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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note pada 

komputer/notebook, dan memo pada telepon seluler sebagai alat pengingat atau 

sebagai alat pencatat kebutuhan sehari-hari. Seseorang biasanya mencatat agenda 

pada suatu buku khusus untuk meng-agendakan suatu hal yang penting, misalnya 

rapat. Tetapi pencatatan memo pada bentuk kertas sangat kurang efektif sebagai 

alat pengingat, karena selain kertas itu tipis kertas juga mudah hilang, sobek, 

maupun basah. Sedangkan untuk aplikasi memo pada smartphone biasanya hanya 

mencantumkan kegiatan atau janji saja, sangat jarang yang memiliki fitur seperti 

reminder dalam bentuk notifikasi. Atau jika dalam suatu organisasi akan melakukan 

kegiatan biasanya akan diumumkan ke anggota nya melalui lisan, surat, ataupun 

sosial media saja sehingga risiko untuk "lupa" sangat besar karena biasanya hanya 

diumumkan sekali saja. Oleh karena itu sangat diperlukan aplikasi yang bisa 

menyajikan catatan sekaligus reminder sebagai fitur untuk memberi notifikasi 

kepada seseorang. 

Push Notification adalah sebuah layanan yang banyak digunakan untuk 

keperluan pemberitahuan melalui pesan pendek yang ada di smartphone. Dengan 

adanya layanan Push Notification tersebut, pengguna dapat terbantu dalam hal yang 

bersifat pemberitahuan secara singkat. Pada implementasinya Push Notification 
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dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan sehari-hari misalnya untuk 

monitoring absensi, update berita terbaru, dan sebagainya. 

Penelitian ini mencoba untuk menyajikan dalam sebuah aplikasi reminder 

yang berbasis mobile dengan judul Implementasi Push Notification Scheduler pada 

Firebase Cloud Messaging untuk Aplikasi Pengingat Kegiatan Organisasi 

Menggunakan Flutter Berbasis Mobile. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk 

membantu pengurus organisasi dalam menyebarkan informasi ke anggota lainnya. 

Fitur tambahan dari aplikasi ini adalah dapat melakukan pengiriman pesan ke 

pengirim notifikasi dan dapat dibalas langsung seperti messenger. Pengguna bisa 

memiliki atau mengirim banyak catatan dan sekaligus mengatur jadwal pengiriman 

notifkasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu 

bagaimana membangun sebuah aplikasi Pengingat Kegiatan di HMJ TI yang dapat 

membantu pengurus organisasi sebagai alat menyebarkan informasi ke anggota 

lainnya melalui notifikasi pada smartphone dengan menggunakan fitur Push 

Notification Scheduler pada Firebase Cloud Messaging pada aplikasi yang 

dikembangkan dengan SDK Flutter. 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas pembahasan ini diperlukan ruang lingkup yang jelas. 

Adapun batasan masalah dalam membangun aplikasi ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 
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1. SDK yang akan digunakan adalah Flutter. 

2. Aplikasi ini dapat berjalan pada perangkat mobile berbasis Android dan iOS. 

3. Membutuhkan koneksi internet. 

4. Aplikasi melakukan pengiriman dan pembacaan data dari/ke server 

menggunakan RESTful API. 

5. Fitur Push Notification menggunakan service dari Firebase Cloud Messaging. 

6. User dapat membuat grup dan akan menjadi admin di grup yang user buat. 

7. User yang menjadi admin di sebuah grup dapat mengundang orang lain untuk 

masuk ke grupnya.  

8. User yang menjadi admin suatu grup dapat mengirimkan pesan notifikasi ke 

anggota grup. 

9. Setiap grup hanya dapat memiliki 1 admin dan lebih dari 1 anggota. 

10. User yang tergabung ke suatu grup dapat berinteraksi dengan user lainnya di 

dalam group melalui percakapan text.  

11. Pengguna akan menerima notifikasi berupa text jika ada notifikasi masuk. 

12. Pengguna yang menerima notifikasi dapat mengisi kehadiran atau 

ketidakhadiran  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah 

aplikasi yang dapat mengingatkan pengguna dengan mengimplementasikan 

schedulling untuk Push Notification yang ada di Firebase Cloud Messaging yang 

dibangun dengan menggunakan SDK Flutter. Aplikasi ini juga dibuat sebagai 

aplikasi pengujian apakah Push Notification pada flutter tetap dapat terkirim 
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dengan mengimplementasikan Scheduling untuk Push Notification pada keadaan 

tanpa koneksi internet, kondisi smartphone tidak nyala atau aplikasi dalam keadaan 

tidak dibuka. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penyusun sebagai suatu hasil karya dari ilmu yang didapat selama 

masa perkuliahan dimana karya tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain. 

2. Membantu pengguna untuk mengingatkan jadwal kegiatan yang ada di HMJ 

TI STMIK AKAKOM. 

3. Bagi STMIK Akakom dapat menjadi bahan referensi untuk lebih 

dikembangkan lagi ke depannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Push 

Notification Scheduler Pada Firebase Cloud Messaging untuk Aplikasi Pengingat 

Kegiatan Organisasi Menggunakan Flutter Berbasis Mobile” disusun guna 

memberi gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang pokok yang menjadi latar belakang permasalahan 

yang diambil, menguraikan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang 

lingkup masalah untuk membatasi aplikasi, menentukan tujuan, manfaat dan 

kegunaan sistem, serta sistematika penulisan.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Membahas mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan dasar teori berisi 

konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

digunakan untuk mendukung proses analisis permasalahan. Selain itu memberikan 

gambaran teknologi-teknologi yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang 

akan dilakukan.  

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Menganalisis sistem dalam aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-

aspek yang berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, 

terdiri dari kebutuhan masukan, proses, keluaran, perangkat keras, dan perangkat 

lunak, selanjutnya berisi pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, sampai 

berisi desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam 

penggunaan sistem. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang di rancangan dengan 

yang sudah ada, serta hasil implementasi yang diinginkan dalam pembuatan 

aplikasi ini.  

BAB 5 PENUTUP  

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang di rancangan dengan 
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yang sudah ada, serta hasil implementasi diikuti pengujian telah mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini. 

 

 

 

 


