran, melakukan proses tes 

masuk 

2. Aplikasi yang di bangun menggunakan Bahasa pemprograman java untuk 

membangun API 

3. Aplikasi yang di bangun bisa berjalan dengan baik apabila di jalankan pada 

perangkat mobile berbasis android dengan minimum spesifikasi android 2.3 

(Gingerbread). 
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1.5 Metodologi 

Metode penelitian yang saya gunakan melalui beberapa tahapan, yaitu analisa, 

perancangan, implementasi dan pengujian. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan 

: 

a. Studi literatur  

Mencari dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan rumusan 

masalah, teori-teori yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun, desain sistem, 

dan bahasa pemrogramannya. Literatur yang digunakan meliputi buku referensi, 

dokumenasi internet, serta jurnal-jurnal dari penelitian yang sudah ada. Pada tahap ini 

dititikberatkan pada kajian mengenai bagaimana membangun sistem API agar para 

developer dapat menggunakannya dengan mudah  

b. Perancangan 

Sistem API yang ingin di rancang oleh penulis ini adalah sebuah sistem yang berfungsi 

untuk menjembatani antara sistem utama PMB dan aplikasi yang akan dibangun oleh 

developer, API bertugas sebagai sebuah wadah yang akan menampung fungsi - fungsi dari 

sistem utama PMB dimana fungsi - fungsi itu berguna untuk keperluan pengembangan 

lebih lanjut, jadi nantinya ketika ada rencana untuk membuat aplikasi PMB para developer 

tidak perlu repot membuat sistem baru cukup dengan memanfaatkan API para developer 

dapat dengan mudah membangun aplikasi – aplikasi baru dengan cepat. 

c. Implementasi 

Setelah melakukan perancangan terhadap sistem yang akan dibangun, maka tahapan 

selanjutnya adalah implementasi hasil perancangan, dalam hal ini membangunya 

menggunakan bahasa pemrograman. Pertama bahasa pemprograman yang digunakan 

adalah java untuk membangun sistem API karena lebih mudah untuk diimport ke dalam 

android studio kedua adalah aplikasi android studio untuk menguji API yang telah dibuat 

dalam bentuk .jar dan yang ketiga adalah sql untuk pembuatan database. 

d. Pengujian  

Pada tahap pengujian ini akan dilakukan dengan cara menyiapkan aplikasi yang sudah 

dibuat pada tahap implementasi. Aplikasi ini akan diuji fitur – fitur yang ada ditahap 

implementasi agar dapat diketahui apakah sesuai dengan analisa kebutuhan ataukah masih 

belum 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dilakukan guna mempermudah penulis dalam menyusun 

tugas akhir. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Landasan teori yang 

diantaranya tentang pendaftaran mahasiswa baru, API, android, database dan teori lain 

yang berhubungan dengan sistem ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa kebutuhan sistem dan rancang bangun sistem API. 

Meliputi analisis data, perangkat lunak yang akan digunakan dan lain-lain. Serta 

perancangan sistem dengan pemodelan UML. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem yang dibangun berdasarkan 

analisa dan perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir. Kesimpulan meliputi analisa, 

perancangan, impelementasi dan pengujian sistem. Saran berisikan pengembangan dari 

sistem ini untuk kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi daftar dari literatur-literatur yang menjadi bahan dan referensi dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 
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