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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiringgdengan perkembangan teknologi telekomunikasi, internet dapat 

membantu institusi pendidikan terutama perguruan tinggi sebagai pusat informasi. 

Salah satu media internet yang dapat digunakan untuk menampung seluruh 

informasi mengenai perguruan tinggi adalah aplikasi dan situs website. Aplikasi 

dan website tidak lagi terbatas sebagai pemberi informasi yang statis, melainkan 

juga mampu memberikan informasi yang berubah secara dinamis dengan cara 

melakukan koneksi terhadap basis data, hal itu dapat memudahkan  pengelolaan 

data secara terpusat serta dapat membuat interaksi dua arah antara admin dan 

pengguna (user) (Alfarisyi & Amila, 2014). Kemajuan teknologi saat ini telah 

digunakan ke segala aspek kehidupan sehingga seakan-akan manusia telah 

dimanjakan oleh beberapa alat hasil dari kemajuan teknologi (Hermanto, 

Informatika-s, Komputer, & Nuswantoro, 2014). Dengan menggunakan  

handphone, informasi  bisa  didapatkan  dengan  mudah  dalam waktu yang lebih 

singkat (Hermanto et al., 2014). 

Sebagai penyelenggara pendidikan, universitas sangat memegang peranan 

yang sangat penting dalam menentukan kualitas mahasiswa-mahasiswinya dalam 

pola pikir, pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek perilaku 

lainnya. Alumni atau lulusan akan menjadi salah satu tolak ukur tingkat 

keberhasilan pendidikan pada suatu perguruan tinggi. Hal ini juga didukung oleh 

pandangan perusahaan yang pada umumnya akan membutuhkan tenaga kerja 

terdidik yakni berasal dari universitas-universitas ternama yang dianggap sebagai 

cerminan hasil didik dari universitas asal. 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang 

menyelenggarakan program sarjana strata 1 berdiri pada tahun 1990 dan Diploma 

III Elektronika berdiri pada tahun 1995 telah meluluskan lebih dari 2000 sarjana 

teknik elektro dan ahli madya telah berkarier sebagai pegawai pemerintah dan 

swasta, pengusaha kontraktor dan konsultan, akademisi. jurusan teknik lektro 

dikelola oleh 23 dosen yang bergelar doktor dan magister. Jumlah mahasiswa 
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aktif kurang lebih dari 600 mahasiswa. lulusan sarjana teknik elektro dibekali 

dengan ketrampilan dan keahlian bidang teknik elektro antara lain sistem tenaga, 

elektronika, pengaturan industri, telekomunikasi dan informatika. Teknik elektro 

memiliki laboratorium rangkaian elektronika, rangkaian listrik, rangkaian logika, 

pengukuran, sistem pengaturan, mikroprosessor, elektronika industri, PLC, mesin-

mesin listrik, instalasi listrik, PLTMH, VHDL, dan workshop elektronika. 

Sedangkan ahli madya teknik elektronika dibekali dengan keahlian elektronika 

industri, serta teknik komputer dan jaringan yang didukung dengan sertifikasi 

KKPI, CCNA, JENI, TOEIC. Dukungan ekstra kurikuler terdiri atas kelompok 

robotika, sistem instrumentasi industri dan lain-lain. 

Dengan melihat permasalahan pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Muhammadiyah Malang selama ini belum pernah ada aplikasi alumni 

berbasis android dan website yang memberikan informasi untuk di kenal dalam 

lingkupan mahasiswa atau alumni. Hal seperti di atas mengakibatkan alumni 

kurang mengetahui dan menyampaikan informasi terbaru mengenai lowongan 

pekerjaan terhadap sesama alumni. Pada khususnya maka peneliti akan membuat 

aplikasi alumni berbasis android dan website di Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Muhammadiyah Malang. Aplikasi alumni berbasis android yang 

berisi fasilitas utama yaitu forum yang dapat di gunakan untuk alumni akan saling 

berkomunikasi. Penerapan aplikasi ini akan sangat membantu bagi perkembangan 

alumni Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang dan mendorong agar 

dapat berkompetisi dengan laumni-alumni dari universitas lain, hal seperti ini 

akan menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya penyesuaian serta 

perbaikan sistem yang sebelumnya belum pernah ada. 

Dari masalah yang sudah dikemukakan diatas maka peneliti akan membuat 

aplikasi alumni berbasis android dan website untuk memberikan kemudahan 

kepada mahasiswa atau alumni Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk bertukar pikiran menyampaikan informasi terbaru 

yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Penilitian ini diharapkan mampu 

memberikan kekurangan yang ada pada Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat ditentukan rumusan masalah, yaitu : 

1) Bagaimana merancang dan membuat aplikasi yang dapat membantu alumni 

bertukar informasi ? 

2) Bagaimana mengimplementasikan aplikasi alumni berbasis android dan 

website ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi ini dikerjakan dengan metode pengerjaan waterfall. 

2) Dalam pengerjaan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan 

Java. 

3) Aplikasi ini menggunakan database MySQL. 

4) Pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi ini menggunakan pengujian 

BlackBox dimana didalam pengujian ini sistem dalam aplikasi diuji pada 

aspek fungsionalitas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi alumni Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang yang dapat 

digunakan untuk berbagi informasi. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar 

penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah 

secara umum. Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut : 

a) Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pendalaman jurnal, buku, internet, dan literatur 

lainnya yang berhubungan dengan rancang bangun aplikasi alumni. 
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b) Requirement Analisis 

Tahap ini dilakukan analisa kebutuhan terhadap sistem aplikasi yang akan 

dirancang dengan mengidentifikasi hal apa saja yang diperlukan oleh sistem, 

biasanya diperoleh dengan melakukan proses interview untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan pengguna. 

 

c) System Design 

Pada tahap ini yaitu mendesain sistem ini dengan menggunakannmetode 

UML (Unified Modeling Language). Perancangan model ditampilkan melalui 

diagram-diagram yang mengelompokkan sistem menurut aspek tertentu. Metode 

UML digunakan untuk memodelkan sistem secara visual dalam merancang atau 

membuat software berorientansi objek (Alfarisyi & Amila, 2014). 

 

d) Implementation 

Pada tahap ini mengimplementasikan rancanngan, yang akan dirancang 

dengan menggunakan CMS (Content Management System). Hal ini berguna untuk 

menerapkan fungsi-fungsi (content) yang akan digunakan dalam aplikasi 

(Alfarisyi & Amila, 2014). 

 

e) Testing 

Tahap ini yaitu melakukan pengujian pada rancangan aplikasi dengan cara 

menguji fungsi-fungsi yang terdapat didalam aplikasi. Pengujian ini dilakukan 

dengan metode BlackBox texting yang bertujuan untuk mengetahui keakuratan 

fungsi yang terdapat didalam aplikasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dilakukan untuk mempermudah pembahasan dalam 

tugas akhir ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab  sebagai 

berikut : 
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a) BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pembahasan tentang masalah umum yang meliputi latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi

dan sistematika penulisan.

b) BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan tugas akhir

ini, isi pada bagian ini didapat dari berbagai sumber dan referensi.

c) BAB III Perancangan Sistem

Bab ini membahas mengenai analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem

meliputi desain sistem, dan pengumpulan data, sedangkan perancangan

sistem meliputi perancangan antarmuka (interface) serta perancangan

database.

d) BAB IV Implementasi dan Pengujian

Bab ini membahas implementasi dan pengujian sistem yang telah dibuat

analisa dan perancangannya pada BAB III, adapun hasil pengujian pada

aplikasi meliputi sekenario pengujian.

e) BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang

diperoleh dari hasil penelitian untuk kepentingan lebih lanjut.


