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BAB I Pendahuluan 

 

1.1 Latar belakang 

Jejaring sosial adalah tempat dimana seseorang dapat membagi berbagai 

informasi pribadi kepada orang lain. Dengan menggunakan teknologi jejaring sosial, 

seseorang dapat saling berkomunikasi dengan orang lain melalui cara yang lebih 

mudah dan efektif.  

Sering kali orang kesulitan mengatur jadwal karena banyaknya kegiatan 

yang harus dilakukan, sehingga dapat menyebabkan adanya rencana kegiatan yang 

terlupakan. Tidak hanya itu, kesulitan membuat janji dengan orang lain juga akan 

susah dilakukan apabila orang tersebut tidak memberikan jadwalnya kepada orang 

lain. 

Teknologi jejaring sosial dapat membantu mengatasi masalah  ini, karena 

jejaring sosial dapat diakses oleh semua orang sehingga akan memudahkan pengguna 

untuk saling membagi jadwal mereka, hal ini juga bisa memudahkan dalam pembuatan 

janji dengan sesama pengguna jejaring sosial. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diajukan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem jejaring sosial untuk pembuatan jadwal 

pribadi? 

2. Bagaimana sistem jejaring sosial dapat membantu dalam pembuatan jadwal 

kegiatan pengguna? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sistem berbasis jejaring sosial yang khusus menangani pembuatan 

jadwal pribadi. 

2. Membangun sistem berbasis jejaring sosial yang dapat mempermudah 

pembuatan janji antara sesama pengguna. 
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3. Membangun sistem berbasis jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna 

layanan untuk saling berbagi jadwal. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembuatan sistem jejaring sosial khusus untuk pembuatan jadwal pribadi ini 

mempunyai batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat hanya menangani pengaturan jadwal pribadi dan pengaturan 

janji antar sesama pengguna 

2. Hasil akhir berupa aplikasi web. 

3. Dalam sistem ini terdapat 2 jenis user yaitu : Admin dan Member. 

4. Admin dapat mengelora data pengguna dan data admin. 

5. Member memiliki fitur – fitur sebagai berikut : 

a. Melakukan pendaftaran. 

b. Menambah teman. 

c. Membuat dan mengatur jadwal pribadi. 

d. Membuat dan membatalkan janji. 

e. Mengatur data pribadi. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyajian dari laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

sistematika pembahasan. 

2. Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi dasar teori yang mendukung dalam pembuatan, analisa dan design 

sistem ini. 

3. Bab III Analisa dan Pemodelan 

Bab ini berisi tentang analisa, perancangan dan desain untuk pembuatan sistem 

ini. 

4. Bab IV Perancangan dan Implementasi  

Bab ini berisi tentang implementasi dari desain sistem menjelaskan bagian – 

bagian dan fungsi – fungsi utama yang ada dalam sistem tersebut. 
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5. Bab V Pengujian 

Bab ini berisi laporan pengujian Terhadap sistem dengan menggunakan 

Blackbox testing. 

6. Bab VI kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari analisis, perancangan, dan 

implementasi berdasarkan teori yang terkait dan saran terhadap pengembangan 

sistem ini di masa yang akan datang. 

 


