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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi menggunakan perangkat 

ponsel dewasa ini telah mendorong setiap individu maupun organisasi 

memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Ditambah dukungan akses internet 

yang semakin pesat membuat setiap orang di dunia dapat mengakses atau 

memberikan informasi secara langsung. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 pengguna internet Indonesia berjumlah 

132,7 juta dan cara pengguna mengakses (APJII, 2016) mengunakan perangkat 

ponsel berjumlah 92,8 juta sisanya menggunakan perangkat lain. Hal ini tentunya 

akan berdampak pula pada pola media informasi berbasis web, kini akan mulai 

beralih menuju media informasi berbasis ponsel yang lebih fleksibel karena dapat 

diakses kapan dan di mana saja. 

Seiring dengan perkembangan tersebut, masyarakat kini memanfaatkan 

teknologi komunikasi ponsel tidak hanya sebatas alat komunikasi saja, namun 

perkembangannya juga sebagai alat untuk mencari ragam informasi dan berita. 

Salah satu penerapan teknologi komunikasi ponsel adalah di dalam dunia 

pendidikan terutama universitas.  

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) Fakultas Sains dan 

Teknologi yang beralamat di Jalan. R. Syamsudin, S.H. No. 50 Kota Sukabumi 

memiliki Program Studi Teknik Informatika. Program Studi Teknik Informatika 

UMMI ini memiliki 13 dosen pengajar professional dengan jumlah mahasiswa 

sebanyak kurang lebih 318 mahasiswa selain itu setiap tahunnya jumlah 

mahasiswanya semakin bertambah. Program Studi Teknik Informatika UMMI 

memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat 

lunak dengan berbudaya tekno religi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut salah 

satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas 

kepada dosen, mahasiswa, masyarakat, dan khususnya kepada calon mahasiswa 
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yang sedang mencari perguruan tinggi di bidang pendidikan melalui proses media 

komunikasi dan informasi yaitu pembangunan dan pengembangan situs web 

Program Studi Teknik Informatika UMMI.  

Situs web Program Studi Teknik Informatika UMMI merupakan media 

informasi dan portal berita seputar aktivitas perkuliahan, berita kegiatan mahasiswa 

dan dosen, pengumuman kegiatan atau lowongan pekerjaan bagi alumni, media 

pembelajaran bagi mahasiswa, dan banyak informasi lainya yang sangat berguna 

bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa yang sedang ingin mencari perguruan 

tinggi sebagai media promosi.  

Situs web Program Studi Teknik Informatika UMMI sekaligus portal berita 

dikelola oleh admin situs web yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang mengisi 

berita seputar kegiatan yang terjadi di lingkungan kampus UMMI. Jumlah kegiatan 

mahasiswa pun terbilang padat mulai dari kegiatan mahasiswa, hima, baik itu 

mahasiswa atau pun dosen. Kegiatan penyiaran informasi dilaksanakan setiap 

minggunya, namun ditinjau dari situs web Program Studi Teknik Informatika 

UMMI jumlah pengunjung setiap harinya tidak lebih dari 10 orang dan hampir tidak 

ada yang bersuara di kolom komentar berita. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa 

faktor diantaranya kurangnya pengunjung yang mengakses aplikasi, konten berita 

yang kurang menarik untuk dibaca hingga berita yang tidak sesuai dengan tanggal 

kegiatan. Admin situs web yang berjumlah 2 orang seringkali mengalami kesulitan 

dalam proses pengumpulan informasi dikarenakan waktu dan tempat. Hal ini 

berdampak pada jumlah berita yang disebar luaskan. Dari segi situs web sebagai 

media promosi bagi calon mahasiswa yang sedang ingin mencari perguruan tinggi 

pun penyebarluasan masih dianggap kurang padahal potensi calon mahasiswa baru 

di Kota dan Kabupaten Sukabumi menurut referensi data Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan jumlah jenjang sekolah menengah atas yang terdiri dari SMA, 

SMK dan MA baik itu negeri dan swasta berjumlah 473 sekolah. Hal tersebut dapat 

berpengaruh pada jumlah mahasiswa tahun perkuliahan baru. Selain itu di program 

studi terdapat 61 mata kuliah dengan rata-rata persentasi setiap semesternya 9 mata 

kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Dari setiap mata kuliah yang di ajar oleh 

dosen terdapat poin materi perkuliahan dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa 
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yang masih menggunakan media social sebagai media penyebar luasannya. Hal 

tersebut seringkali mengakibatkan mudahnya kehilangan dan kerusakan berkas 

perkuliahan. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya pembangunan dan pengembangan 

situs web Program Studi Teknik Informatika UMMI yang memiliki fitur publikasi 

berita oleh mahasiswa sebagai sarana mahasiswa untuk melaporkan kejadian atau 

berita yang teraktual di sekitar mereka, media pembelajaran yang aplikasinya juga 

berjalan di aplikasi android dan situs web. Melihat maraknya penggunaan telepon 

pintar saat ini terutama pada sistem operasi android, maka diperlukan suatu 

pengembangan aplikasi berbasis android sehingga memberi kenyaman dan 

memudahkan dosen, mahasiswa dan masyarakat khususnya calon mahasiswa yang 

sedang ingin mencari perguruan tinggi dalam mengakses berita dan pengumuman 

hanya lewat genggaman.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis bermaksud 

melakukan penelitian yang berfokus dalam pembangunan dan pengembangan situs 

web portal berita Program Studi Teknik Informatika UMMI. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi dan informasi masih belum terpusat dalam sebuah aplikasi 

maka perlu adanya pembangunan dan pengembangan aplikasi Program 

Studi Teknik Informatika UMMI yang berjalan di situs web dan aplikasi 

android. 

2. Mahasiswa tidak berperan aktif dalam penyebarluasan informasi di 

lingkungan UMMI akibat salah satu faktornya yaitu tidak memiliki media 

berbagi informasi. 

3. Sarana yang disediakan Program Studi Teknik Informatika UMMI dalam 

pemberian materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa masih 

menggunakan media sosial dan berbagi sehingga mengakibatkan mudahnya 

kehilangan dan kerusakan berkas. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terciptanya situs web Program Studi Teknik Informatika UMMI dan 

aplikasi android sebagai media komunikasi dan informasi yang 

memudahkan proses penyebarluasan dan pengaksesan berita. 

2. Terciptanya sistem publikasi berita sebagai wadah peran aktif mahasiswa 

dalam membuatan dan penyebarluasan informasi. 

3. Terciptanya suatu sistem media pembelajaran yang memungkinkan setiap 

dosen berbagi materi perkuliahan kepada setiap mahasiswa. 

 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemublikasian berita dilakukan oleh admin, dosen dan mahasiswa. 

2. Pemodelan dan perancangan sistem menggunakan pemodelan berbasis 

objek dengan tools UML (Unified Modeling Language)  

3. Aplikasi web yang akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, framework CodeIgniter dan basis data yang digunakan adalah 

MySQL. 

4. Aplikasi android menggunakan bahasa pemrograman java. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dengan adannya penelitian ini bertujuan bagi pihak-pihak terkait 

dibawah ini, diantaranya: 

1. Penulis 

Keilmuan dan wawasan bidang Teknik Informatika bertambah. 

2. Pengguna Sistem 

a. Mahasiswa, dosen, alumni Program Studi Teknik Informatika UMMI dan 

bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi 

mendapat kepuasan dengan aplikasi yang mudah digunakan. 

b. Menambah wawasan dan peran aktif mahasiswa dalam penyampaiaan 

informasi. 
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3. Instansi 

a. Sebagai basis data kegiatan dan laporan kegiatan yang telah dicapai 

Program Studi Teknok Informatika UMMI. 

b. Sebagai bahan evaluasi kegiatan, dan sarana promosi Program Studi Teknok 

Informatika UMMI kepada masyarakat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang dari permasalahan yang diambil dan 

juga membahas tentang identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah penelitian, manfaat penetitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan pendukung yang digunakan 

selama menganalisis perancangan sistem. Landasan-landasan tersebut 

diperoleh dari hasil studi literasi yang digunakan selama penyusunan 

laporan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan topik yang dibahas 

penulis dalam bab ini. 

4. BAB IV ANALISIS PERANCANGAN 

Analisis dan perancangan yang dilakukan terhadap pembangunan sistem ini 

merupakan topik yang dibahas penulis dalam bab ini. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Implementasi dan pengujian sistem merupakan topik yang dibahas penulis 

dalam bab ini. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Topik pembahasan dalam bab ini akan membahas bagian penutup dengan 

ini kesimpulan dari hasil pembahasan laporan yang telah dilakukan, serta 

berisi saran untuk pengembangan pembuatan program aplikasi selanjutnya. 


