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BAB I  

Pendahuluan  

1.1  Latar belakang Masalah  

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Komunikasi dibutuhkan 

untuk bertukar informasi dengan orang lain. Saat ini telah tersedia banyak layanan untuk 

berkomunikasi, salah satu alat komunikasi yang popular saat ini adalah Chat messanger. Chat 

messanger adalah bentuk komunikasi online secara real-time antara da orang atau lebih.  Aplikasi 

chat messanger memerlukan jaringan internet untuk mengakses layanan komunikasi. Chat 

messanger sangat mudah digunakan, cepat dalam mengirimkan pesan dan tanpa batasan karakter 

yang dikirimkan sehingga banyak di gemari oleh masyarakat.   

Smartphone android bersifat open source yang source code nya diberikan secara gratis bagi 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka agar dapat berjalan di Android. Untuk saat ini 

kebanyakan aplikasi berbasis android karena setiap orang pasti memiliki smartphone android 

tersebut. Dengan adanya pengembangan aplikasi android dapat memudahkan orang untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Musi Banyuasin 

(IKPM).  

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Musi Banyuasin (IKPM) merupakan salah satu organisasi 

daerah yang berada di daerah istimewa yogyakarta (DIY). Dalam menjalankan  perannya  sebagai 

organisasi daerah musi banyuasin memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Pengurus Harian 

(PH), Dewan Penasihat Organisasi (DPO) dan Anggota.   IKPM Musi Banyuasin memiliki 

berbagai kegiatan baik internal maupun kegiatan eksternal seperti yasinan rutin, pentas seni ,rapat 

anggota ,hingga kegiatan sosialisasi ke masyarakat.  
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Dalam perkembangan teknologi saat ini IKPM Musi Banyuasin  memberikan informasi terkait 

dengan agenda kegiatan masih melalui teknologi Whatsaap Messenger secara personal dalam 

memberikan sebuah informasi. Didalam teknologi Whatsapp Messenger itu memiliki batasan 

dalam memberikan informasi yaitu 256 orang sementara anggota dari IKPM Musi Banyuasin itu 

sekitar 450 orang yang tersebar diberbagai daerah yogyakarta maka dari itu perlunya inforrmasi 

kegiatan untuk mengetahui agenda apa saja yang ada di IKPM Musi Banyuasin.  

Dengan adanya aplikasi berbasis android ini dapat membantu para anggota untuk mengetahui 

agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh IKPM Musi Banyuasin. Pengguna akan mendapatkan 

informasi kegiatan terbaru, reminder kegiatan terbaru, dapat melakukan chatting dengan admin 

apabila informasi kegiatan tersebut kurang jelas. Selain itu pengguna dapat mengetahui lokasi 

kegiatan tersebut diselenggarakan.   

  

  

  

1.2 Rumusan masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya 

agar pengguna aplikasi bisa mengetahui agenda apa saja yang akan diselenggarakan oleh Ikatan 

Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Musi Banyuasin dengan fitur notification, chatting berbasis 

android. Pada aplikasi ini pengguna dapat melihat lokasi acara tersebut diselengggarakan.  

  

1.3  Ruang lingkup  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan untuk ruang lingkup aplikasi 

yang akan dibuat sebagai berikut :  
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1. Aplikasi ini dibangun menggunakan Android Studio IDE, Firebase dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java.  

2. Informasi kegiatan yang dimuat dalam aplikasi ini hanya kegiatan internal dan eksternal yang 

akan diselenggarakan oleh IKPM Musi Banyuasin   

3. Pengguna Aplikasi dapat melakukan chatting dengan admin.  

4. Anggota IKPM Musi Banyuasin dapat melihat daftar kegiatan yang akan diselenggarakan, 

menerima notifikasi jika terdapat kegiatan baru dan dapat melihat lokasi kegiatan tersebut 

diselenggarakan.  

5. Untuk dapat mengakses aplikasi ini dibutuhkan koneksi internet.  

6. Untuk dapat menjalankan semua fitur pada aplikasi ini digunakan smartphone android dengan 

sistem operasi minimal android 5.0 Lollipop  

  

1.4  Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk mempermudah anggota IKPM Musi 

Banyuasin mendapatkan informasi mengenai agenda-agenda kegiatan yang akan diselenggarakan 

berbasis android.  

  

1.5  Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian ini adalah untuk menyampaikan serta menyebarkan informasi kegiatan 

kepada anggota IKPM Musi Banyuasin menjadi lebih mudah dan efisien.   

  


