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1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin cepat, khususnya teknologi mobile.

Media mobile telah meluas ke berbagai aspek. Mulai dari aspek dunia hiburan,

pendidikan hingga meluas ke dunia bisnis. Media mobile memiliki banyak tipe

dalam operasinya, salah satu yang sedang banyak digunakan saat ini adalah

android. Hal ini membuat masyarakat beradaptasi dengan teknologi mobile yang

ada. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi mobile yang ada diharapkan

mampu memberikan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan, kenyamanan dan

kemudahan hidup manusia. Pemilihan teknologi mobile untuk salah satu

pengembangan aplikasi selain lebih mudah dalam pengoperasiannya, karena sifat

dari mobile yang fleksibel menjadi salah satu alasannya (Dona Savitri, 2015).

Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone yang berbasis

Linux. Kelebihan android dibanding sistem operasi smartphone lainnya adalah

android bersifat opensource code sehingga memudahkan para pengembang untuk

menciptakan dan memodifikasi aplikasi atau fitur-fitur yang belum ada di sistem

operasi android sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Berdasarkan kelebihan

sistem operasi android, salah satu aplikasi yang akan diterapkan yaitu mengenai

informasi akademik pada smartphone berbasis android.

Sistem Informasi Akademik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi

para membernya. English Cafe merupakan salah satu lembaga kursus bahasa

inggris dengan konsep cafe pertama di Indonesia. Terkait pelayanan informasi

mengenai English Cafe masih dilakukan dengan menyebarkan informasi berupa



brosur, mengunakan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp

atau via telephone dan member harus datang langsung untuk mendapatkan

informasi mengenai pelayanan yang ada pada English Cafe. Dengan demikian

member harus datang langsung untuk mendapatkan informasi lebih lengkap

seputar English Cafe.

Solusi dari masalah diatas maka akan dibuat apli pelayanan informasi

mengenai English Cafe diharapkan dengan adanya aplikasi ini member dapat

dengan mudah mengakses informasi mengenai informasi akademik melalui

perangkat mobile android yang selama ini masih dilakukan secara manual di

English Cafe. Dan dengan adanya aplikasi pelayanan informasi akademik berbasis

mobile android, member ataupun orangtua member bisa dengan mudah

mendapatkan informasi yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun selama masih

terhubung dengan jaringan internet. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

mengangkat judul penelitian“Perancangan Aplikasi Layanan Mobile Informasi

Akademik Berbasis Andoroid (Study Kasus :English Cafe)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana menginformasikan akademik pada English Cafe menggunakan

aplikasi berbasis Android ?

2. Bagaimana merancang suatu layanan mobile informasi akademik pada

English Cafe menggunakan aplikasi berbasis Android?



1.3 Keaslian Penelitian

Beberapa keaslian penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan

sistem layanan mobile informasi akademik berbasis android pada English Cafe

adalah sebagai berikut :

1. Penginformasian layanan akademik mobile berbasis android yang dilakukan

di English Cafe.

2. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem yaitu

waterfall.

3. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi android sebagai

sistem layanan mobile informasi akademik berbasis android.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menginformasikan akademik di English Café.

2. Untuk merancang suatu sistem yang dapat mengolah informasi

akademik di English Café.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menentukan

batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem ini dibuat pada English Cafe Bandarlampung sehingga yang

dapat mengakses sistem ini hanya admin dan member yang terdaftar di

Engish Cafe Bandarlampung.



2. Hanya membahas seputar informasi akademik pada English Cafe

Bandarlampung.

3. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall dan

perancangan sistem menggunakan UML.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat  dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membantu proses pekerjaan dari admin dalam melakukan

penyebaran informasi akademik seputar English Cafe.

2. Untuk dapat mengurasi kesalahan / kekeliruan pada informasi yang

disebarkan oleh English Cafe.


