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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Menggunakan paduan suara TACOS sebagai referensi, TACOS 

(The Allegro Choir On Seven) merupakan salah satu dari hanya 2 paduan 

suara pemuda pada gereja katholik Aloysius Gonzaga (Algonz) dan 

merupakan salah satu paduan suara yg terbaik di gerejanya. Namun, 

sayangnya TACOS masih belum dapat mengatur anggotanya dengan baik. 

Sering terjadi pada saat latihan hanya kurang dari 6 orang yg hadir dimana 

seharusnya jika tidak mencukupin jumlah orang yang hadir maka jadwal 

latihan dipindahkan ke hari lain dimana lebih banyak anggota yang dapat 

hadir. Namun, karena sulitnya komunikasi melalui aplikasi chat yg 

disebabkan oleh kesibukan masing2 anggota sehingga notifikasi latihan 

sering tidak terhimbau sehingga terjadi tidak jelasnya informasi yg 

menyebabkan terkadang kurangnya jumlah orang dalam sebuah latihan 

atau tugas. 

Sulitnya bagi paduan suara TACOS untuk mengatur teks yang akan 

diguanakan dan yang telah digunakan sehingga sering terjadi kekurangan 

jumlah kopi dari teks tertentu yang tidak jelas hilangnya. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya macam dan jumlah teks yang ada. Jumlah teks 
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terus bertambah setiap adanya lagu baru dan terus bergantian digunakan 

untuk tugas membuat lebih seringnya terjadi kehilangan teks. 

Permasalahan yang muncul pada saat belajar lagu baru karena 

banyaknya anggota yang kesulitan mempelajari karena masih kurangnya 

pengenalan terhadap lagu tersebut sehingga memperlambat progress 

latihan paduan suara dengan perlunya mengulang berkali – kali pada saat 

latihan lagu baru. 

Disebabkan oleh permasalahan di atas peneliti mengadakan survey 

dengan sample 50 orang paduan suara dan memiliki hasil dengan lebih 

dari 50% menyatakan permasalahan dalam paduan suara adalah masalah 

latihan dan teks sedangkan sisanya memiliki permasalahn yang relatif 

berbeda2. 

Smart phone dan Gadget- gadget lainnya saat ini sedang popular 

dikalangan masyarakat, salah satu darinya adalah Gadget yang 

mengunalan sistem operasi Android. Gadget android dipilih sebagai 

platform untuk personal assistant oleh sekitar 87% dari 50 anggota 

paduan suara dalam survey. Dengan jumlah demikian, platform Android 

memiliki potensi yang besar untuk penyebaran applikasi paduan suara 

dimana gadget andoid sangat terjangkau jika dibandingkan gadget lainnya.  

Dari permasalahan – permasalahan di atas, maka peneliti 

merancang personal assistant dengan alasan berikut: Pertama, sulitnya 

untunk menanyakan kesediaan para anggota untuk menghadiri sebuah 

latihan atau tugas. Kedua, seringnya terjadi kehilangan teks karena 
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banyaknya jumlah teks yang dimiliki. Ketiga, kurang efisiennya latihan 

karena harus mengulang – ulang pada saat memulai lagu baru karena 

anggota tidak mengenal lagu tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang bangun aplikasi android sistem informasi 

paduan suara yang baik sehingga dapat membantu paduan suara dalam 

mengatur aktifitas mereka sehingga lebih efisien? 

	  
	   	  
1.3 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup yang akan ditinjau untuk penelitian ini adalah: 

1. Sistem informasi untuk anggota paduan suara yang masih aktif 

2. Device yang digunakan untuk uji coba menggunakan sistem 

operasi android 4.2.2. 

3. Fitur dari sistem informasi yang dirancang adalah: 

- Notifikasi tugas dan latihan baru untuk meminta konfirmasi 

kepada anggota paduan suara  

- Jadwal dan reminder untuk latihan dan tugas,  

- Sistem inventori yang menyimpan data mengenai macam 

teks dan jumlahnya. 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Membantu paduan suara dalam mengatur jadwal latihan yang 

sesuai dengan  kuota minimal anggota yang hadir  

2. Membantu paduan suara dalam mengatur kegiatan tugas agar 

dapat dihadiri oleh sebanyak mungkin anggota. 

3. Membantu paduan suara dalam mengatur pendataan jumlah 

teks untuk menghindari terjadinya kekurangan teks pada 

latihan atau tugas. 

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat dari penulisan tugas akhir adalah menyajikan sebuah aplikasi 

sistem informasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam latihan dan 

pengaturan teks pada paduan suara 

1.6 Nilai Entrepreneurship 

1. Opportunity Identification 

Saat ini paduan suara masih beroperasi dengan sistem manual dimana 

dinilai kurang efektif berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti 

2. Market Sensitivity 

Teknologi IT yang semakin mudah terjangkau membuat peluang untuk 

paduan suara berpindah dari sistem manual ke digital. 

3. Creative and Innovative 

Pada sistem informasi yang dibuat tidak hanya menyediakan list 

jadwal, daftar hadir saja namun dilengkapi dengan social media 

sebagai media berbagi lengkap dalam 1 aplikasi. 
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1.7 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

a. Pengumpulan Informasi 

Proses pengumpulan data mengenai data apa saja yang dibutuhkan 

oleh paduan suara untuk dimasukan ke dalam sistem informasi tersebut 

b. Perancangan dan Desain 

Proses perancangan dan desain sesuai dengan data yang telah didapat 

c. Pembuatan Sistem Informasi 

Proses pembuatan sistem informasi pada android. 

d. Penulisan Laporan 

Pembuatan laporan mengenai sistem informasi yang dibuat. 

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir akan tersusun menjadi lima bab, yaitu sebagai 

berikut: 

Bab 1. Pendahuluan 

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, nilai 

entrepreneurship, metodologi pelaksanaan tugas akhir, dan sistematika 

penulisan tugas akhir.  

     Bab 2. Landasan Teori 

Bab Landasan Teori berisi tentang teori-teori apa saja yang mendukung 

judul penelitian dan penjabaran mengenai tinjuan pustaka. 

      Bab 3. Analisis dan Desain Sistem 
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Bab Analisis dan Desain Sistem berisi tentang analisis mengenai 

pembuatan sistem informasi yang akan dibuat. Juga berisi tentang desain 

pembuatan sistem informasi. 

     Bab 4. Implementasi dan Pengujian 

Bab Implementasi dan Pengujian berisi tentang paparan implementasi dan 

pengujian sistem informasi yang telah dibuat. 

       Bab 5. Penutup 

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembuatan sistem 

informasi yang telah dibuat.  

1.9 Hipotesis 

Aplikasi android sistem informasi paduan suara akan membantu 

paduan suara dalam mengatur aktifitas mereka agar lebih efektif 

Kriteria sukses dari karya Tugas Akhir yang akan dibuat ini adalah:  

1. Anggota paduan suara dapat mengakses jadwal latihan dan tugas 

melalui aplikasi ini. 

2. Pengaturan jadwal latihan dari paduan suara menjadi lebih mudah 

dengan menggunakan aplikasi ini. 

3. Pengaturan teks dari paduan suara menjadi lebih mudah menggunakan 

aplikasi ini. 

Anggota paduan suara dapat menerima notifikasi untuk konfirmasi setiap adanya 
tugas ataupun latihan baru yang diinputkan oleh pengurus menggunakan aplikasi 
ini.	  




