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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar belakang masalah 

Informasi yang digunakan mahasiswa untuk membantu kegiatan 

perkuliahan saat ini dapat diperoleh di papan pengumuman dan email, kemudian 

mahasiswa sendiri harus mencatat informasi tersebut di catatan pribadi ataupun 

ponsel. Mahasiswa rentan dengan melupakan informasi perkuliahan. Informasi 

inilah yang perlu disimpan oleh mahasiswa pada suatu sarana yang mudah dibawa 

kemana – mana dan tidak membutuhkan internet. Informasi yang dibutuhkan 

mahasiswa misalnya tugas kuliah, catatan kuliah, jadwal kuliah, dan kontak 

kelompok kuliah. Mahasiswa akan terbantu dengan adanya perangkat mobile yang 

selalu dibawanya. Salah satu contohnya adalah iPod Touch yang menjadi salah 

solusi selain mengisi waktu luang, perangkat hiburan, maupun dapat digunakan 

untuk mendukung kegiatan sehari – hari termasuk mendukung informasi 

perkuliahan.
1
 

Apple Inc. merupakan perusahaan yang cukup terkenal dengan perangkat 

– perangkat yang bersifat mobile. Perusahaan ini meluncurkan berbagai macam 

perangkat – perangkat mobile diantaranya iPod Touch dan iPhone. Kedua produk 

ini diluncurkan pada tahun 2007
2
. Berdasarkan WWDC (World Wide Developer 

Conference) 2010 sekitar 120 juta perangkat iOS yang sudah disebarkan, 230.000 

pengaktifan perangkat iOS setiap harinya, serta 275 juta iPod sudah terjual. Serta 

kurang lebih 250.000 aplikasi iPod/iPhone ada di AppStore.
3
 Fitur dasar yang 

dimiliki oleh iPod Touch dan iPhone sangat bervariasi dan berguna. iPod Touch 

dan iPhone juga banyak digemari karena banyaknya perangkat lunak yang dapat 

                                                   

1
 iPod sebagai entertainer disadur pada 17 Januari 2011 http://ipod-touch-

downloads.blogspot.com/2009/01/ipod-touch-games-for-live-entertainment.html 

2
 Sejarah perusahaan Apple Inc. disadur pada 13 Desember 2010 http://apple-history.com 

3
 <Konferensi Developer untuk Seluruh Dunia – Juni 2010> disadur pada 7Desember  2010 

http://developer.apple.com/wwdc/news/friday.html 



2 

 

didownload dan digunakan di kedua perangkat  tersebut. Perangkat ini (iPod 

Touch) menggunakan sistem operasi iOS yang dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman C, C++, dan Obj-C
4
. Pengembangan perangkat lunak di atas iPod 

Touch ini menggunakan bahasa pemrograman Objective C yang pemrogramannya 

berorientasi obyek. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas,  maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

 “Rumusan masalah utama adalah perancangan dan pembangunan aplikasi mobile 

perkuliahan pada platform iPod Touch dengan teknologi SQLite, Objective C, dan 

Cocoa Touch”. 

1.2.1 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam aplikasi OnCampus meliputi sisi bisnis, ruang 

lingkup (environment), segmen pengguna, dan fitur aplikasi.  

1.2.1.1 Masalah Bisnis 

Batasan masalah dari segi bisnis adalah: 

1) Aplikasi ini dibuat agar bisa digunakan oleh mahasiswa dari seluruh dunia 

sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris.  

2) Pencatatan pada fitur – fitur yang disediakan dapat dilakukan oleh pengguna 

aplikasi tanpa bantuan seperti website maupun aplikasi iOS yang lainnya. 

1.2.1.2 Environment 

Environment yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi pencatatan 

pendukung perkuliahannya ini adalah : 

1.2.1.2.1 Software 

Aplikasi OnCampus pada tugas akhir ini akan menggunakan bahasa pemrograman 

Objective-C dengan database SQLite yang dibuat menggunakan IDE XCode, 
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Interface Builder, Instrument yang dilengkapi dengan API, SDK, dan Cocoa 

Touch. Aplikasi ini dibuat agar bisa dijalankan iPod Touch dengan sistem operasi 

iOS 4. 

1.2.1.2.2 Hardware 

 

Gambar 1. 1 iPod Touch 

 Hardware yang digunakan pada pembuatan tugas akhir ini menggunakan 

iPod Touch seperti pada Gambar 1.1 diatas. Hardware ini akan menggunakan 

sistem operasi iOS 3.2. 

1.2.1.3 Segmen Pengguna 

 Pengguna aplikasi pendukung perkuliahan ini nantinya adalah para 

mahasiswa dari seluruh dunia manapun untuk membantu mengingat dan mencatat 

informasi terkait perkuliahan yang diikuti. 

1.2.1.4 Fitur Aplikasi 

Aplikasi pendukung perkuliahan yang dikembangkan pada tugas akhir ini 

akan digunakan pengguna untuk mencatat segala kepentingan yang menyangkut 

perkuliahan. Karena aplikasi ini tidak terhubung dengan server maka informasi 

yang akan diperlukan pengguna harus dimasukkan secara manual, selain itu 

informasi yang disimpan di aplikasi ini akan menjadi beragam berdasarkan 

kepentingan pengguna. 
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Secara ringkas aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini akan mencakup 

fitur – fitur sebagai berikut :  

1)  Pencatatan perkuliahan yang diikuti oleh pengguna. 

2)  Pencatatan tugas – tugas kuliah. 

3) Pencatatan daftar kontak mahasiswa dan dosen dalam masing – masing mata 

kuliah 

4) Pencatatan pertemuan kuliah 

5) Merekam presentasi dalam bentuk suara 

6) Pencatatan materi kuliah 

Adapun perbedaan fitur di atas dengan fitur dasar dari iOS sebagai  berikut: 

 pengingat jadwal kuliah tidak menggunakan aplikasi yang sudah ada di 

iOS Calendar. 

 pencatatan daftar kontak pun tidak menggunakan aplikasi yang sudah ada 

di iOS yaitu AddressBook. 

1.3 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

 Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah merancang dan membuat aplikasi 

pendukung perkuliahan bagi mahasiswa dalam bentuk aplikasi mobile yang 

dikembangkan pada platform iPod Touch yang nantinya dapat menjadi salah satu 

solusi bagi mahasiswa di seluruh dunia proses yang membantu perkuliahan. 

Dengan kemudahan tersebut diharapkan aplikasi ini dapat memberikan solusi 

untuk mengatur informasi – informasi yang dibutuhkan mahasiswa selama 

mengikuti perkuliahan. 

1.4 Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

Menggunakan metode penelitian yang bersifat sistematis, yang dibuat sesuai 

dengan siklus hidup rekayasa perangkat lunak(Metode Perancangan Perangkat 

Lunak), yang meliputi: 
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1.1 Requirement : Melakukan pengumpulan informasi tentang fitur apa 

saja yang dibutuhkan di aplikasi mobile ini. 

1.2 Analysis & Design : Pembuatan dokumentasi setara Software 

Requirement Spesification(SRS) dan Software Architecture Design(SAD). 

1.3 Development : Proses pengembangan aplikasi. 

1.4 Integration & Testing : Proses implementasi dan pengujian sesuai tes 

skenario yang telah dibuat. 

1.5 Maintenance : Melakukan pemeliharaan aplikasi dengan mengurangi 

masalah  yang ditemukan seperti bug. 

 

 




