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ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat
membuat informasi menjadi elemen penting dalam perkembangan kehidupan saat ini
dan tentunya di masa yang akan datang. Dalam sebuah instansi, penyajian informasi
yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan, seperti halnya di Pesantren Mahasiswa
(PESMA) K.H Mas Mansur UMS. Dari informasi yang diperoleh dapat diketahui
bahwa terdapat persoalan tentang penyampaian informasi administrasi dan akademik
dari pihak Pesma kepada mahasantri. Oleh  karena itu,  dibutuhkan aplikasi yang bisa
memberikan solusi atas persoalan tersebut. Aplikasi yang akan dibuat ini merupakan
aplikasi berbasis android, karena android merupakan platform yang lengkap mulai dari
sistem operasi, aplikasi, developing tool (alat pengembang), pasar aplikasi, dukungan
vendor industri handphone serta dukungan dari komunitas open system. Perancangan
aplikasi android menggunakan metode web service dimulai dengan tahapan analisis
kebutuhan, kemudian pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan perancangan desain
aplikasi. Aplikasi yang sudah jadi kemudian diujikan kepada mahasantri Pesma K.H
Mas Mansur dan diperoleh hasil bahwa aplikasi sangat bermanfaat dan dapat
memudahkan mahasantri dalam mendapatkan informasi terkait kegiatan di Pesma.

Kata Kunci : Android, Pesantren Mahasiswa K.H Mas Mansur, Sistem Informasi



ABSTRACT

The rapid development of science and technology is make the information
become an important element of the life development today, and certainly in the future.
In the institution, a rapid and accurate presentation of information is needed, as is the
case in Islamic international boarding school KH Mas Mansur UMS (Pesma). From the
information that obtained can be known that there is a problem about the delivery of
administration and academic information from Pesma to mahasantri. Therefore, its
necessary an application that can provide a solution for the problem.

The application that will be made is an android based applications, because
android is a complete platform starting from the operating system, application,
developing tools, application market, vendor support from the mobile phone industry
and the support from open system community. The design of android application is
using the web service method, starting with requirements analysis, then collecting data,
and followed by designing the application.

The application that have been finished then tested to mahasantri Pesma KH Mas
Mansur and obtained results that the application is very beneficial and can facilitate
mahasantri in obtaining related information about Pesma activities.

Keywords: Android, Islamic International Boarding School KH Mas Mansur,
Information System



Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi (IPTEK) yang sangat

pesat, informasi menjadi elemen

penting dalam perkembangan

kehidupan saat ini dan tentunya di masa

yang akan datang. Dapat dipastikan,

hampir setiap orang membutuhkan

sarana untuk berkomunikasi dan

mendapatkan sumber informasi yang

lengkap serta akurat dalam kehidupan

sehari-hari. Dengan internet informasi

yang tadinya susah diakses menjadi

mudah untuk diakses. Internet menjadi

wahana baru bagai siapa saja untuk

belajar hal-hal baru serta mengasah

kemampuan individu di berbagai

bidang.

Dalam sebuah instansi, penyajian

informasi yang cepat dan akurat sangat

dibutuhkan, seperti halnya di Pesma

K.H Mas Mansur UMS. Dari informasi

yang diperoleh dapat diketahui bahwa

terdapat persoalan tentang

penyampaian informasi administrasi

dan akademik dari pihak Pesma kepada

mahasantri. Salah satu dari persoalan

itu yakni, ketika mahasantri ingin

mengetahui informasi tentang

administrasi atau akademik, mereka

harus menyempatkan waktu untuk ke

kantor dan bertemu dengan staff untuk

mendapatkan informasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan

aplikasi yang bisa memberikan solusi

atas persoalan tersebut. Penulis

mengusulkan aplikasi yang akan dibuat

ini merupakan aplikasi berbasis

android, karena android merupakan

platform yang lengkap mulai dari

sistem operasi, aplikasi, developing

tool (alat pengembang), pasar aplikasi,

dukungan vendor industri handphone

serta dukungan dari komunitas open

system. Aplikasi ini akan memberikan

informasi kepada mahasantri tentang

administrasi, akademik,

kemahasantrian, identitas diri, dan

pengumuman dari pihak Pesma dengan

mudah, sehingga mahasantri bisa

mendapatkan informasi dimanapun dan

kapanpun tidak terbatas oleh jam kerja

kantor dan kegiatan mereka di kampus.

Bahkan, ketika mereka sedang berada

di rumah, mereka dapat selalu

mengupdate mengenai informasi

tentang Pesma tanpa harus pergi ke

kantor dan menemui staff Pesma.



Tinjauan Pustaka

Suryana wijaya (2013) dalam

skripsi yang berjudul Sistem Informasi

Akademik Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berbasis Android menerangkan bahwa

Pengembangan pada sistem informasi

dilakukan agar semakin baik

performanya dan semakin sesuai

dengan keinginan pengguna. Namun,

sampai saat ini sistem informasi

akademik UIN Sunan Kalijaga belum

ada yang dikembangkan secara khusus

berbasis mobile. oleh karena itu

pengembangan sistem informasi

akademik berbasis mobile sangat

penting untuk dilakukan. Mahasiswa

dapat dengan mudah mengakses sistem

informasi akademik melalui perangkat

mobile yang ada. Mereka dapat

mengaksesnya dimanapun dan

kapanpun selama mereka terhubung

dalam jaringan internet. Hasil dari

penelitian tersebuat peneliti berhasil

mengetahui mekanisme pengambilan

data akademik yang ada pada server

kemudian mampu menampilkan

akademik dalam format JSON yang

dapat dibaca oleh perangkat android.

Sinsuw Alicia dan Najoan

Xaverius (2013) dalam jurnalnya yang

berjudul Prototipe Aplikasi Sistem

Informasi Akademik Pada Perangkat

Android menerangkan bahwa aplikasi

sistem informasi akademik

memudahkan pengguna untuk

melakukan kegiatan administratif

akademik. Fungsinya adalah untuk

membantu seluruh komponen

perguruan tinggi dalam pengelolaan

data nilai mahasiswa, mata kuliah, data

staf pengajar (dosen) serta administrasi

fakultas/jurusan yang sifatnya masih

manual untuk dikerjakan dengan

bantuan Software agar mampu

mengefektifkan waktu dan menekan

biaya operasional. Keterbatasan

fleksibilitas akses sistem informasi

akademik yang mengharuskan

pengguna terhubung dengan internet

secara statis menyebabkan perlu

dirancang suatu aplikasi sistem

informasi akademik yang mampu

memenuhi kebutuhan fleksibilitas dari

para user untuk dapat melakukan akses

dengan lebih mudah dan cepat, dalam

hal ini melalui perangkat smartphone

yang saat ini sangat banyak digunakan



karena harganya yang cukup terjangkau

dan fasilitas layanannya yang cukup

menjanjikan. Penelitian ini bertujuan

untuk  merancang sistem informasi

akademik  berbasis android, yang dapat

diakses melalui perangkat bergerak

(mobile) untuk memudahkan akses

yang lebih fleksibel. Keluaran dari

sistem informasi ini dapat memberikan

informasi yang relevan dan uptodate

bagi stakeholder (calon mahasiswa,

dosen, mahasiswa, administrasi,

pengguna lulusan), dimana saja dan

kapan saja.

Nurada Haris (2014) menerangkan

dalam skripsinya yang berjudul Sistem

Informasi Teknik Elektro Berbasis

Android di Universitas

Muhammadiyah Surakarta bahwa

pengembangan teknologi informasi

sangat dibutuhkan, karena teknologi

terus berkembang dengan hadirnya

perangkat-perangkat baru yang

menggunakan hardware dan software

yang semakin canggih. Berdasarkan

perkembangan teknologi dan realita

yang ada, maka pengembangan sistem

informasi berbasis android sangat

penting untuk dilakukan. Pembuatan

sistem informasi berbasis android

untuk teknik elektro UMS sangat

bermanfaat bagi para mahasiswanya.

Metodenya adalah dengan cara drag

and drop objek visual, menggunakan

tool software Google Appinventor 2.

Pengujian dilakukan secara internal,

melalui pengujian ke beberapa versi

sistem operasi android, dan langsung

kepada responden.Aplikasi yang telah

dibuat memberikan kemudahan bagi

mahasiswa teknik elektro dengan

memberikan informasi tentang apa saja

yang ada di fakultas teknik elektro

UMS.

Julpitriadi (2011) menerangkan

dalam skripsinya yang berjudul

Pengembangan Sistem Informasi

Pondok Pesantren Internasional  K.H

Mas Mansur Universitas

Muhammadiyah Surakarta Berbasis

Web menerangkan bahwa pondok

pesantren internasional KH. Mas

Mansur merupakan pesantren yang

dimiliki oleh Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Pesantren

ini sebenarnya telah memiliki sistem

informasi berbasis Java Desktop.

Penggunaan aplikasi Java Desktop ini



hanya diperuntukkan bagi admin dalam

mengelola data dan informasi di

pondok pesantren. Sedangkan untuk

mahasiswa tidak dapat

menggunakannya. Oleh karena itu

pondok pesatren ini membutuhkan

sebuah sistem informasi yang juga

dapat digunakan oleh mahasiswa

maupun admin. Dari kebutuhan

tersebut, disini penulis ingin membuat

sistem informasi berbasis web yang

dapat digunakan untuk admin maupun

mahasiswa. Dengan sistem informasi

berbasis web ini penguna admin dan

mahasiswa nantinya dapat dengan

mudah memperoleh maupun

mengakses informasi kapan saja selama

dapat terhubung dengan jaringan

internet.. Dengan mengikuti tahapan

yang telah dibuat, Sistem Informasi

Pondok Pesantren Internasional KH.

Mas Mansur Universitas

Muhammadiyah Berbasis web berhasil

diwujudkan, serta sistem informasi

dapat berjalan sebagaimana yang

diinginkan dan sesuai dengan tujuan

sistem informasi dibuat.

Ramadhan Taufik dan Utomo

Victor G (2014) menjelaskan dalam

jurnalnya yang berjudul Rancang

Bangun Aplikasi Mobile Untuk

Notifikasi Jadwal Kuliah Berbasis

Android bahwa pembuatan aplikasi

mobile untuk notifikasi jadwal kuliah

berbasis android memberikan

kemudahan bagi mahasiswa Sekolah

Tinggi Manajemen Informatika dan

Komputer (STIMIK) dalam melihat

jadwal perkuliahan. Kehadiran

smartphone Android sebagai salah satu

produk teknologi terbaru di bidang

selular diharapkan dapat membantu

mahasiswa dalam mengakses informasi

jadwal dengan efektif dan efisien.

Kemampuan smartphone Android

untuk selalu terkoneksi dengan internet

dapat membantu mahasiswa memantau

jadwal kuliah secara realtime. Sifat

smartphone android yang mudah

dibawa dapat memudahkan mahasiswa

untuk mengakses informasi jadwal

dimana saja. Aplikasi mobile ini

tersebut menjadi media pilihan baru

bagi mahasiswa yang berasal dari luar

kota, sehingga mereka bisa

mendapatkan jadwal perkuliahan ketika

mereka tidak berada di kampus.



Metode Penelitian

a. Analisis Kebutuhan

Aplikasi dibuat dengan tujuan

untuk memudahkan user dalam

mendapatkan informasi yang cepat

dan akurat selama masih

terkoneksi dengan jaringan di lokal

UMS.

User dapat melakukan beberapa

aktifitas yang berupa:

1) Melihat Profil diri.

2) Melihat informasi

pembayaran.

3) Mengirim pesan kepada

admin.

4) Melihat Informasi tentang

kegiatan di Pesma.

5) Merubah Password.

6) Melihat Jadwal pelajaran.

Melihat nilai ujian.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang

dibutuhkan oleh aplikasi dilakukan

di Pesma K.H Mas Mansur, data

diambil dari database Pesma,

kemudian dari database Pesma

data difilter dan di ambil menurut

kebutuhan aplikasi. Pada

penelitian ini, database yang

digunakan untuk menyimpan data

adalah database MySQL dengan

menggunakan teknik normalisasi

guna mengoptimalkan database

secara logikal sehingga dapat

memudahkan relasi antar tabel

agar lebih terintegrasi.

c. Use Case Diagram

Use case diagram adalah

diagram yang menggambarkan

interaksi antara sistem dan

pengguna yang menunjukan siapa

saja yang menggunakan sistem dan

bagaimana cara pengguna

berinteraksi dengan sistem.

Gambar 1. Use Case Diagram User

d. Desain Aplikasi

User Login

Melihat Profi

Melihat Info administrasi

Melihat info pesma

Mengirim saran

Melihat nilai

Merubah password

Melihat Jadwal

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>



Aplikasi yang dibuat

meggunakan metode web service

dengan desain seperti gambar 2.

Gambar 2. Desain Aplikasi

Dari gambar 2 bisa dilihat ketika

android ingin mengambil data dari

MySql dia harus menggunakan

bantuan dari PHP, setelah itu PHP

akan memanggil data yang

tersimpan dalam MySql, Data yang

sudah dipanggil kemudian

diparsing oleh JSON supaya bisa

dibaca oleh perangkat android.

e. Pembuatan Aplikasi

Pembuatan sistem informasi

Pesma berbasis android ini

menggunakan eclipse sebagai tool

utamanya, untuk menulis script

dan mendesain tampilannya.

Aplikasi Xampp digunakan

sebagai web servernya, sehingga

database yang sudah dibuat bisa

diupload dalam server tersebut.

Notepade ++ digunakan untuk

mengedit script dalam skala kecil,

sehingga script yang awalnya salah

dibenarkan dulu di notepad ++

yang kemudian akan dikembalikan

lagi ke dalam eclipse.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Login

Halaman login adalah

halaman awal pada sistem

informasi Pesma berbasis android,

pada halaman ini terdapat logo

Universitas Muhammadiyah

Surakarta ditengah, dan

dibawahnya terdapat form untuk

melakukan proses login.

Mahasiswa yang ingin melakukan

login harus memasukan username

dan password yang telah diberikan

oleh admin.

Di halaman ini juga

terdapat 2 buat tombol, yaitu

tombol login dan tombol reset.

Tombol login digunakan untuk

masuk ke dalam menu utama, dan



tombol reset digunakan jika

mahasiswa salah memasukan

username atau password sehingga

mahasiswa bisa menghapusnya

dengan menekan tombol reset.

b. Main Menu

Main menu adalah tampilan

menu utama dalam sistem aplikasi

android Pesma. Di main menu ini

terdapat 6 menu utama, menu-

menu tersebut adalah:

1) Profil

2) Adminstrasi

3) Kotak Saran

4) Info Pesma

5) Pengaturan Akun

Akademik

c. Profil

Pada menu profil terdapat

informasi data diri mahasiswa, data

diri itu meliputi:

1) Nama

2) Nim

3) Jurusan

4) Alamat

5) Tanggal Lahir

6) Golongan Darah

7) Jenis Kelamin

Nomer Hp

d. Administrasi

Menu administrasi adalah menu

untuk melihat riwayat pembayaran

yang telah dilakukan oleh

mahasiswa, pada menu itu

mahasiswa juga bisa mengecek

tanggal pembayaran dan jumlah

pembayaran yang dia lakukan.

e. Kotak Saran

Menu kotak saran merupakan

menu yang bisa digunakan oleh

mahasiswa untuk mengirim pesan

kepada admin. Pada menu ini

terdapat 2 form, form pertama

untuk judul dan form kedua untuk

isi dari pesan, selain itu juga

terdapat tombol kirim untuk

mengirim pesan. Kotak saran ini

adalah media untuk para

mahasiswa agar apa yang mereka

inginkan bisa tersampaikan kepada

pihak Pesma.

f. Info Pesma

Menu info Pesma memberikan

informasi mengenai kegiatan yang

ada di pesma, baik kegiatan

akademik maupun non-akademik.

Didalam menu info Pesma terdapat

logo UMS, judul informasi dan



tanggal informasi disampaikan.

Menu info Pesma ini memudahkan

pihak pesma untuk memberikan

informasi kepada mahasiswa

secara cepat dan tepat.

g. Pengaturan Akun

Pengaturan akun merupakan

menu yang disediakan bagi

mahasiswa untuk menggati

password awal yang diberikan oleh

admin. Didalam menu ini terdapat

2 buah form, form yang pertama

untuk memasukan password baru

dan form yang kedua untuk

mengulangi password baru lagi,

tujuannya adalah agar mahasiswa

tidak salah mengetik ketika

mengganti password, didalam

menu pengaturan akun juga

terdapat 2 buah tombol, tombol

SIMPAN untuk menyimpan

password baru dan tombol RESET

untuk mereset password yang salah

ditulis. Untuk mengganti password

mahasiswa harus memasukan

minimal 5 karakter, jika karakter

kurang dari 5 maka akan ada pesan

“Password kurang dari 5 karakter”,

dan jika form password baru dan

form ulangi password baru tidak

sama  karakternya, maka akan ada

pesan “Password Baru Tidak

Sama”.

h. Jadwal

Menu jadwal menyediakan

informasi tentang jadwal

perkuliahan yang di tempuh oleh

mahasiswa selama 1 semester.

Pada menu ini mahasiswa bisa

melihat informasi hari, matakuliah,

dosen dan kelas.

i. Nilai

Menu nilai memberikan informasi

tentang nilai mata kuliah yang

diikuti oleh mahasiswa. Pada menu

nilai mahasiswa bisa melihat daftar

nilai ujian yang dia peroleh selama

berada di Pesma K.H Mas Mansur.

2. Pengujian Aplikasi

a. Analisis Sistem

Sistem informasi berbasis

android yang dibuat mencakup

semua informasi yang ada di

Pesma K.H Mas Mansur,

mahasiswa yang ingin

menggunakan aplikasi tersebut

hanya bisa menggunakannya jika

handphone atau gadget mereka



tersambung dengan jaringan di

lokal UMS. Server yang ada di

Pesma merupakan sub dari server

UMS, sehingga aplikasi terbsebut

tidak bisa digunakan tanpa adanya

koneksi dengan jaringan yang ada

di UMS.

b. Analisis Kuisioner

Tahap selanjutnya adalah

pengujian aplikasi kepada

beberapa mahasiswa Pesma K.H

Mas Mansyur UMS. Penulis

memberikan kuisioner kepada

mahasiswa Pesma dan memintanya

untuk mencoba aplikasi yang

sudah penulis buat, hal ini

bertujuan untuk mengetahui respon

dan pendapat dari para mahasiswa,

pada pengujian ini diambil 50

responden dari mahasiswa Pesma.

P1 : Aplikasi mudah dioperasikan

P2 :Aplikasi ini dapat

memberikan informasi yang

dibutuhkan

P3 : Tampilan aplikasi menarik

P4 : Aplikasi sudah lengkap

P5 :Semua fungsi berjalan dengan

baik

Tabel 1 menjelaskan hasil

kuisioner yang  telah dilakukan.

Tabel 1. Hasil Kuisioner

No Pernyataan

Pernyataan dan Jumlah

jawaban Jumlah Skor

(S)

Prosentase

Intepretasi

(P)
SS

(5)

S

(4)

N

(3)

TS

(2)

STS

(1)

1. P1 31 18 1 0 0 230 92%

2. P2 21 26 2 1 0 217 86.8%

3. P3 9 25 13 3 0 190 76%



No Pernyataan

Pernyataan dan Jumlah

jawaban Jumlah Skor

(S)

Prosentase

Intepretasi

(P)
SS

(5)

S

(4)

N

(3)

TS

(2)

STS

(1)

4. P4 10 19 15 6 0 183 73.2%

5. P5 17 27 6 0 0 211 84.4%

Grafik Pernyataan pemilihan kuisioner  seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Prosentase interpretasi Pernyataan Kuisioner
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Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil

dari penelitian sistem informasi Pesma

berbasis android adalah:

1. Sistem Informasi Pesma berbasis

android dapat memberikan

informasi tentang data diri,

akademik, administrasi dan

pengumuman yang ada di Pesma

K.H Mas Mansur Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Sistem informasi Pesma hanya bisa

digunakan ketika perangkat android

terhubung dengan jaringan lokal

Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

3. Aplikasi yang dibuat juga menjadi

media untuk menyampaikan

keluhan atau pesan kepada pihak

Pesma K.H Mas Mansur.

Saran

Saran yang diberikan penulis

untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya perlu

menggunakan server sendiri,

sehingga nantinya aplikasi bisa

digunakan dimana saja tanpa perlu

terhubung dengan jaringan lokal

UMS.

2. Perlu adanya kelengkapan dalam

database yang disediakan Pesma,

sehingga data tentang nilai dan

jadwal bisa terstruktur dengan baik.

3. Diharapkan untuk penelitian

selanjutnya agar bisa membuat

interface lebih menarik sehingga

bisa membuat user menjadi nyaman.

4. Perlu penambahan fitur menu kantin

dan foto profil.
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