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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 

berkembang pesat membuat kebutuhan mengenai informasi  sangatlah besar, 

sehingga mendorong kita untuk memanfaatkan sistem yang berbasis mobile 

android untuk menunjang dalam penggunaanya demi mewujudkan efisiensi 

waktu. 

Sejauh ini didalam penginputan data calon peserta seminar kebanyakan masih 

melakukan input data secara manual seperti mengisi form pendaftaran secara 

tertulis, sehingga waktu yang digunakan sangatlah tidak efisien. Pengisian form 

pendaftaran juga terkadang tidak sesuai harapan, salah satunya karena sistem 

manual tidak bisa mengecek kebenaran hasil registrasi jika ada kesalahan 

penulisan biodata peserta seminar. Apabila masalah tersebut dibiarkan seperti 

sekarang maka akan mengalami kesulitan tersendiri untuk hal registrasi tersebut. 

Dengan adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi mobile, penulis 

mencoba membuat aplikasi berbasis mobile android. Adapun mobile android 

adalah sistem operasi yang dapat di operasikan pada smartphone. Android juga 

salah satu sistem operasi open source, karena sifat open source itu banyak pihak 

developer yang telah mengembangkan beberapa aplikasi dengan menggunakan 

sistem operasi tersebut.  

Dengan membangun aplikasi ini diharapkan mampu membantu proses 

registrasi penginputan data calon peserta seminar yang tadinya secara manual 

hingga waktu yang dibutuhkan tidak efisien menjadi sangat efisien dan juga 

menjadi solusi yang tepat untuk mendukung kinerja penginputan data registrasi 

calon peserta seminar.  

Adanya aplikasi registrasi calon peserta seminar berbasis mobile android 

tersebut penulis berharap proses layanan penginputan data dapat lebih mudah dan 

optimal. Karena aplikasi ini sudah didukung dengan smartphone android, dan juga 

hasil yang didapatkan sangat (akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap). 
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Beberapa penelitian yang terkait dalam penulisan laporan yang penulis 

lakukan, diantaranya: penelitian
[1] 

mengenai sistem informasi pendaftaran pada 

klinik dr.veri kacen kabupaten pekalongan berbasis android. Penelitian
[2] 

mengenai perancangan sistem informasi registrasi ulang penerimaan siswa baru 

berbasis web. Penelitian
[3]

 mengenai registrasi calon siswa baru berbasis mobile 

android disekolah menengah atas negri 9 manado. Penelitian
[4]

 mengenai 

perancangan aplikasi registrasi online pada klinik dokter spesialis anak dengan 

framework codelgniter. Penelitian
[5]

 mengenai sistem informasi registrasi event 

dengan qr code scanner di sloraya (studi kasus pada komunitas “tangan di atas”). 

Penelitian
[6] 

mengenai pemanfaatan teknologi RFID (Radio Frequency 

Identification) dalam layanan registrasi rekam medis pasien. Penelitian
[7] 

aplikasi 

registrasi pemakaian kios pasar di pati berbasis web pada dinas perdagangan dan 

perindustrian kabupaten pati. 

Berdasarkan masalah yang telah penulis paparkan tersebut, dapat disimpulkan 

perlunya membangun aplikasi yaitu “RANCANG BANGUN APLIKASI 

REGISTRASI CALON PESERTA SEMINAR BERBASIS MOBILE ANDROID 

(STUDI KASUS PADA PT.XYZ)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana membangun sebuah aplikasi untuk proses registrasi calon 

peserta seminar berbasis mobile android agar tertata dengan baik ?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan suatu pembatasan 

permasalahan atau ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun hanya untuk penginputan data registrasi. 

2. Aplikasi dibangun menggunakan sistem android. 

3. Aplikasi ini menggunakan database firebase dan bahasa pemrograman Java. 

4. Penelitian ini tidak membahas masalah keamanan data jika terdapat orang 

iseng dalam melakukan registrasi berulang-ulang kali. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membangun aplikasi registrasi calon 

peserta seminar berbasis mobile android yang dapat melakukan input data secara 

mudah, efektif, dan juga efisien. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi registrasi calon peserta seminar berbasis mobile 

android ini antara lain ialah: 

1. Memberikan kemudahan kepada PT.XYZ yang mengadakan seminar untuk 

input data calon registrasi dengan menggunakan smartphone android. 

2. Memaksimalkan proses penginputan data yang cepat dan akurat. 

3. Memberikan kemudahan kepada para peserta dalam melakukan proses 

registrasi seminar. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam lima bab 

yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan tentang  sistem 

oprasi yang digunakan, software dan beberapa istilah yang ada 

dalam proyek tugas akhir ini. 

 

 

 



 

4 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai langkah-langkah 

pembuatan aplikasi mobile android serta pengujiannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai proyek tugas akhir 

ini. 

 


