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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN KESIMPULAN 

 

Pada bab ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai implementasi 

dan hasil uji coba terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat. Uji coba ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah sistem aplikasi yang telah dibuat dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 

5.1  Implementasi  

Pada bab ini juga akan dibahas mengenai fitur dan tampilan yang terdapat 

di dalam aplikasi sistem informasi akademik berbasis Android di SMA Negeri 2 

Pangkalpinang ini. Setelah merancang program, baik itu dalam hal tampilan 

maupun proses yang terjadi, maka proses yang telah dirancang sebelumnya dapat 

di implementasikan menjadi sebuah program.  

Implementasi sistem adalah tahap untuk mewujudkan aplikasi melalui 

aktifitas pemrograman.  Dalam tahap implementasi ini, sistem yang telah didesain 

mulai diterapkan dengan membangun komponen-komponen yang telah 

direncanakan. 

 

5.1.1 Instalasi Aplikasi 

Implementasi dan pembahasan akan aplikasi sistem informasi akademik 

yang telah dibuat, berdasarkan perancangan user interface pada bab 4 

sebelumnya, maka dapat dirancang suatu aplikasi sistem informasi akademik 

berbasis Android dengan menggunakan Eclipse Kepler sebagai editor-nya dan 

emulator Android sebagai media pengujiannya. Aplikasi ini bisa dijalankan 

dengan menggunakan smartphone berbasis sistem operasi Android dengan 

minimum versi 2.3 (gingerbread). sehingga dihasilkan tampilan user interface 

seperti gambar-gambar di bawah ini: 
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1. Pada proses instalasi akan muncul layar seperti pada gambar , kemudian klik 

tombol install. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.1 Tampil layar permission 
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2. Tunggu sampai proses instalasi selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Tampil Proses Instalasi 

 

. 
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3. Aplikasi berhasil diinstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.3 Tampilan Informasi Instalasi Selesai 
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5.1.2 Petunjuk Penggunaan Aplikasi 

 Bagian ini bertujuan untuk menerangkan secara singkat bagaimana 

penggunaan aplikasi “SIA SMADA”. Dengan adanya petunjuk penggunaan ini, 

diharapkan pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Dibawah ini 

dijelaskan beberapa petunjuk dalam penggunaan aplikasi “SIA SMADA”. 

 

1. Tampilan Layar Login 

Tampilan pertama saat aplikasi dijalankan. Disini user diminta untuk login 

terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasi. Username yang digunakan 

adalah NIS dari masing – masing siswa/i (user), dan password default yang juga 

berupa NIS dari siswa/i. 

 

Gambar 5.4 Tampilan menu Login  

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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2. Tampilan Layar Menu Utama 

Tampilan dari menu utama aplikasi SIA SMADA yang akan tampil setelah 

user berhasil melakukan login. Jenis menu yang digunakan pada halaman ini 

adalah  button. 

 

 

Gambar 5.5 Tampilan Menu Utama  

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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3. Tampilan Layar Halaman Menu Raport 

Tampilan dari halaman Raport yang aktif atau ditampilkan setelah user 

memilih  menu (button) Raport pada halaman menu utama. Pada halaman ini 

menampilkan jadwal pelajaran yang didapat siswa.  Pada halaman ini terdapat 

sebuah List View untuk menampilkan list nilai raport. 

 

 

Gambar 5.6 Tampilan Menu Detail Raport 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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4. Tampilan Layar Halaman Menu Info Sekolah 

Tampilan saat memilih menu atau button info sekolah pada halaman menu 

utama. Pada halaman ini, ditampilkan daftar nama Informasi tentang sekolah.  

 

 

 

 

Gambar 5.7 Tampilan Info Sekolah  

Aplikasi Sistem Akademik Berbasis Android 
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5. Tampilan Layar Menu Data Akademik Siswa 

Tampilan saat memilih menu atau button Data Akademik Siswa pada 

halaman menu utama. Pada halaman ini, ditampilkan daftar akademik siswa. 

 

Gambar 5.8 Tampilan Menu Akademik Siswa 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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6. Tampilan Layar Menu Jadwal Pelajaran 

Tampilan saat memilih menu atau button jadwal pelajaran pada halaman 

menu utama. Pada halaman ini, ditampilkan daftar jadwal pelajaran.   

 

 

Gambar 5.9 Tampilan Menu Jadwal Pelajaran 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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7. Tampilan Layar Halaman Pengaturan Akun 

Tampilan dari halaman pengaturan akun yang tampil setelah user memilih 

button menu pengaturan akun. 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Tampilan Menu Pengaturan Akun 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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8. Tampilan Layar Menu Lagger 

Tampilan saat memilih menu atau button Lagger pada halaman menu utama. 

Pada halaman ini, ditampilkan menu lagger. 

 

 

Gambar 5.11 Tampilan Menu Lagger 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Android 
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5.2 Pengujian Aplikasi 

Pengujian merupakan bagian yang penting dalam siklus pembangunan 

aplikasi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin aplikasi yang dibangun 

memiliki kualitas yang handal, yaitu mampu mempresentasikan kajian pokok dari 

spesifikasi, analisa, perancangan dan implementasi dari aplikasi itu sendiri.  

 

5.2.1 Rencana Pengujian 

Pengujian aplikasi ini menggunakan metode black box. Pengujian black 

box berfokus pada persyaratan fungsional dari aplikasi yang dibuat. 

A.Pengujian dari sisi User 

1. Pengujian Login User 

         Tabel 5.1 Tabel pengujian Login User 

Kelas Uji Login User 

Prosedur Pengujian 
Akses menggunakan android, Masukkan 

username dan Password yang benar 

Masukkan 

Masukkan username, Password dan klik tombol 

login 

Keluaran User masuk ke menu halaman utama 

Hasil Pengujian Sesuai dengan yang diharapkan  

Kesimpulan Baik 
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2. Pengujian Data Akademik Siswa 

Tabel 5.2 Tabel Pengujian Data Akademik Siswa 

Kelas Uji Data Akademik Siswa 

Prosedur Pengujian 
Akses menggunakan android, klik button Data 

Akademik siswa 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Sistem menampilkan layar tatap muka Data 

Akademik Siswa 

Hasil Pengujian 
Sesuai yang diharapkan, User dapat melihat Data 

Akademik Siswa  

Kesimpulan Baik 

 

3. Pengujian Raport 

Tabel 5.3 Tabel Pengujian Raport 

Kelas Uji Raport 

Prosedur Pengujian Akses menggunakan android, klik button Raport 

Hasil Yang 

Diharapkan 
Sistem menampilkan layar tatap muka Raport 

Hasil Pengujian 
Sesuai yang diharapkan,User dapat melihat Detail 

Raport per semester  

Kesimpulan Baik 
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4. Pengujian Info Sekolah 

Tabel 5.4 Tabel Pengujian Info Sekolah 

Kelas Uji Info Sekolah 

Prosedur Pengujian 
Akses menggunakan android, klik button Info 

Sekolah 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem Menampilkan layar tatap muka info 

sekolah 

Hasil yang di dapat 
Sesuai yang diharapkan, User dapat melihat Info 

Sekolah  

Kesimpulan Baik 

 

 

5. Pengujian Jadwal Mata Pelajaran 

        Tabel 5.5 Tabel Pengujian Jadwal Mata Pelajaran 

Kelas Uji Jadwal Mata Pelajaran 

Prosedur Pengujian 
Akses menggunakan android, klik button Jadwal 

Mata Pelajaran 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan layar tatap muka Jadwal 

Mata Pelajaran 

Hasil Pengujian 
Sesuai dengan yang diharapkan, User dapat 

melihat Jadwal Mata Pelajaran yang didapat  

Kesimpulan Baik 
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6. Pengujian Info Lagger 

Tabel 5.6 Tabel Pengujian Info Lagger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pengujian Info Developer 

    Tabel 5.7 Tabel Pengujian Info Developer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelas Uji Info Lagger 

Prosedur Pengujian Akses menggunakan android, klik button Lagger 

Hasil yang 

diharapkan 
Sistem menampilkan layar tatap muka Lagger 

Hasil Pengujian 

Sesuai dengan yang diharapkan, User dapat 

melihat Jumlah, jumlah rata-rata serta ranking 

yang diraih 

Kesimpulan Baik 

Kelas Uji Info Developer 

Prosedur Pengujian 
Akses menggunakan android, klik button Info 

Developer 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan layar tatap muka Info 

Developer 

Hasil yang di dapat 

Sesuai dengan yang diharapkan, User dapat 

melihat Info Pembuat aplikasi Sistem Informasi 

Akademik  

Kesimpulan Baik 
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8. Pengujian Pengaturan Akun 

Tabel 5.8 Tabel Pengaturan Akun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Dari sisi Admin 

1. Pengujian Login Admin 

      Tabel 5.9 Tabel Pengujian Login Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Uji Pengaturan Akun 

Prosedur Pengujian 
Akses menggunakan android, klik button 

Pengaturan Akun 

Hasil yang 

diharapkan 

Sistem menampilkan layar tatap muka Info 

Developer 

Hasil Pengujian 

Sesuai dengan yang diharapkan, User dapat 

melihat Info Pembuat aplikasi Sistem Informasi 

Akademik  

Kesimpulan Baik 

Kelas Uji Login Admin 

Prosedur Pengujian 
Akses ke web, Masukkan username dan Password 

yang benar 

Masukkan 

Masukkan username, Password dan klik tombol 

login 

Keluaran Administrator masuk ke dalam menu Admin 

Hasil yang di dapat 
Administrator masuk ke dalam menu Halaman 

Administrator dan dapat mengakses system 

Kesimpulan Baik 
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2. Pengujian Data Siswa 

    Tabel 5.10 Tabel Pengujian Data Siswa 

Kelas Uji Tambah Siswa Edit Siswa Hapus Data 

Siswa 

Prosedur 

Pengujian 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih Mata 

Pelajaran, 

Tambahkan Data 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih menu 

Mata Pelajaran, 

Pilih data yang 

ingin di Edit dan 

Klik Edit 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu Mata 

Pelajaran, Pilih 

data yang ingin 

di Hapus dan 

Klik Hapus 

Masukkan Nis, nama siswa, 

alamat, telp/hp, 

tempat lahir, 

tanggal lahir, jenis 

kelamin,nama 

orangtua, no sttb, 

tanggal sttb, agama 

Nis, nama siswa, 

alamat, telp/hp, 

tempat lahir, tanggal 

lahir, jenis 

kelamin,nama 

orangtua, no sttb, 

tanggal sttb, agama 

Klik tombol 

hapus 

Keluaran Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data yang 

baru ditambahkan 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data yang 

baru di Edit 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan dan 

tidak ada lagi 

data yang 

dihapus 

Hal yang di 

dapat 

Tambah Data 

Berhasil 

Edit Data Berhasil Hapus Data 

Berhasil 

Kesimpulan  Baik Baik Baik 

 

 



141 

 

3. Pengujian Mata Pelajaran 

     Tabel 5.11 Tabel Pengujian Mata Pelajaran 

Kelas Uji Tambah Mata 

Pelajaran 

Edit Mata 

Pelajaran 

Hapus Mata 

Pelajaran 

Prosedur 

Pengujian 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih menu 

Data Siswa, 

Tambahkan Data 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu Data 

Siswa, Pilih data 

yang ingin di 

Edit dan Klik 

Edit 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu Data 

Siswa, Pilih data 

yang ingin di 

Hapus dan Klik 

Hapus 

Masukkan Kode mata pelajaran, 

nama mata pelajaran, 

kkm, semester 

Kode mata 

pelajaran, nama 

mata pelajaran, 

kkm, semester 

Klik tombol 

hapus 

Keluaran Tampil Tabel secara 

Keseluruhan beserta 

data yang baru 

ditambahkan 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data 

yang baru di 

Edit 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan dan 

tidak ada lagi 

data yang 

dihapus 

Hal yang di 

dapat 

Tambah Data 

Berhasil 

Edit Data 

Berhasil 

Hapus Data 

Berhasil 

Kesimpulan  Baik Baik Baik 
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4. Pengujian Jadwal Mata Pelajaran 

  Tabel 5.12 Tabel Pengujian Jadwal Mata Pelajaran 

Kelas Uji Tambah Jadwal Mata 

Pelajaran 

Edit Jadwal Mata 

Pelajaran 

Hapus Jadwal 

Mata Pelajaran 

Prosedur 

Pengujian 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih menu 

Jadwal Mata 

Pelajaran, 

Tambahkan Data 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu 

Jadwal Mmata 

pelajaran, Pilih 

data yang ingin 

di Edit dan Klik 

Edit 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu 

Jadwal Mata 

pelajaran, Pilih 

data yang ingin 

di Hapus dan 

Klik Hapus 

Masukkan Nis, kode mata 

pelajaran, nama mata 

pelajaran,kelas, hari, 

ruang, jam 

Nis, kode mata 

pelajaran, nama 

mata 

pelajaran,kelas, 

hari, ruang, jam 

Klik tombol 

hapus 

Keluaran Tampil Tabel secara 

Keseluruhan beserta 

data yang baru 

ditambahkan 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data 

yang baru di 

Edit 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan dan 

tidak ada lagi 

data yang 

dihapus 

Hal yang di 

dapat 

Tambah Data 

Berhasil 

Edit Data 

Berhasil 

Hapus Data 

Berhasil 

Kesimpulan  Baik Baik Baik 
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5. Pengujian Nilai Siswa 

      Tabel 5.13 Tabel Pengujian Nilai Siswa 

Kelas Uji Tambah nilai siswa Edit nilai siswaa Hapus nilai siswa 

Prosedur 

Pengujian 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih menu 

nilai siswa, 

Tambahkan Data 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu nilai 

siswa, Pilih data 

yang ingin di 

Edit dan Klik 

Edit 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu nilai 

siswa, Pilih data 

yang ingin di 

Hapus dan Klik 

Hapus 

Masukkan Nis, mata pelajaran, 

semesster, kkm, nilai 

Nis, mata 

pelajaran, 

semesster, kkm, 

nilai 

Klik tombol 

hapus 

Keluaran Tampil Tabel secara 

Keseluruhan beserta 

data yang baru 

ditambahkan 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data 

yang baru di 

Edit 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan dan 

tidak ada lagi 

data yang 

dihapus 

Hal yang di 

dapat 

Tambah Data 

Berhasil 

Edit Data 

Berhasil 

Hapus Data 

Berhasil 

Kesimpulan  Baik Baik Baik 

 

 

 

 



144 

 

6. Pengujian Event Sekolah 

  Tabel 5.14 Tabel Pengujian Event Sekolah 

Kelas Uji Tambah event sekolah Edit event 

sekolah 

Hapus event 

sekolah 

Prosedur 

Pengujian 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih menu 

nilai siswa, 

Tambahkan Data 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu nilai 

siswa, Pilih data 

yang ingin di 

Edit dan Klik 

Edit 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu nilai 

siswa, Pilih data 

yang ingin di 

Hapus dan Klik 

Hapus 

Masukkan Judul, posting by, isi 

berita 

Judul, posting by, 

isi berita 

Klik tombol 

hapus 

Keluaran Tampil Tabel secara 

Keseluruhan beserta 

data yang baru 

ditambahkan 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data 

yang baru di 

Edit 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan dan 

tidak ada lagi 

data yang 

dihapus 

Hal yang di 

dapat 

Tambah Data 

Berhasil 

Edit Data 

Berhasil 

Hapus Data 

Berhasil 

Kesimpulan  Baik Baik Baik 
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7. Pengujian User Aplikasi 

  Tabel 5.15 Tabel pengujian user aplikasi 

Kelas Uji Tambah user Edit user Hapus user 

Prosedur 

Pengujian 

Akses ke website, 

Login sebagai 

admin, Pilih menu 

user aplikasi, 

Tambahkan Data 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu user 

aplikasi, Pilih 

data yang ingin 

di Edit dan Klik 

Edit 

Akses ke 

website, Login 

sebagai admin, 

Pilih menu user 

aplikasi, Pilih 

data yang ingin 

di Hapus dan 

Klik Hapus 

Masukkan Nis, nama Nis, nama Klik tombol 

hapus 

Keluaran Tampil Tabel secara 

Keseluruhan beserta 

data yang baru 

ditambahkan 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan 

beserta data 

yang baru di 

Edit 

Tampil Tabel 

secara 

Keseluruhan dan 

tidak ada lagi 

data yang 

dihapus 

Hal yang di 

dapat 

Tambah Data 

Berhasil 

Edit Data 

Berhasil 

Hapus Data 

Berhasil 

Kesimpulan  Baik Baik Baik 
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5.3 Kelebihan Dan Kekurangan Program  

Pada tahap akhir dari pembangunan aplikasi, dilakukan suatu evaluasi 

terhadap program aplikasi yang dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Berikut adalah kelebihan dan 

kekurangan yang dapat disimpulkan dari aplikasi Sistem Akademik SMA Negeri 2 

Pangkalpinang. 

 

5.3.1 Kelebihan Program 

1. Aplikasi ini hanya menampilkan mata pelajaran yang didapat/diambil oleh 

siswa. Hal ini memudahkan siswa/i karena tidak menyulitkan mereka untuk 

mencari mata pelajaran yang mereka inginkan, dan aplikasi pun terlihat lebih 

teratur karena tidak menampilkan keseluruhan mata pelajaran dari kurikulum 

masing – masing studi. 

2. Aplikasi ini bisa dibilang user friendly, sehingga siswa/i dijamin tidak akan 

sulit untuk memahami cara ataupun tidak akan mengalami kesulitan dalam 

proses penggunaan aplikasi. 

3. Aplikasi ini memiliki desain tampilan antar muka (interface) yang mudah 

untuk dioperasikan pengguna. 

4. Aplikasi ini juga memudahkan siswa/i untuk yang susah melihat nilai-nilai 

raport terkendala rumah yang jauh atau msih di luar kota bersama keluarga, 

aplikasi ini dapat membantu dalam melihat nilai-nilai mereka. 

5.3.2 Kekurangan Program 

1. Aplikasi ini hanya bisa di pakai bagi siswa/i yang memakai OS Android atau 

smartphone yang sistem operasinya menggunkan android. 

2. Aplikasi ini hanya bisa di akses oleh siswa/i apabila ada jaringan internet 

Karena database tersimpan secara online dan membutuhkan koneksi internet 

untuk menggunakan aplikasi ini dan sudah terinstalisasi Aplikasi Sistem 

SMA Negeri 2 Pangkalpinang di smartphone pengguna. 
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5.4 Kesimpulan 

 

Dari uji coba dan pembahasan aplikasi sistem informasi akademik berbasis 

Android di SMA Negeri 2 Pangkalpinang yang telah dilakukan ini,  dapat diambil 

beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

a. Aplikasi sistem informasi akademik berbasis Android di SMA Negeri 2 

Pangkalpinang ini cukup mudah digunakan karena design interface-nya yang 

sederhana dan dapat berguna bagi siswa yang mempunyai mobilitas tinggi 

dalam mengakses informasi, sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

b. Metode web service berhasil diterapkan pada aplikasi sistem akademik 

berbasis Android di SMA Negeri 2 Pangkalpinang, dengan memanfaatkan 

JSON sebagai format pertukaran (parsing) data dan informasi yang 

memungkinkan lintas platform tanpa tergantung pada jenis aplikasi yang 

digunakan pada sisi client. 

c. Aplikasi sistem informasi akademik berbasis Android ini baru diterapkan 

pada layanan web service yang hanya berbasiskan localhost saja, namun 

dalam pengoperasiannya tidak ditemukan kendala yang berarti pada saat 

menampilkan informasi yang diinginkan. 

d. Teknik normaslisasi database dengan menggunakan MySQL dapat diterapkan 

dengan baik pada aplikasi ini, guna menghindari atau mengurangi terjadinya 

redudansi data di database dalam skala besar pada saat menampilkan data di 

aplikasi. Sehingga dengan penggunaan normaliasis database ini dapat 

dihasilkan desain relasi database yang terintegrasi serta menghasilkan kinerja 

yang optimal. 

e. Data-data yang tersimpan dalam database tersimpan pada tabel-tabel ploting 

yang saling berhubungan dengan kelas-kelas pada aplikasi dan terhubung 

melalui query sql.  
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5.5 Saran 

 

Dari kesimpulan di atas mengenai uji coba dan pembahasan aplikasi sistem 

informasi akademik berbasis Android di SMA Negeri 2 Pangkalpinang yang telah 

dilakukan ini,  dapat di uji cobakan kembali dengan menaruh (hosting) database 

aplikasi ini ke dalam suatu server pada web domain yang aktif, sehingga dapat 

dihasilkan suatu aplikasi sistem informasi akademik yang online dengan 

memanfaatkan smartphone mobile Android. 

Selain itu, dapat dikembangkan dari sisi pemanfaatan cache, dimana 

data-data yang sudah pernah ditampilkan masih bisa tersimpan di media 

penyimpanan lokal (smartphone). Sehingga nantinya dapat memberikan pilihan 

untuk melakukan sinkronisasi dengan data online yang terdapat di server pusat 

dimana data-data tersebut di hosting. Dengan cara ini, diharapkan dapat 

memberikan pemakaian bandwith internet yang hemat dan dapat meringankan 

kinerja server. 

Dari sisi client server, dapat dikembangkan dengan memanfaatkan 

sebuah framework php yang lebih ringan dan efisen terhadap penggunaan sumber 

daya data dan informasi. Sehingga pemanfaatan framework ini akan sangat 

berguna ketika aplikasi berbasis web service ini diakses oleh banyak client, 

dengan memanfaatkan manajemen sumber daya yang lebih baik tentunya. 

Mengingat banyaknya sistem operasi untuk perangkat gerak (mobile) 

yang berkembang saat ini, perlu dibuatkan aplikasi sistem informasi akademik ini 

untuk setiap perangkat tersebut, sehingga mahasiswa yang belum memiliki 

perangkat mobile dengan sistem operasi Android nantinya masih bisa menikmati 

layanan informasi kampus melalui aplikasi ini, sesuai dengan spesifikasi 

perangkat mobile-nya sendiri-sendiri. 

Dengan memanfaatkan sebuah library PhoneGap yang berbasiskan html 

5 dan javascript, nantinya dapat dikembangkan sebuah aplikasi dengan satu kali 

pemrograman (coding) yang hasilnya dapat diterapkan ke berbagai macam sistem 

operasi untuk perangkat mobile. Sehingga pada akhirnya dapat menghemat dan 

mempersingkat waktu dan pengerjaan dalam menghasilkan aplikasi sistem 

informasi akademik berbasis perangkat mobile. 


