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Abstrak - Teknologi Informasi merupakan pilihan utama untuk menciptakan suatu sistem informasi yang 

didapatkan secara akurat dan tepat. Latar belakang dari sistem informasi alumni berbasis Mobile App yaitu 

Fakultas Teknik UHAMKA belum mempunyai sistem informasi berbasis Mobile App untuk Alumni yang sudah 

lulus, dengan adanya aplikasi Alumni tersebut dapat memudahkan untuk menemukan informasi seperti 

lowongan pekerjaan, event, pengumuman informasi penting dan bisa chat untuk Alumni. Maka kurang di 

maksimalkan dalam pengolahan dan dikembangkan. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk merancang suatu 

sistem informasi berbasis Mobile App, perancangan sistem ini menggunakan metode Waterfall yang terdiri 

dari analisis kebutuhan, design sistem, penulisan sinkode program, Penerapan dan Pengujian Program, dan 

Pemeliharaan Sistem, Membuat aplikasi Alumni ada fitur profil, fitur forum, fitur forumdetail, fitur chat, dan 

fitur pengumuman dengan perangkat Mobile App. Hasil penelitian ini diuji dengan metode Black Box, 

dihasilkan bahwa sistem mendapat 84,20% dari user mahasiswa. S ehingga dapat disimpulkan bahwa 

Pembuatan aplikasi Alumni dapat membantu Alumni dalam mendapatkan informasi penting seperti lowongan 

pekerjaan, event dan pengumuman lainnya. 

 

Kata kunci: Alumni, Blackbox Testing, Chatbox, Aplikasi Mobile (Seluler). 

 

 

Abstract - Information technology is the main choice for creating an information system that is obtained 

accurately and precisely. The background of the Mobile App-based alumni information system, namely the 

UHAMKA Faculty of Engineering does not yet have a Mobile App-based information system for alumni who 

have graduated, with the Alumni application it can make it easier to find information such as job vacancies, 

events, important information announcements and can chat for Alumni. So it is less maximized in processing 

and developed. The purpose of this system is to design an information system based on Mobile App, the design 

of this system uses the Waterfall method which consists of needs analysis, system design, program syncode 

writing, Program Implementation and Testing, and System Maintenance, Creating Alumni application with 

profile features, features forum, forum detail feature, chat feature, and announcement feature with Mobile App. 

The results of this study were tested with the Black Box method, resulting in that the system gets 84.20% of 

student users. So it can be concluded that making Alumni applications can help Alumni get important 

information such as job vacancies, events and other announcements. 
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1 PENDAHULUAN  
 

     Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari 
orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, 
jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang 
mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan 

informasi dalam sebuah organisasi [1]. Namun, ada 
beberapa instansi dan organisasi yang masih belum 
memanfaatkan sistem informasi saat ini seperti sistem 
informasi alumni yang kurang di maksimalkan dalam 
pengolahan dan dikembangkan. Banyak Perguruan 
Tinggi yang sudah memanfaatkan layanan aplikasi 
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berbasis android untuk menyediakan sistem informasi 
alumni, sehingga para alumni dapat menggunakan 
sistem informasi tersebut untuk bersilahturahmi antar 
alumni.  
     Alumni adalah sekumpulan orang-orang yang telah 
mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan 
tinggi, alumni merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam sebuah siklus pendidikan, alumni 
menjadi penghubung sekolah dengan kampus dan 
dunia global, alumni juga berfungsi sebagai media 
yang menyampaikan visi dunia kepada sekolah [2]. 
Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi alumni di 
Fakultas Teknik UHAMKA untuk para alumni, 
dikarenakan untuk bersilaturahmi antar alumni di 
beberapa angkatan, untuk sebuah informasi penting 
seperti menyebarkan lowongan pekerjaan, untuk 
bersilaturrahmi dengan sesama alumni, dan masih 
banyak lagi untuk memanfaatkan sistem informasi 
alumni tersebut. Dengan adanya teknologi yang sudah 
modern saat ini, akan dikembangkan suatu teknologi 
yang memudahkan untuk para alumni bersilaturrahmi, 
mendapatkan berita penting dan bertegur sapa di 
Fakultas Teknik UHAMKA yaitu sistem informasi 
berbasis Android.  

 

2  LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 
 
     Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada 
didalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan 
laporan yang diperlukan [3].         
 
2.2 Alumni 

 
     Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, 
alumni adalah mantan siswa atau peserta didik pada 
sekolah, lembaga, atau universitas tertentu. Sedangkan 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alumni 
merupakan “orang-orang yang telah mengikuti atau 
tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi”. 
Berdasarkan dua definisi tersebut dapat diketahui 
bahwa alumni merupakan peserta didik yang telah 
menyelesaikan pendidikannya pada suatu lembaga, 
baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non 
formal. [4]. 
 

 

2.3 Metode Waterfall  

     Metode Waterfall adalah suatu proses 
pengembangan perangkat lunak berurutan, dimana 
kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 
(seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, 
pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian.  
Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki 
beberapa tahapan yang runtut: requirement (analisis 
kebutuhan), design system (desain sistem), Coding 
(pengkodean) dan Testing (pengujian), Penerapan 
program, dan pemeliharaan [5]. 
 
2.4 Android 
     Android adalah sistem operasi mobile yang cepat 
atau lambat akan berada di segala jenis benda. Saat ini, 
perangkat - perangkat Android dapat mudah kita temui 
di smartphone, tablet, hingga set top box untuk 
perangkat televisi. Segera, perangkat Android juga 
akan dapat kita temui pada mobil pintar hingga perabot 
- perabot rumah yang lebih dikenal dengan Internet of 
Things (IoT) [6]. 
 
 

3  METODOLOGI 
     Metodologi alur penelitian untuk menyusun 
penelitian menggunakan metode SDLC (System 
Development Life Cycle). Metode SDLC merupakan 
salah satu metode yang mempunyai ciri khas bahwa 
pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu 
sebelum melanjutkan ke fase berikutnya [7]. Tahapan 
rangkaian penelitian yang tersusun secara sistematis. 
Pada metodologi penelitian ini akan menjelaskan 
prosedur untuk Perancangan Sistem Informasi Alumni 
Berbasis Android, sebagai berikut: 
 

Mulai

Identifikasi masalah pada Alumni FT UHAMKA menggunakan Mobile Android

Wawancara dengan Pihak Alumni FT UHAMKA terkait Sistem Alumni 

Penelitian dengan melihat data pihak Alumni FT UHAMKA 

Perancangan Sistem DataBase MySql ini untuk menyimpan data Alumni FT 

UHAMKA 

Perancangan Interface yang akan digunakan User untuk menentukan alur kerja 

sistem 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan cara Pengujian BlackBox

Mengimplementasikan sistem ini pada Alumni FT UHAMKA 

Berhasil
Tidak

Penulisan Laporan

Selesai

Ya

  
Gambar 1  Diagram Alir Peneltian 
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     Selain mengidentifikasi masalah pada Alumni FT 
UHAMKA pada tahap awal metodologi alur penelitian 
yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan 
data yang bertujuan untuk memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan didalam penelitian ini, yaitu 
melalui wawancara dengan yang bersangkutan pada 
penilitian ini [8].  

 

4. PERANCANGAN SISTEM 

     Tahap ini peneliti menentukan kebutuhan sistem 
yang akan diperlukan meliputi pernagkat lunak dan 
perangkat keras untuk rancangan sistem tersebut, untuk 
mendukung proses pembuatan aplikasi sistem 
informasi ini. Berikut kebutuhan perangkat sistem 
meliputi hal-hal berikut ini: 
 

4.1 Perangkat Keras (Hardware) 

     Perangkat keras yang akan digunakan untuk 
kebutuhan pengembangan aplikasi adalah: 

1. Processor : Intel(R) Pentium(R) i3-
2330M  CPU N4200 @ 1.10GHz  
(4CPUs), ~2.2GHz 

2. Harddisk : 500 GB 
3. RAM : 4 GB 
4. VGA :  Intel(R) HD Grapichs 3000 

4.2 Perangkat Lunak (Software) 

     Perangkat lunak yang akan digunakan untuk 
kebutuhan pengembangan aplikasi adalah: 

1. Sistem Operasi : Windows 
2. Bahasa Pemrograman: Java 
3. Interface  :Android Studio 
4. Database  :MySQL  

4.3 Perangkat Android  

     Perangkat Android yang digunakan untuk menguji 
dan digunakan user memiliki spesifikasi OS: 

1. Minimal OS  : Android 4.0 
(IceCreamSandwich) 

2. Bentang Layar : 5 Inci 
3. Ukuran Layar : 1080 x 1920 

Pixel,420 dpi 
4. RAM   : 2GB 

4.4 Perancangan Use Case Diagram 

     Use case diagram merupakan rangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh sistem, actor mewakili user atau 
sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang 
dimodelkan [9]. Pada tahap perancangan use case 
diagram ini digunakan untuk memahami dan 
menjelaskan tentang interaksi antar user dan admin 
dengan sistem, dimulai dari awal login hingga logout. 

 
Gambar 2  Use Case Diagram Admin dan Alumni 

 

 

4.5 Perancangan Class Diagram 

     Gambar dibawah ini menunjukkan class diagram 
pada aplikasi Alumni. 

 

 
Gambar 3  Class Diagram 



 S. Fitriani, F. N. Hasan 96 

Copyright © 2020 FT-UHAMKA. - All rights reserved                                                                               Seminar Nasional TEKNOKA ke - 5, Vol. 5, 2020 
DOI: 10.22236/teknoka.v5i.360                         ISSN No. 2502-8782 

 

 

5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

5.1 Login Admin  
     Halaman awal menampilkan login dengan 
memasukkan username dan password. Gambar.4 
dibawah ini menunjukkan halaman login. 
 

 
 

Gambar 4  Halaman Login 

     Halaman utama adalah halaman admin untuk 
melakukan proses login. Pada halaman ini admin akan 
login dengan memasukkan username dan password 
yang sudah terdaftar dalam database. Gambar.5 
dibawah ini menunjukkan halaman beranda admin. 
 

 
Gambar 5  Halaman Beranda Admin 

 

     Setelah melakukan login dengan memasukkan 
username dan password yang sudah dilakukan, maka 
selanjutnya akan menampilkan halaman Beranda 
pada web admin. 
 

5.2 Input Data Admin 
     Jika admin ingin menambahkan data admin maka 
dapat dilakukan pada form input data admin. Dimana 
salah satu admin yang akan menginput untuk form data 

admin sesuai. Gambar.6 dibawah ini menunjukkan 
halaman input data admin. 
 

 
Gambar 6  Form Input Data Admin 

 

5.3 Input Data Alumni 
     Halaman input data alumni ini digunakan untuk 
meng-input atau menambahkan data Alumni yang 
dilakukan oleh admin. Admin akan mengisi sesuai form 
yang sudah ada, lalu akan tersimpan otomatis di 
database. Gambar.7 dibawah ini menunjukkan form 
input data alumni. 

 
Gambar 7  Form Input Data Alumni 

 

5.4 Input Data Alumni 
     Admin dapat mengisi data Forum pada form 
tersebut, jika sudah akan terhubung otomatis dengan 
data yang terdapat di Android. Gambar.8 dibawah ini 
menunjukkan form input data alumni pada aplikasi 
android. 
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Gambar 8  Halaman Input Data Alumni 

 

5.5 Input Data Pengumuman 
    Halaman form input data pengumuman ini 
digunakan oleh admin untuk dapat mengisi data pada 
form tersebut yang akan terhubung dengan database. 
 

 
Gambar 9  Form Input Data Pengumuman 

 

5.6 Data Chat 
     Form chat ini akan terhubung dengan database, 
admin dapat menambahkan data pada form chat. 
Gambar.10 dibawah ini menunjukkan form chat admin. 

 

 
Gambar 10  Form Chat Admin 

 

5.7 Halaman Login 
     Halaman login Android, alumni dapat menginput 
username dan password. Dimana username dan 
password akan berbeda pada setiap akun. Gambar.11 
dibawah ini menunjukkan halaman login aplikasi. 
 

 
Gambar 11 Halaman Login Aplikasi 

 

5.8 Halaman Register 
     Halaman registrasi ini digunajan jika Alumni belum 
mempunyai username dan password maka harus 
registrasi telebih dahulu untuk membuat data akun 
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tersebut dan untuk login ke Android. Gambar.12 
dibawah ini menunjukkan halaman registrasi aplikasi. 

 
Gambar 12  Halaman Registrasi Aplikasi 

 

5.9  Menu Utama 
     Halaman menu utama bertujuan agar Alumni 
dapat memilih fitur-fitur dan dapat menggunakan 
fitur-fitur tersebut sesuai dengan kebutuhannya 
seperti fitur Profil alumni, fitur Forum, fitur 
Forumdetail, fitur Chat, fitur Pengumuman dan 
Logout. Gambar.13 dibawah ini menunjukkan 
halaman data forum. 
 

 
Gambar 13  Menu Utama Aplikasi 

 

5.10  Halaman Profil Alumni 
     Halaman profil ditujukan agar alumni dapat melihat 
data yang sudah terinput melalui registrasi terlebih 
dahulu. Gambar.14 halaman profil alumni. 

 

 
Gambar 14  Halaman Profil Alumni 

 

5.11  Halaman Data Forum 
     Halaman data forum ditujukan agar alumni dapat 
melihat beberapa forum yang masuk pada Android. 
Lalu alumni dapat menambahkan forum baru. 
Gambar.15 dibawah ini menunjukkan halaman data 
forum. 

 

 
Gambar 15 Halaman Data Forum 
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5.12 Data Chat Aplikasi 
     Halaman data chat terdapat beberapa chat untuk 
alumni, terdapat menu untuk menambahkan data untuk 
melakukan chat. Dan didalam menu tambah data 
terdapat kolom untuk penulis, pesan, penerima, dan 
waktu untuk chat. Gambar.16 dibawah ini 
menunjukkan halaman data chatting. 
 

 
Gambar 16  Halaman Data Chatting 

 

5.13 Halaman Data Pengumuman 
     Gambar.17 dibawah ini menunjukkan halaman data 
pengumuman. 

 

 
Gambar 17  Halaman Data Pengumuman 

 

     Pada halaman pengumuman ini terdapat beberapa 
pengumuman yang sudah terinput, lalu terdapat untuk 
menu Tambah Data unutk mengisi pengumuman baru, 
terdapat kolom-kolom untuk input pengumuman dan 
akan menghasilkan tampilan pada data pengumuman. 

6.  SIMPULAN 

     Berdasarkan hasil penelitian, perancangan dan 
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
aplikasi alumni berbasis Android berupa profil, forum, 
forum detail, chat, dan pengumuman. Aplikasi android 
digunakan oleh alumni sebagai pengguna, dan admin 
dapat melakukan login melalui website. Berdasarkan 
hasil kuesioner dari responden, aplikasi ini 
memberikan manfaat, informasi dan sebagai solusi 
untuk meningkatkan layanan kepada alumni 
(pengguna), khususnya Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 

     Peneliti telah menyebarkan kuesioner kepada 15 
responden pengguna dan mendapatkan hasil 84,69% 
yang mencakup skor dari sangat tidak setuju, tidak 
setuju, setuju dan sangat setuju dari responden. Maka 
diperlukan penelitian lanjutan untuk penyempurnaan 
dan pengembanganj lebih lanjut, yaitu update fitur chat 
untuk lebih detail dan jelas, lalu menambahkan admin 
untuk login mengunakan aplikasi selain website. 
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