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ABSTRAK 

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat saat ini TI dianggap 

sebagai alat yang dapat diguanakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun layanan yang berkaitan 

dengan informasi. 

Contoh perkembangan teknologi informasi dibidang akademik yang di buat  dalam dua 

versi, yaitu mobile application dan web application. 

Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ditunjukan untuk memilih calon mahasiswa 

baru yang memiliki latar belakang dengan kemampuan akademik memadai agar dapat mengikuti 

ujian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa secara tepat waktu. 

Sehingga dalam Tugas Akhir ini dapat diketahui, aplikasiPMB memerlukan sebuah 

dokumen yang dapat membantu para pengguna dalam memahami cara pengaplikasiannya. 

 

Kata kunci: mobile application dan web application.ISO/IEC 26514 : 2008 
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                                                              ABSTRACT 

With the development of information technology that is increasingly fast nowadays, IT is considered as 

a tool that can be used to complete work or services related to information. 

Examples of the development of information technology in the academic field are made in two versions, 

namely mobile application and web application. 

The New Student Admission Application (PMB) is shown to select prospective new students who have 

a background with sufficient academic ability to be able to take the exam in accordance with the 

competencies of prospective students in a timely manner. 

So that in this Final Project can be known, the application of PMB requires a document that can help 

users understand how to apply. 

 

Keywords: mobile application and web application. ISO / IEC 26514: 2008 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Tugas Akhir, tujuan Tugas Akhir, lingkup Tugas 

Akhir, sistematika penulisan Tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir 

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat saat ini TI (Teknologi 

informasi) dianggap sebagi alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun layanan 

yang berkaitan dengan informasi. Sistem layanan Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan 

Universitas Pasundan merupakan salah satu contoh perkembangan  teknologi informasi dibidang 

akademik yang dibuat dalam dua versi , yaitu mobile application dan web application. 

Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ditujukan untuk memilih calon mahasiswa baru 

yang memiliki latar belakang dengan kemampuan akademik memadai agar dapat mengikuti ujian sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa secara tepat  waktu. Dimana pada proses ujian 

masuk, calon mahasiswa dapat memilih secara bebas program studi yang di inginkan tanpa harus datang 

langsung ke lokasi kampus I,II,III, atau IV yang ada di Universitas Pasundan Bandung. Pada 

pelaksanaanya banyak calon mahasiswa yang kesulitanya bukan dari karena banyak fitur melainkan 

tidak adanya dokumen dari fitur dan fungsi pengaplikasikasian-nya. 

Sehingga dalam Tugas Akhir ini dapat diketahui, aplikasi PMB memerlukan sebuah dokumen 

yang dapat membantu para pengguna dalam memahami cara pengaplikasiannya. Yang menjadi masalah 

adalah pengguna aplikasi ini memiliki pemahaman berbeda terkait teknologi informasi, sehingga 

dibutuhkan sebuah user manual atau dokumen yang ditujukan untuk memberikan informasi pentunjuk 

kepada para pengguna dalam mengaplikasikan aplikasi PMB. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka permasalahan 

yang di munculkan pada Tugas Akhir ini adalah: 

1. Hal apa saja  yang memyebabkan kesulitan user / pengguna dalam pengaplikasian aplikasi PMB 

2. Bagaimana merancang sebuah dokumen yang dapat membantu user/ pengguna dalam 

pengaplikasian aplikasi PMB 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan dokumen User Manual yang di tujukan sebagai 

panduan pengguna aplikasi PMB dilingkungan Universitas Pasundan, dengan sudut pandang 

sebagai End User yang didasarkan pada procedure yang sesuai dengan standar pembuatan user 

manual yaitu ISO/IEC 26514:2008 

 

1.4 Lingkup Tugas Akhir 

Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut: 

1. Studi kasus diambil terkait aplikasi PMB untuk ujian penerimaan masuk mahasiswa baru di 

lingkungan Universitas Pasundan Bandung. 

2. Fokus pembuatan User Manual berdasarkan Standar ISO/IEC 26514 : 2008 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Langkah-langkah pengerjaan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa kegiatan 

diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi masalah 

Studi literatur Observasi 

Analisis 

Menentukan Objek 

Penelitian 
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1. Menentukan objek penelitian 

Langkah ini sebagai langkah awal dalam pengerjaan Tugas Akhir yaitu menentukan objek yang 

akan diteliti. 

2. Identifikasi masalah 

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di organisasi. 

3. Studi literatur 

Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dengan cara mencari referensi dari buku, jurnal atau 

situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

4. Observasi  

Tahap ini merupakan aktivitas pengumpulan data dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas akhir. 

5. Analisis  

Pada tahap ini melakukan analisis hasil pengumpulan data dari studi literatur,  wawancara dan 

observasi. 

6. Pembuatan User Manual 

Pada tahap ini melakukan pembuatan rancangan user manual untuk panduan yang akan digunakan 

oleh mahasiswa baru. 

7. Kesimpulan 

Pada tahap ini membuat kesimpulan dan rekomendasi. 

1.6 Sistematika penulisan Tugas Akhir 

Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 

Bab 1 : Pendahuluan 

Pembuatan User Manual 

Kesimpulan 
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Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan metode 

penelitian, lingkup metode penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan metode 

penelitian. 

Bab 2 : Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

Bab ini membahas tentang teori – teori yang mendukung dalam pembahasan dan 

pengembangan sistem yang akan dibangun dari studi literature yang menjadi acuan dalam penulisan 

tugas akhir 

Bab 3 : Skema Penelitian  

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembuatan user manual seperti analisis sistem dan 

pengguna, perancangan user manual sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dan bagaimana 

menjalankan aplikasi tersebut berdasarkan permasalahan yang mungkin muncul ketika menjalankan 

aplikasi PMB. 

Bab 4 : Analisis dan Perancangan  

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembuatan user manual seperti analisis sistem dan 

pengguna, perancangan user manual sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dan bagaimana 

menjalankan aplikasi tersebut berdasarkan permasalahan yang mungkin muncul ketika menjalankan 

aplikasi PMB. 
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