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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebuah data diperlukan untuk menemukan sebuah permasalahan dan 

membuat sebuah perencanaan, analisis dan desain, implementasi, dan evaluasi 

untuk permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan sebuah 

pengambilan data untuk menemukan suatu masalah. Pada bab ini akan 

menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, 

ruang lingkup, metode pelaksanaan, dan sistematika penulisan dari Tugas Akhir 

berdasarkan data yang telah didapatkan. 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu jenis organisasi yang ada di kehidupan perkuliahan adalah 

organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan merupakan tempat bagi 

mahasiswa yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kreativitas dalam proses 

pengembangan diri (Kosasih, 2016). 

Dalam organisasi kemahasiswaan, tentu saja terdapat masalah seiring 

berjalannya waktu. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada 52 responden yang 

tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Ciputra Surabaya. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, organisasi kemahasiswaan 

di Universitas Ciputra, Surabaya, masih memiliki masalah dalam hal manajemen 

organisasi. Hasil survei dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil survei menyatakan 

sebanyak 41 dari 52 responden tidak memiliki solusi untuk masalah manajemen 

organisasi. 
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Tidak hanya dibagian organisasi kemahasiswaan, bagian Biro Mahasiswa 

dan Alumni (BMA) juga memiliki masalah tersendiri saat merencanakan dan 

melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan BMA Universitas Ciputra, mereka merasa kesulitan dalam 

validasi kehadiran anggota kemahasiswaan dalam menjalankan kegiatan 

organisasi kemahasiswaan mereka. Transkrip wawancara dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diatasi dengan dibuatnya sebuah 

aplikasi mobile yang berguna untuk mengurangi peluang terjadinya masalah pada 

manajemen organisasi kemahasiswaan. Aplikasi mobile berbasis Cross-platform 

karena berdasarkan hasil survei, terdapat lebih dari satu jenis sistem operasi 

mobile yang digunakan oleh responden. Apabila dibatasi hanya dengan satu 

sistem operasi, akan ada satu atau lebih anggota organisasi kemahasiswaan yang 

tidak bisa menggunakan aplikasi mobile ini karena memiliki sistem operasi yang 

berbeda. 

Dengan aplikasi mobile ini, diharapkan seluruh anggota organisasi 

kemahasiswaan lebih dipermudah dalam hal manajemen.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sistem aplikasi mobile yang dapat 

membantu Biro Mahasiswaan dan Alumni dan manajemen organisasi 

kemahasiswaan? 
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1.3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Merancang dan membangun sistem aplikasi mobile yang dapat membantu 

Biro Mahasiswa dan Alumni dan manajemen organisasi kemahasiswaan. 

 

1.4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi Penulis 

- Menambah pengetahuan seputar pembuatan aplikasi mobile 

berbasis cross-platform serta manajemen dalam organisasi 

kemahasiswaan. 

2) Bagi Anggota Organisasi Kemahasiswaan 

- Dapat mengurangi permasalahan manajemen yang terjadi 

dalam organisasi kemahasiswaan sehingga memudahkan 

anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi 

kemahasiswaan. 

- Kinerja anggota organisasi menjadi lebih maksimal dalam 

menjalankan kegiatan organisasi kemahasiswaan. 

3) Bagi Program Studi dan Universitas 

- Meningkatkan reputasi Program Studi dan Universitas karena 

memiliki organisasi kemahasiswaan yang efektif dan terstruktur 

dalam hal manajemen. 

- Program Studi dan Universitas bisa melihat aktivitas dan 

keaktifan anggota organisasi kemasiswaan secara langsung. 
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1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi yang dibuat adalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi mobile ini berbasis Cross-platform, dalam hal ini uji coba 

dilakukan di sistem operasi Android dan iOS. 

2) Framework yang akan digunakan adalah React Native 

3) Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti 

organisasi kemahasiswaaan di Universitas Ciputra dan Biro Mahasiswa 

dan Alumni yang ingin memantau organisasi kemahasiswaan yang ada 

di Universitas Ciputra. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Purposive Sampling dimana sampel tersebut adalah Student 

Union Information Multimedia and Technology (IMT), Student Union 

Visual Communication Design (VCD), dan Student Union 

International Business Management (IBM). Teknik pengambilan 

sampel juga menggunakan Purposive Sampling dimana sampel 

tersebut adalah ketua organisasi, dan teknik pengambilan sample juga 

menggunakan Snowball Sampling dimana sampel tersebut adalah 

koordinator yang dipilih oleh ketua organisasi, dan anggota organisasi 

yang dipilih oleh koordinator. 

4) Uji coba dilakukan kepada organisasi kemahasiswaan Universitas 

Ciputra dan Biro Mahasiswa dan Alumni Universitas Ciputra.  
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1.6. Metode Pelaksanaan Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini akan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1.6.1. Studi Pendahuluan 

Pada tahap awal, dilakukan studi pendahuluan yang menggunakan 

beberapa sumber seperti artikel, jurnal, dan publikasi di Internet. Studi 

pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

permasalahan dalam organisasi, informasi tentang API yang dapat 

digunakan dalam pengembangan aplikasi, dan sistem arsitektur untuk 

merancang aplikasi mobile berbasis cross-platform. 

1.6.2. Pengumpulan Data dan Analisis 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan 

target responden adalah orang yang mengikuti organisasi kemahasiswaan. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam 

organisasi kemahasiswaan. 

1.6.3. Desain dan Perancangan Sistem 

Aplikasi mobile dirancang dan dibangun menggunakan sistem 

arsitektur client-server dimana client, menggunakan cross-platform, 

melakukan permintaan kepada server yang akan menampilkan hasil 

permintaan dari client. Pada bagian server, akan digunakan Firebase. 

Firebase memiliki banyak fitur seperti Authentication, Cloud Firestore, 

File Storage, Analytics, Cloud Messaging, dan Cloud Function. 
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1.6.4. Implementasi 

Pada tahapan ini, akan dilakukan penerapan dari desain dan 

perancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman. Secara umum tahapan 

ini adalah tahapan untuk pembuatan aplikasi mobile. Pembuatan aplikasi 

mobile akan dilakukan dengan menggunakan metode Waterfall. 

1.6.5. Testing 

Setelah diimplementasikan, aplikasi mobile akan diuji coba untuk 

membuktikan apakah bisa mengurangi atau menghilangkan beberapa 

masalah dalam organisasi. Tahap ini juga menunjukan apakah fitur-fitur 

dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan output sesuai 

dengan apa yang diinginkan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, 

metodologi pelaksanaan tugas akhir, sistematika penulisan tugas akhir, dan 

gambaran sistem. 

 BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar dalam penelitian ini. 

 BAB III: Analisa Desain Sistem 
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Pada bab ini berisi analisa masalah yang diangkat dan solusinya. 

Selain itu, pada bab ini juga terdapat rancangan desain dari arsitektur basis 

data, proses, dan tampilan antarmuka. 

 BAB IV: Implementasi Sistem 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisa dan desain yang telah 

dibuat dapat diimplementasikan dalam bentuk kode ataupun tampilan 

antarmuka. 

 BAB V: Pengujian 

Pada bab ini berisi hasil pengujian terhadap pengguna setelah 

menggunakan aplikasi mobile ini. 

 BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tugas 

akhir serta saran yang dapat dilakukan pada pengembangan tugas akhir ini 

kedepannya. 


