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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat dari tahun 

ketahun termasuk didalamnya adalah teknologi informasi. Perkembangan 

teknologi sekarang ini semakin memudahkan dalam proses penyajian 

informasi, dimana pada zaman dahulu dalam pelaksananya masih 

menggunakan cara yang berlangsung secara satu arah dengan menggunakan 

media yang terbatas, kini dapat dilakukan secara dua arah dengan media 

yang beragam. Salah satu media yang umum digunakan adalah media 

jejaring sosial. Media ini cukup favorit di kalangan masyarakat karena 

sangat memudahkan penggunanya untuk saling terhubung dan berbagi 

informasi. 

Pada prinsipnya, jejaring sosial dikembangkan untuk menghubungkan 

dan berbagi informasi antar penggunanya. Adapun jejaring sosial yang 

populer seperti facebook dan twitter adalah produk asing di Indonesia tetapi 

sangat populer di Indonesia. Sangat disayangkan tidak adanya jejaring sosial 

hasil karya anak bangsa Indonesia yang populer seperti facebook dan twitter 

bahkan di ruang lingkup Indonesia sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini akan melakukan analisa, 

perancangan danpembuatan aplikasi yang mampu menghubungkan dan 

berbagi serta bertransaksi secara online khususnya di ruang lingkup 
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Indonesia dan dunia pada umumnya. Skripsi ini berjudul “Aplikasi Jejaring 

Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta Berbasis HTML5 dan PHP”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah yaitu“ 

Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi jejaring sosial berbasis 

HTML5 dan PHP dengan fitur menghubungkan, berbagi informasi serta 

transaksi secara online. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah 

agar hasil penelitian yang dicapai lebih terfokus pada topik bahasan 

sehingga memudahkan dalam penelitian. Batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai media sosial yang untuk mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Cakupan materi aplikasi ini meliputi : 

1) Menghubungkan antar mahasiswa. 

2) Membagikan informasi. 

3) Transaksi Online. 

c. Aplikasi berjalan pada komputer secara online. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat aplikasi 

jejaring sosial sebagai media komunikasi, sarana informasi dan transaksi 

online.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi pengguna 

Membantu pengguna dalam berinteraksi, berbagi informasi dan 

bertansaksi. 

2) Bagi penulis 

Mendalami serta menerapkan ilmu yang didapat peneliti selama 

mengikuti perkuliahan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi memuat uraian penelitian secara garis besar. 

Adapun sistematika penulisan penelitian untuk skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang,    

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab tinjauan pustaka meliputi : 
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a. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Landasan Teori berisi teori-teori yang mendasari pembahasan 

berupa definisi atau model sistematis yang ada kaitannya 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan yang ada, dimana masalah yang muncul akan 

diselesaikan melalui penelitian yang dilakukan, baik secara umum 

dari sistem yang dirancang dan dibangun maupun yang spesifik. 

Bab Metode Penelitian meliputi : 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

b. Alur Penelitian 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil dari tahapan penelitian, meliputi: 

a. Hasil Penelitian 

b. Pembahasan 

BAB V PENUTUP  

a. Kesimpulan 

b. Penutup. 

 

 

 

 

 


