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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kopertis adalah sebuah instansi pemerintah yang berfungsi untuk 

mengkoordinasikan perguruan tinggi agar dapat menyelenggarakan pendidikan 

tinggi secara akuntable dan berkualitas[1]. Kopertis di Indonesia di bagi menjadi 

12 wilayah, salah satunya adalah kopertis wilayah IV Jawa Barat. 

Dilihat dari status kepemilikan perguruan tinggi terbagi dua, yaitu milik 

pemerintah atau yang biasa disebut perguruan tinggi negeri dan milik swasta yang 

biasa disebut perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri selalu menjadi 

tujuan utama para calon mahasiswa/i untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi 

karena terbatasnya kursi yang tersedia menyebabkan banyak mahasiswa/i yang 

akhirnya memilih perguruan tinggi swasta untuk melanjutkan pendidikan. 

Jumlah perguruan tinggi swasta setiap tahun terus bertambah terutama di kota-

kota besar seperti di Jawa Barat. Provinsi Jawa  Barat merupakan salah satu 

provinsi yang jumlah perguruan tinggi swastanya banyak diminati oleh para calon 

mahasiswa baru, hal ini bisa dilihat dengan jumlah mahasiswa/i yang berasal dari 

luar provinsi.  

Tahun 2011 tercatat terdapat total 455 perguruan tinggi swasta yang tercatat di 

kopertis wilayah IV Jawa Barat. Melihat tingginya jumlah perguruan tinggi yang 

ada di Jawa Barat, maka dianggap perlu dirancang sebuah sistem yang dapat 

memberikan informasi-informasi yang cukup efektif mengenai perguruan tinggi 

swasta yang terdapat di wilayah Jawa Barat. Sistem informasi ini diharapkan 

dapat berguna bagi calon mahasiswa/i baru yang akan meneruskan jenjang 

pendidikannya agar tidak salah dalam memilih perguruan tinggi dan program 

studi yang diminatinya. 

 Sistem infomasi yang akan dibangun ini dikenal dengan sebutan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) atau dalam bahansa inggris disebut Geographic 

Information System (GIS), yaitu suatu sistem informasi berbasis komputer yang 

digunakan untuk memproses data spasial yang ber-georeferensi (berupa detail, 
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fakta, kondisi, dsb) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan 

dengan persoalan serta keadaan dunia nyata (real world)[2] 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah - masalah  yang di 

identifikasi dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

perguruan tinggi swasta apa saja yang ada di wilayah kopertis IV Jawa 

Barat. 

2. Bagaimana memudahkan pencarian lokasi perguruan tinggi swasta yang 

ada di wilayah kopertis IV Jawa Barat. 

3. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fakultas, 

jurusan, akreditasi, dan jenjang  jurusan yang ada di masing-masing 

perguruan tinggi swasta di wilayah kopertis IV Jawa Barat. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perguruan tinggi 

swasta apa saja yang ada di wilayah kopertis IV Jawa Barat. 

2. Mempermudah pencarian lokasi perguruan tinggi swasta yang ada di 

wilayah kopertis IV Jawa Barat. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fakultas, jurusan, 

akreditasi, dan jenjang  kuliah yang ada di masing-masing perguruan 

tinggi swasta di wilayah kopertis IV Jawa Barat. 

 

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah 

Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti, maka penulis 

membatasi masalah antara lain: 

1. Contoh data perguruan tinggi yang digunakan adalah data tahun 2011 dari 

Direktori Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IV Jawa Barat. 
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2. Hasil penelitian berupa sistem informasi geografis pemetaan perguruan 

tinggi swasta di wilayah kopertis IV Jawa barat. 

3. Peta yang ditampilkan adalah peta dari Google Maps 

4. Sample data perguruan tinggi yang ditampilkan hanya 250 perguruan 

tinggi saja, karena ada beberapa perguruan tinggi yang belum terdapat di 

google map dan satu jurusan diwakili oleh beberapa perguruan tinggi.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang penulisan gunakan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data, dilakukan dengan langsung datang ke dinas terkait 

untuk mendapatkan data perguruan tinggi yang ada di kopertis wilayah IV 

Jawa Barat. 

2. Metode pembangunan aplikasi 

 Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah 

metode prototyping. Tahapan – tahapan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut[3]: 

1. Pengumpulan kebutuhan : di tahap ini dilakukan analisa kebutuhan user 

yang terdapat pada permasalahan yang ada. 

2. Perancangan : setelah pengumpulan kebutuhan selesai mulai dilakukan 

perancangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan user.  

3. Evaluasi prototype : jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dari 

pembuatan prototype yang ditemukan oleh user maka prototype tersebut 

akan dievaluasi dan dirancang ulang.  

4. Pengulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua kebutuhan 

terpenuhi. Prototype-prototype dibuat untuk memuaskan kebutuhan dan 

untuk memahami kebutuhan user lebih baik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab dengan pokok bahasan tiap bab 

adalah: 
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Bab satu pendahuluan, pada bab ini merupakan deskripsi mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan dan ruang lingkup masalah, 

maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dua landasan teori, pada bab ini berisi tentang pengertian dan 

penjelasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun laporan tugas akhir ini. 

Bab tiga analisis sistem (prototype awal), pada bab ini akan dibahas 

mengenai pengumpulan kebutuhan, pembahasan kebutuhan pembangunan 

sistem, use case diagram, skenario use case, class diagram tahao analisis, 

sequence diagram,  analisis kebutuhan perangkat, dan perancangan antar 

muka. 

Bab empat perancangan sistem (protype akhir), bab ini merupakan protype 

akhir setelah terjadi beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi sebagai 

penyempurnaan dari protype awal. 

Bab lima implementasi dan pengujian sistem, pada bab ini akan dibahas 

mengenai implementasi rancangan aplikasi sistem mulai dari hardware, 

software, dan antarmuka yang siap digunakan. 

Bab enam penutup, merupakan bagian terakhir dari laporan, yang akan 

dibahasa adalah kesimpulan yang diperoleh dari laporan tugas akhir yang telah 

disusun serta saran – saran yang merupakan tindak lanjut dari keimpulan. 

 

 




