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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Alumni merupakan lulusan dari sebuah sekolah, universitas atau perguruan 

tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alumni adalah orang-orang yang 

telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Alumni juga 

memiliki peran penting untuk pengembangan kemajuan sekolah. Ketika alumni  

mampu membangun ikatan alumni dengan baik. Dengan  adanya citra yang baik 

di bangun oleh para alumni. Nantinya akan mempermudah junior untuk mencari 

pekerjaan atau mencari informasi tentang perguruan tinggi. Selain itu juga alumni 

memiliki peran penting untuk pengembangan kemajuan sekolah dengan n 

masukan yang bermanfaat.  

SMKN 1 TUKAK SADAI adalah sekolah SMK Negeri yang terletak di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya berada di kabupaten Bangka 

Selatan. SMKN 1 TUKAK SADAI merupakan sekolah yang satu-satunya 

memiliki jurusan perikanan yang ada di Bangka Selatan. Sejak berdiri pada tahun 

2012 jumlah siswa-siswi lulusan SMKN 1 TUKAK SADAI semakin bertambah. 

Sehingga secara otomatis semakin tinggi juga angka kebutuhan untuk menjaring 

para alumni dalam setiap tahunnya.  

Saat ini pengembangan ikatan alumni pada SMKN 1 TUKAK SADAI 

dirasakan masih minim dan belum banyak media komunikasi yang dapat menjadi 

wadah bagi para alumni untuk menjaga hubungan antar alumni. Peran alumni 

sangat besar terutama dalam pengembangan sekolah, serta dapat membantu dalam 

proses akreditasi. 

Manfaat apabila ikatan alumni dapat terjalin dengan baik seperti, 

mempererat hubungan antar alumni, memudahkan dalam pencarian info lowongan 

pekerjaan. Dibutuhkan teknologi yang dapat membuat suatu media penghubung 

yang dapat membuat alumni SMKN 1 TUKAK SADAI bisa terjalin dengan baik. 

berdasarkan dengan membuat suatu aplikasi berbasis mobile  sebagai media 

penghubung antar satu alumni dengan alumni yang lainya. Dengan adanya 

aplikasi berbasis mobile  di harapkan dapat memberikan dampak positif bagi 
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ikatan alumni ini seperti dalam pengelolaan data alumni, dapat menghasilkan 

informasi yang akurat dan secara efektif serta efisien.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan referensi dari beberapa 

penelitian terdahulu, diantaranya adalah penelitian
[1]

tentang Rancang Bangun 

Aplikasi Alumni Berbasis Android Pada STMIK Atma Luhur. Penelitian
[2]

 tentang 

Analisis Pemetaan Input Alumni Dalam Pengembangan Jurusan Pendidikan 

Fisika Angkatan 2007. Penelitiaan
[3]

Pengembangan Dan Analisis  Sistem 

Informasi Alumni Sekolah Berbasis Web Menggunakan Framework Yii 2 di SMK 

NEGERI 1 TAPIN SELATAN. Penelitian
[4]

Sistem Informasi Pendataan Alumni 

Berbasis  Web Di Fakultas Syari’ah UIN RADEN FATAH Palembang. 

Penelitian
[5] 

Minat Mahasiswa Dan Alumni Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan Universitas Semarang Pada Program Sarjana Mendidik Di Daerah 

Terdepan, Terluar Dan Tertinggal. 

Berdasarkan permasalahan yang  telah di temukan di atas, maka  penulis 

membuat penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Alumni Berbasis 

Android Pada SMKN 1 TUKAK SADAI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi mobile  berbasis android? 

2. Bagaimana agar pengguna tidak mengalami kesulitan pada proses pendataan 

alumni dan alumni bisa memberikan info lowongan perkerjaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai dalam pembuat aplikasi 

alumni berbasis android adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan  

1. Membuat aplikasi yang dapat membantu alumni dalam bertukarnya 

informasi yang bermanfaat. 
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2. Membuat aplikasi yang  dapat membantu alumni mengenal satu dengan 

yang lain. 

1.3.2 Manfaat  

1. Sebagai sarana bagi alumni untuk melihat informasi yang ada. 

2. Sebagai sarana untuk bertukar infomasi dan saling mengenal satu sama lain 

menjadi alumni semakin erat dan baik 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya khusus untuk alumni SMKN 1 TUKAK SADAI 

2. Sistem yang dibangun menggunakan android versi jellybean 

3. Database yang digunakan MySQL  

4. Tidak membahas tentang keamanan pada aplikasi ini 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PEDAHULUAN 

 Menjabarkan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat, Batasan Masalah,  dan Sistematikan Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Landasan teori ini adalah kajian dari teori-teori yang mendasari berbagai 

pemecahan masalah. Menjelaskan tentang landasan teori dasar dari 

pembuatan aplikasi ini, dan berisi dari berbagai sumber dan referensi yang 

digunakan untuk kerperluan penelitian. 

BAB II METODOLOGI PENULISAN 

Menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang aplikasi) 

dalam pembuatan aplikasi ini. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisikan antara lain : struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis 

sistem, perancangan sistem dan memaparkan metodologi yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berfungsi memberikan gambaran akhir  hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. 

 


