
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Smartphone memiliki peran penting bagi manusia dalam melakukan 

aktivitas kesehariannya. Perangkat smartphone sudah memiliki banyak fungsi, 

tidak hanya untuk melakukan panggilan ataupun pesan singkat, namun 

smartphone saat ini bisa mencari informasi di internet, bermain game, atau dapat 

juga dijadikan sebagai sarana multimedia, edukasi atau pembelajaran. Sebagai 

contoh adalah informasi terkait pengingat (reminder) agenda kuliah. Biasanya, 

posisi tempat pengingat agenda berada ditempat tertentu dan hanya dibuat secara 

tekstual. Namun bagi seseorang yang memiliki mobilitas tinggi, cara konvesional 

tersebut tidak efisien. Perkembangan smartphone serta dukungan jaringan internet 

maka penyebaran informasi melalui mobile seharusnya menjadi solusi pada saat 

ini (Kosidin dan Farizah, 2016). 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Riau adalah 

perguruan tinggi agama Islam negeri yang berada di bawah Kementerian Agama. 

Seiring dengan perkembangannya, UIN Suska Riau saat ini telah mempunyai 

delapan fakultas yang terdiri dari 38 program studi dan juga memiliki empat 

program studi pada program pascasarjana. Salah satu program studi yang menjadi 

unggulan di kampus madani ini adalah program studi Sistem Informasi (SI) yang 

berdiri sejak tahun ajaran 2002/2003. Total jumlah mahasiswa aktif pada program 

studi SI berjumlah 1190 mahasiswa yang terbagi dalam tiga konsentrasi program, 

yakni rekayasa sistem informasi, manajemen sistem informasi dan bisnis sistem 

informasi.   

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuisioner terhadap 40 

mahasiswa serta dari analisis buku panduan akademik Program Studi SI terkait 

kegiatan akademik, dapat disimpulkan ada delapan kegiatan akademik yang 

dilakukan mahasiswa, yaitu perkuliahan, bimbingan tugas akhir, bimbingan kerja 

praktek, bimbingan akademis, tugas kuliah, ujian tengah semester (UTS) dan ujian 

akhir semester (UAS) serta pembayaran semester kuliah (Lampiran A). Adapun 
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permasalahan yang sering terjadi adalah: sebelas orang mahasiswa sering lupa 

terhadap jadwal masuk perkuliahan, sepuluh orang mahasiswa lupa terhadap 

jadwal bimbingan kerja praktek dan tugas akhir, tujuh orang mahasiswa lupa 

mengerjakan tugas dan waktu untuk mengumpulkan tugas, dan satu orang 

mahasiswa terlambat dalam membayar uang semester.  

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka 

penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pengingat kegiatan akademik 

untuk mahasiswa Program Studi SI UIN SUSKA Riau. Aplikasi ini akan menjadi 

solusi bagi mahasiswa agar mempermudah mahasiswa dalam mengingat seluruh 

jadwal kegiatan akademik. Selain itu dengan adanya aplikasi pengingat ini juga 

diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa 

terhadap waktu. Aplikasi ini akan memberikan informasi dalam bentuk notifikasi 

jadwal mata kuliah, jadwal bimbingan akademik, jadwal bimbingan tugas akhir, 

jadwal UTS, jadwal UAS dan pengingat untuk pembayaran uang semester. 

Aplikasi yang dikembangkan akan dibuat berbasis Android. Platform ini dipilih 

karena berdasarkan wawancara dan pengisian kuisioner terhadap 40 mahasiswa 

sistem informasi, 95% mahasiswa menggunakan smartphone android dan dua 

mahasiswa tidak menggunakan smartphone android. 

 Sebelumnya sudah pernah dikembangkan aplikasi sebagai E-Reminder 

kegiatan kampus, seperti yang dilakukan oleh Dewi dan Devi (2016), Putra dan 

Hartanto (2015) tetapi aplikasi yang mereka kembangkan masih berbasis website, 

selain itu Kosidin dan Farizah (2016), Desmira dan Singgih (2014), dan Aang 

(2013), aplikasi yang mereka kembangkan tidak memiliki pengingat akan 

pembayaran uang semester dan hanya menggunakan fasilitas sms gateway sebagai 

reminder. Sedangkan aplikasi yang akan dibangun ini akan menggunakan alarm 

sebagai alert yang telah diatur sesuai jadwal serta menggunakan aplikasi berbasis 

android. 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini 

akan membuat aplikasi e-reminder campus berbasis android di program studi SI 

UIN SUSKA Riau. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana membangun aplikasi E-

Reminder campus yang berguna bagi mahasiswa dan dosen sebagai pengingat 

untuk seluruh kegiatan akademik kampus terkait jadwal masuk mata kuliah, 

jadwal pengumpulan tugas kuliah, jadwal ujian tengah semester (UTS) dan ujian 

akhir semester (UAS) serta pembayaran semester kuliah. 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah ADDIE, sampai 

tahap development 

2. Pemodelan yang digunakan adalah tiga buah diagram unifield 

modelling language (UML) yaitu usecase diagram, activity diagram, 

class diagram. 

3. Integrated Development Environment (IDE) yang digunakan adalah 

Android Studio 4.6.2. 

4. Sistem backend yang digunakan adalah Yii Framework. 

5. Kegiatan mahasiswa yang dibahas adalah mahasiswa Program Studi 

SI terkait jadwal perkuliahan, jadwal bimbingan, jadwal ujian, jadwal 

tugas dan pengingat untuk pembayaran uang semester. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah  

1. Membangun aplikasi pengingat jadwal kegiatan akademik kampus 

bagi mahasiswa terkait jadwal masuk mata kuliah, jadwal tugas 

kuliah, jadwal ujian dan jadwal pembayaran uang semester. 

2. Membangun aplikasi pengelola jadwal kegiatan akademik kampus 

bagi dosen terkait jadwal masuk mata kuliah, jadwal pengumpulan 

tugas kuliah, jadwal ujian. 
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1.5       Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang dapat diperoleh, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi tingkat keterlambatan mahasiswa dalam melakukan 

pembayaran uang semester. 

2. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa terhadap waktu terkait jadwal 

perkuliahan, pengumpulan tugas, bimbingan akademis,jadwal UTS 

dan UAS serta Pembayaran SPP. 

3. Memudahkan mahasiswa dalam mengakses agenda dimana saja 

menggunakan smartphone. 

1.6 Sistematika Penulisan 

   Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporan, maka 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh: 

BAB I . PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat,dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat mengenai teori-teori singkat yang berhubungan dengan 

Java Aplication Mobile, Android. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tahap dari perencanaan hingga tahap akhir yaitu tahapan 

dalam pembuatan laporan penelitian sampai tahapan kegiatan dalam 

penelitian. 

BAB IV. JANGKAAN HASIL 

Menjelaskan mengenai data yang diperoleh dan informasi yang didapat 

dari hasil observasi, wawancara, dan teknik pengumpulan data lainnya. 
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BAB V.  HASIL PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil yang di peroleh dalam penelitian 

dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai maupun masalah-

masalah yang ditemui selama penelitian. 

BAB VI. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang telah dibuat. 


