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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, smartphone merupakan kebutuhan 

yang wajib dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan berbagai hal seperti 

komunikasi, bertukar informasi dan melakukan hal-hal yang lain. Salah satu sistem 

operasi smartphone yang banyak digunakan dan perkembangannya sangat pesat 

saat ini adalah sistem operasi android (Irsan, 2015). 

Lalu karang taruna Setya Mandiri yang terletak di dusun Pringtali, desa 

Jatimulyo, kecamatan Girimulyo kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah 

organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap 

anggota masyarakat untuk itu maka dilakukan pertemuan rutin setiap 35 hari sekali 

yang didalamnya terdapat unsur-unsur seperti : 

 Pembahasan dan sharing kegiatan untuk kedepannya. 

 Penyampain informasi keuangan yang meliputi kas, pengeluaran dan 

pemasukkan. 

 Presensi kehadiran, dan 

 Arisan rutin. 

Penyampaian informasi mengenai kegiatan dilakukan melalui whatsapp grup 

tetapi pada praktiknya informasi tersebut seringkali tertimbun oleh chat lain yang 

kurang penting, lalu untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan harus 

berkomunikasi langsung dengan pengurus organisasi, tetapi karena kesibukan 

masing-masing pengurus organiasi kadang respon yang didapat lama, hal ini 

menciptakan lambatnya dan ketidak efisienan untuk mendapatkan informasi 

tersebut. 

Firebase adalah BaaS (Backend as a Service) yang saat ini dimiliki oleh Google. 

Dengan firebase maka apps developer  bisa fokus pada mengembangkan aplikasi 

tanpa harus memberikan effort besar untuk urusan Backend. 
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Oleh karena latar belakang tersebut maka diambil sebuah topik yang berjudul 

“Aplikasi Organisasi Karang Taruna Setya Mandiri Menggunakan Firebase 

Berbasis Android” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan aplikasi mobile berbasis 

android yang bisa menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan juga sebagai 

wadah anggota dan pengurus dalam berdiskusi yang dilengkapi notifikasi 

menggunakan firebase. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Mengingat permasalahan yang timbul maka banyak aspek yang harus 

diperhatikan dalam membangun aplikasi berbasis android ini. Ruang lingkup 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Aplikasi dibangun menggunakan beberapa produk dari firebase yaitu : 

 FCM (Firebase Cloud Messaging) untuk mengirim notifikasi. 

 Firebase Real Time Database digunakan untuk fitur forum, dan 

penyimpanan data. 

 Firebase Firestore digunakan untuk penanganan offline. 

2. Aplikasi ini dibangun untuk Karang Taruna Setya Mandiri. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah 

menghasilkan aplikasi berbasis android menggunakan firebase sebagai media 

penyampaian informasi kepada anggota maupun pengurus organisasi karang taruna 

Setya Mandiri dengan lebih cepat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah agar membantu anggota maupun pengurus 

organisasi karang taruna Setya Mandiri dalam mendapat informasi mengenai 
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kegiatan dan data keuangan lebih cepat juga untuk mewadahi diskusi dalam bentuk 

forum. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudan melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 

skripsi ini secara menyeluruh maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan primer dalam penelitian ini serta 

landasan teori dari permasalahan yang diambil, juga landasan teori dari perangkat 

lunak dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan bahan atau data yang digunakan, peralatan yang dibutuhkan 

dalam penelitian, prosesdur dan proses pengumpulan data serta berisi analisis 

kebutuhan sistem seperti fungsional dan non fungsional sistem, use case diagram, 

sequence diagram, class diagram, rangcangan basis data NoSQL serta desain 

antarmuka aplikasi. 

BAB IV : Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang dibuat, serta membahas sistem dengan 

metode pengujian sistem yang ditentukan. 
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BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi 

sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi daftar sumber atau rujukan materi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Bagian ini berisi lampiran-lampiran yang menjelaskan secara  detail pembahasan 

sistem yang tidak dapat dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. 


