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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

memiliki sebuah organisasi yang bernama Infotech. Infotech membawahi beberapa 

Asisten Lab (Aslab) yang bertugas sebagai pendamping praktikan dalam 

memberikan materi / modul pada saat kegiatan praktikum berlangsung. Aslab juga 

bertugas menguji praktikan, dengan mengadakan demo secara individu / kelompok 

terhadap materi yang sudah diberikan setiap 2 minggu sekali. Di dalam Infotech, 

Aslab tidak hanya bertugas untuk mendampingi praktikan saja, tetapi Aslab juga 

mempunyai tugas lain, mulai dari mengadakan kegiatan yang bersifat internal, 

melakukan riset pembuatan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan praktikum 

maupun aplikasi untuk kegiatan yang dilakukan oleh Aslab, memberikan 

pelatihan-pelatihan, hingga mengadakan event lomba untuk mahasiswa Teknik 

Informatika. 

Pada saat ini, Infotech memiliki sebuah aplikasi berbasis Web yang 

bernama I-Lab. I-Lab digunakan untuk penunjang sistem I-Learning pada kegiatan 

praktikum. Di dalam I-Lab terdapat fitur untuk mengelola absensi praktikan dan 

Aslab, fitur penilaian demo modul, serta berisi informasi tentang daftar Dosen dan 

Aslab juga sekilas informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

Infotech. Dalam sistem ini, masih belum ada fitur khusus untuk pengelolaan Aslab. 

Dan juga dikarenakan masih berbasis Web, sistem ini menjadi kurang efektif 

karena tidak dapat menyampaikan informasi secara langsung dikarenakan 

pengguna harus terlebih dahulu membuka halaman web tersebut. I-Lab juga belum 

bisa menangani masalah yang sering terjadi seperti pencarian pengganti apabila 

ada Aslab yang tidak dapat hadir pada jam praktikum. 

Pada penelitian sebelumnya, Keshia Nadyasari, mahasiswi Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, telah melakukan penelitian 

untuk membuat sebuah aplikasi untuk perancangan penjadwalan Asisten berbasis 
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Aplikasi Desktop [1]. Penelitian tersebut terfokus pada perancangan penjadwalan 

saja. Sistem secara otomatis akan men-generate jadwal berdasarkan data-data yang 

sudah dimasukkan menggunakan algoritma genetika. Namun aplikasi ini masih 

berbasis Desktop sehingga kurang efektif. 

Penulis mengajukan judul ini untuk melakukan pengembangan terhadap 

sistem yang sudah ada. Penulis ingin mengembangkan sistem i-Lab dengan 

membuat sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat diimplementasikan langsung 

agar Infotech dapat mengelola Aslab nya dengan mudah. Aplikasi mobile adalah 

sebuah sistem komputasi yang bersifat mobile yang dapat dipindahkan secara fisik 

dengan mudah [2]. Fitur yang ingin diberikan oleh penulis meliputi fitur 

penjadwalan, fitur pengelolaan informasi dan fitur pencarian pengganti ketika ada 

Aslab yang tidak dapat hadir, karena kondisi yang sering terjadi adalah para Aslab 

kesulitan mencari pengganti saat berhalangan hadir pada jam asistensi. Aplikasi 

ini dilengkapi dengan push notification untu mem broadcast message yang 

memungkinan aplikasi untuk mengirim pesan secara real time sehingga informasi 

dapat lebih cepat sampai tanpa harus terlebih dahulu membuka secara manual. 

Push notification adalah pemberitahuan yang masuk secara instant kedalam 

perangkat dengan dipaksa (pushed). Dalam penerapannya, push notification akan 

menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk mengirimkan pesan dari 

server ke pengguna Android. FCM adalah layanan dari Google yang berfungsi 

untuk mengirimkan data dari server ke pengguna Android dalam bentuk notifikasi. 

Layanan ini bersifat gratis dan tidak ada batasan pengiriman pesan. [3] 

Aplikasi ini akan terhubung dengan data yang ada pada sistem iLab. 

Aplikasi akan menggunakan API dengan bahasa pemrograman php untuk dapat 

terhubung dengan Web Server milik iLab sehingga Aplikasi yang penulis buat 

dapat tersambung dengan data yang dimiliki oleh I-Lab. API adalah Application 

Program Interface yang bertujuan untuk menghubungkan aplikasi mobile dengan 

Database yang tersedia di dalam server [4] 

Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat pengembangan aplikasi i-

Lab berbasis Android yang dapat diimplementasikan di Lab Informatika 
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Universitas Muhammadiyah Malang yang akan dilengkapi dengan push 

notification agar pesan dapat tersampaikan secara real time. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana membuat aplikasi pengembangan dari iLab berbasis Android 

yang dilengkapi dengan fitur push notification?” 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah “Membuat aplikasi 

pengembangan dari iLab berbasis Android yang dilengkapi dengan fitur push 

notification.” 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar topik pembahasan 

tidak terlalu melebar. Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Data Aslab & Jadwal Asistensi diambil dari data iLab. 

b. Tidak menyediakan fitur chat 

c. Tidak membahas keamanan jaringan 

d. Tidak memasukkan semua fitur yang terdapat di iLab 

e. Tidak terikat dengan Framework tertentu 

f. Fitur-fitur yang disediakan hanya meliputi: 

- Managemen Penjadwalan Aslab 

- Pencarian Pengganti 

- Informasi Kegiatan 

 

1.5 Metodologi 

Dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini, penulis membuat alur 

metodologi yang dikelompokkan menjadi 6 tahapan. Tahapan yang akan 

dikerjakan yaitu Studi Pustaka, Analisa, Desain, Implementasi, kemudian 
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dilanjutkan dengan tahapan Testing dan pembuatan laporan. Alur metodologi di 

atas dapat dilihat pada gambar 1.1 

5.1

Studi Pustaka

5.2

Analisa

5.3

Desain

5.4

Implementasi

5.5

Testing

5.6

Pembuatan Laporan

 

Gambar 1. 1 - Alur Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi Literatur 

Pada tahap ini, penulis melakukan pemahaman tentang 

informasi yang terkait dengan topik dengan cara membaca buku-

buku,, karangan ilmiah, Tugas Akhir, serta jurnal penelitian yang 

sudah ada. Topik yang menjadi titik fokus adalah yang berkaitan 

dengan cara pembuatan Aplikasi Android, beserta fitur push 

notification, menggunakan Google Cloud Messaging, cara 

mengolah database [5] , serta cara menyambungkan API. 

Kajian Peneliti Terdahulu 

Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian terhadap 

penelitian-penelitian yang sebelumnya.  

 

1.5.2 Analisa 

Pada tahap ini dilakukan Analisa kebutuhan dari system yang 

akan dibuat. Analisa kebutuhan meliputi kebutuhan Fungsional dan 

Non Fungsional. Kebutuhan Fungsional berisi tentang proses-proses 

yang akan dilakukan oleh sistem. Pada tahap ini akan dibuat 

Usecase, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram. 

Kebutuhan non fungsional berisi tentang spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras [6].  
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1.5.3 Desain 

Pada tahap ini akan dilakukan desain Arsitektur, desain 

Database dan Desain Interface. Hal ini dilakukan bertujuan agar 

mengetahui gambaran tentang bentuk aplikasi yang akan dibuat. 

Mulai dari segi desain, kebutuhan tabel penyimpanan data sampai 

apa saja yang berkaitan agar program ini dapat berjalan.  

 

1.5.4 Implementasi 

Setelah dibuat analisa kebutuhan dan Desain, pada tahap 

implementasi akan dilakukan hal-hal berikut ini  

a. Pembuatan API 

Pembuatan API dilakukan dengan menggunakan Text Editor 

Sublime yang sudah terinstall pada Laptop/Desktop. Bahasa yang 

digunakan adalah bahasa PHP. 

b. Pembuatan Interface Aplikasi 

Sebelum masuk ke pembuatan program, akan dibuat desain 

interface sesuai dengan tampilan yang dibutuhkan. Desain interface 

akan dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa xml 

sebagai pengaturan untuk layout-nya. 

c. Pemrograman 

Setelah interface dibuat, akan dimasukkan barisan 

pemrograman agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Java  

 

1.5.5 Pengujian 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian User Acceptance yang 

dilakukan oleh pengguna sehingga dapat diketahui aplikasi yang 

diuji dapat diterima oleh pengguna atau tidak [7]. Pada penelitian ini 

akan diberikan beberapa pertanyaan melalui media kuisioner. 
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1.5.6 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika 

Berikut adalah sistematika dalam pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini: Bab 

I berisi tentang Pendahuluan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan 

Masalah, Metodologi dan Sistematika. Bab II Berisi tentang Landasan Teori yang 

mendasari atau berkaitan dengan Aplikasi yang dibuat oleh penulis. Bab III Berisi 

tentang Analisa Sistem yang menjelaskan tentang Kondisi Existing dan Analisa 

Kebutuhan baik yang Fungsional seperti Usecase, Activity Diagram, Sequence 

Diagram, Class Diagram hingga Kebutuhan Non Fungsional. Juga berisi tentang 

Desain Sistem yang meliputi Desain Arsitektur, Desain Database dan Desain 

Interface. Bab IV Berisi tentang Implementasi dan Pengujian. Bab V Berisi 

tentang Kesimpulan dan saran Penelitian agar dapat dikembangkan oleh yang lain. 

   

 

 

 


