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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di masa sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah 

satu kunci sukses dalam mengoptimalkan proses bisnis dari sistem yang berjalan 

pada suatu universitas dan juga komputer menjadi salah satu bagian yang sangat 

penting dari sistem informasi, karena kemampuannya dalam memproses data yang 

sangat membantu manusia. Bertitik tolak dari hal ini berbagai instansi terus 

berupaya meningkatkan sumber daya manusia secara sistematis dan terarah agar 

mampu mengimbangi sekaligus menguasai teknologi dan memanfaatkannya pada 

masa kini dan masa yang akan datang [1]. 

 Sebagai salah satu program studi di Universitas Widyatama, prodi Sistem 

Informasi mempunyai layanan akademik kepada mahasiswanya berupa pendaftaran  

Kerja Praktek(KP),Tugas Akhir(TA), dan pemberian informasi jadwal sidang tugas 

akhir. Kendala yang biasa dihadapi oleh mahasiswa adalah waktu dalam 

pengumpulan berkas syarat-syarat yang diperlukan, karena dalam pengurusan 

persyaratan yang diperlukan memerlukan waktu yang tidak sebentar, terutama bagi 

kelas Regular B yang waktu kuliahnya dimalam hari atau di akhir minggu. Apabila 

ada kesalahan dalam penulisan formulir pendaftaran atau pengumpulan berkas 

persyaratan ,dengan keterbatasan waktu akan di kumpulkan lagi pada keesokan 

harinya.  

Bagi layanan akademik prodi Sistem Informasi, terdapat kendala juga dalam 

penginputan data – data karena media pendaftaran masih menggunakan kertas yang 

terkadang terdapat kesalahan. Metode pengelolaan datanya sudah terkomputerisasi 

tetapi masih secara manual. Salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh prodi 

Sistem Informasi dengan melihat masalah diatas, prodi Sistem Informasi dapat 

mengoptimalkan teknologi informasi berupa perancangan aplikasi layanan 

akademik dalam menunjang proses bisnisnya dalam memeberi pelayanan akademik 

kepada mahasiswa dan mengoptimalkan pengelolaan data oleh layanan akademik 

prodi Sistem Informasi. 
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Dengan begitu solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan prodi 

Sistem Informasi dalam mengoptimalkan teknologi informasi berupa perancangan 

aplikasi yang diharapkan dapat membantu operasional proses layanan 

akademiknya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengembangkan 

website untuk mempermudah dalam pelayanan dan pengelolaan data prodi Sistem 

Informasi. Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul “PERANCANGAN 

APLIKASI LAYANAN AKADEMIK BERBASIS WEBSITE  (Studi Kasus Prodi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut ini adalah identifikasi masalah dari Prodi Sistem Informasi: 

1. Penginputan data masih manual yang dapat menyebabkan kesalahan dalam 

memasukan data. 

2. Fleksibilitas waktu dalam melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas 

persyaratan yang diperlukan, karena masih harus sesuai jam kerja. 

3. Belum adanya aplikasi yang memudahkan prodi Sistem Informasi untuk 

pengelolaan data yang langsung terintegrasi antara mahasiswa dan layanan 

akademik prodi Sistem Informasi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah nya yaitu: 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi Layanan Akademik di prodi Sistem 

Informasi sehingga meminimalisir kesalahan penginputan data? 

2. Bagaimana cara membuat aplikasi Layanan Akademik prodi Sistem 

Informasi yang dapat membantu mahasiswanya menggunakan layanan 

akademik kapan saja? 

3. Bagaimana cara membuat aplikasi Layanan Akademik yang dapat mengolah 

datanya sesuai dengan kebutuhan, yang dibutuhkan oleh prodi Sistem 

Informasi ? 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian nya yaitu: 

1. Membuat perancangan Aplikasi layanan Akademik bagi prodi Sistem 

Informasi yang dapat meminimalisir kesalahan penginputan data.  

2. Memberikan layanan akademik melalui aplikasi yang dapat dipakai kapan 

saja oleh mahasiswa. 

3. Menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan prodi Sistem Informasi 

dan mahasiswanya. 

1.4.2 Manfaat 

Berikut adalah manfaat dari penelitian yang disarankan: 

1. Bagi pihak mahasiswa prodi Sistem Informasi melalui penelitian yang 

dilaksanakan akan membantu dalam hal melakukan pendaftaran dimanapun 

dan kapanpun juga mendapatkan informasi secara langsung yang bisa di cek 

dalam aplikasi.  

2. Bagi prodi Sistem Informasi melalui penelitian yang dilaksanakan akan 

membantu dalam hal pengeloaan data yang lebih mudah dan meminimalisir 

kesalahan dalam penginputan data. 

3. Bagi mahasiswa/mahasiswi lain yang sedang melakukan konsep penelitian 

yang sama dapat menjadikan acuan atau referensi dalam menyususn sebuah 

laporan penelitian. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :  

1. Aplikasi yang dibangun berbasis website . 

2. Aplikasi yang dibangun dapat menyajikan informasi berupa : 

a. Data mahasiswa. 

b. Data Dosen. 

c. Data pendaftaran Kerja Praktek. 

d. Data pendaftaran Tugas Akhir 

e. Data jadwal Sidang. 
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3. Verifikasi pembayaran untuk pendaftaran Kerja Praktek dan Tugas Akhir 

masih manual. 

4. Pencetakan kartu kuning bisa otomatis. 

5. Dalam merancang website menggunakan Framework CodeIgniter dan 

menggunakan database MySQL. 

6. Asumsi tidak ada perpanjangan masa bimbingan. 

7. Asumsi tidak ada perubahan judul. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode Waterfall. 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Kerja Pengembangan Sistem Waterfall 

 

a. Tahap awal, yaitu adalah tahap analisis (analysis) 

b. Tahap kedua, adalah tahap desain (design) 

c. Tahap ketiga, adalah tahap pengkodean (code) 

d. Tahap keempat, adalah tahap pengujian (test) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab dan masing masing bab dibagi 

menurut sub bab. Adapun sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan,  membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang 

lingkup masalah, metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem 

aplikasi, waktu pelakasanaan serta sistematika penulisan secara umum. 

Bab II Landasan Teori, membahas mengenai teori serta pemahaman terkait 

dengan kegiatan penilitian dan pengembangan sistem ini. 

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai bagaimana perancangan alur 

penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah 

analisis data yang dijalankan. 

Bab IV Analisis Sistem, membahas mengenai analisis sistem yang ada dan sistem 

yang dibuat berdasarkan pedoman sistem lama, identifikasi masalah, analisis sistem 

serta hasil dari analisis tersebut mengenai perancangan Aplikasi Layanan 

Akademik bagi Prodi Sistem Informasi. 

 

Bab V Perancangan Aplikasi, membahas tentang proses yang dilakukan setelah 

kegiatan analisis. Pada bab ini dituangkan tentang proses Aplikasi Layanan 

Akademik dalam bentuk diagram diagram UML. 

 

Bab VI Implementasi dan Pengujian, Pengujian dan penerapan sistem informasi 

merupakan bab yang menjelaskan mengenai hasil pengujian yang dilakukan pada 

sistem informasi dan rencana penerapan sistem informasi tersebut. 

Bab VII Kesimpulan dan Saran, membahas tentang hasil-hasil yang dicapai 

selama penelitian dan saran-saran yang diajukan untuk pengembangan penelitian 

yang serupa di masa yang akan datang. 
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