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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Majalah dinding atau yang biasa diakronimkan menjadi mading adalah salah 

satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Disebut majalah 

dinding karena prinsip dasar majalah terasa dominan di dalamnya. Sementara itu 

penyajiannya biasanya dipampang pada dinding atau yang sejenisnya. (Rachim, 

M.D 2006)

Majalah dinding merupakan salah satu wujud keterampilan menulis. Menurut 

Supriyanto majalah dinding sangat mungkin diselenggarakan karena merupakan 

salah satu bentuk majalah sekolah yang sederhana dengan biaya yang murah 

segingga lebih mungkin dilaksanakan dimana saja. (Supriyanto. 2012) 

Keberadaan mading tak ubahnya seperti kehadiran informasi dikalangan 

mahasiswa. Dengan membaca mading diharapkan para mahasiswa dapat 

mengetahui lebih cepat informasi internal dan eksternal tentang perkembangan 

dunia perkuliahan. Fungsi mading sebagai media, juga dapat menjadi jembatan 

informasi antara keseluruhan aspek dalam komunikasi. Khususnya pada bagian 

informasi pengumuman yang nantinya akan dapat dilihat dan dibaca oleh banyak 

mahasiswa. 

Dalam praktiknya terdapat banyak bukti bahwa majalah dinding dapat 

menjadi sarana berlatih untuk membina kreativitas menulis dan modal penanaman 

gemar membaca. Keberadaan mading kampus memiliki arti yang penting baik bagi 

mahasiswa, dosen maupun staf kampus. Maka hendaknya mading kampus dikelola 

secara baik agar tetap eksis. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan mading 

akan selalu memperbaharui informasi seputar kegiatan perkuliahan yang ada di 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pengelolaan mading saat ini untuk sarana pengumuman dan berita di kampus 

masih kurang maksimal karena banyak pengumuman yang disampaikan melalui 

grup berbagi pesan seperti whatsapp, line, blackberry messanger dan lain 

sebagainya. Hal inilah yang membuat mahasiswa hilang fokus tentang adanya 
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keberadaan dan fungsi mading kampus. Serta merasa simpang siur terhadap 

kebenaran dari adanya informasi yang dibagikan dari kampus. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditemukanlah ide untuk membuat 

sebuah sistem pengumuman seputar informasi perkuliahan dengan menggunakan 

aplikasi mobile android yang dihubungkan dengan server. Penggunaan sistem 

operasi android membuat penggunanya lebih familiar. Aplikasi ini dapat membantu 

dan mempermudah dalam proses pencarian informasi yang terdapat di dalam 

lingkungan fakultas dengan data yang telah dimasukkan oleh setiap staf Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 

Oleh karena itu penulis membuat tugas akhir ini dengan judul “Perancangan 

dan Implementasi Aplikasi E-News Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Malang Berbasis Android. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat. Yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang kebutuhan sistem E-News menggunakan sistem 

operasi android  agar dapat membantu pengembangan informasi yang ada 

di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana menghasilkan output yang berupa informasi pengumuman 

dalam bentuk teks ataupun file yang telah dibagikan oleh beberapa admin? 

3. Bagaimana cara pengujian aplikasi E-News pada lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan media informasi seputar pengumuman yang dikelompokkan 

oleh berbagai menu pilihan.  

2. Memberi informasi kepada mahasiswa secara lebih rinci dan jelas seputar 

pengumuman yang dibagikan oleh kampus. 

3. Menjadikan sistem ini sebagai aplikasi yang layak digunakan oleh 

mahasiswa dalam memperoleh informasi. 
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1.4. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat dalam bentuk sistem operasi android sehingga dapat 

dijalankan melalui mobile smartphone. 

2. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

3. Layanan informasi digital ini ditampilkan ke dalam layar handphone user 

(mahasiswa) yang dihubungkan melalui server. 

4. Aplikasi ini ditempatkan pada sekitar lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

5. Bahasa yang digunakan pada layar dan aplikasi hanya menggunakan 

Bahasa Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir yang berjudul “Perancangan dan 

Implementasi Aplikasi E-News Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Malang Berbasis Android” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan bab yang berisi penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah serta 

sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun laporan 

tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut 

adalah tinjauan tentang kajian E-News dan kajian tentang 

perancangan sistem android dalam pembuatan aplikasi E-News. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang proses perancangan dan 

implementasi sistem pembuatan E-News. Analisa sistem meliputi 
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prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi perancangan data flow diagram (DFD), 

perancangan data (Database Design), desain konseptual dan pisikal 

serta perancangan interface (Interface Design). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA SISTEM 

 Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak E-News 

yang dibuat berdasarkan analisan dan perancangan dan juga 

penjabaran terhadap hasil dan analisis pengujian perangkat lunak 

yang dibahas pada bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan untuk pengembangan aplikasi ini ketahap yang 

lebih baik sesuai kebutuhan. 


