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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi komputer hingga kini telah menjadi sorotan utama 

yang diperhatikan oleh para peneliti. Komputer ialah media yang telah memberikan 

banyak kemudahan bagi manusia dengan penggunaannya dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan bahkan komputer juga telah menjadi sarana untuk berkomunikasi  

dan informasi dengan adanya bantuan internet yang dapat terhubung ke seluruh 

dunia. Perubahan dan dinamika masyarakat yang cepat semakin memerlukan hal 

yang lebih sederhana yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, misalnya 

mendapatkan pelayanan dalam bentuk komputerisasi, karena akan dirasa lebih 

mempermudah dan mempersingkat waktu pemanfaatannya. Teknologi komputer 

adalah salah satu perangkat yang bisa membantu memudahkan manusia dalam 

pengolahan data atau memberikan sebuah informasi dan pelayanan. Untuk 

memperoleh hal tersebut, dibutuhkan suatu alat bantu atau//media untuk proses 

pengolahan berbagai macam data agar dapat disajikan menjadi sebuah sistem yang 

mudah digunakan dan dirancang dengan menarik namun tetap berpedoman pada 

kriteria sistem yang baik dan benar. 

Dewasa ini, di dalam institusi, instansi perusahaan, pemerintah, maupun 

pendidikan telah menggunakan suatu sistem dimana di dalamnya biasanya sudah 

tersedia sistem yang dapat membantu manusia dalam menjalankan suatu 

aktifitas//kerjanya sehingga dapat lebih cepat dan tepat dengan//waktu yang lebih 

singkat.  

Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan Institusi yang dalamnya 

memiliki Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi (UMMI). DPM UMMI merupakan sebuah lembaga di lingkungan 

kampus yang memiliki cara kerja yang sama dengan sistem yang ada di Indonesia, 

seperti DPR-RI atau DPRD. Memiliki fungsi yang sama, namun penerapannya ada 

di ruang lingkup kampus dengan menggunakan konsep Student Government, yaitu 

“untuk mahasiswa, kepada mahasiswa, oleh mahasiswa”, yang objeknya 
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mahasiswa. DPM UMMI bergerak langsung dibawah kemahasiswaan, DPM 

UMMI sejatinya telah menggunakan teknologi komputer berupa penggunaan 

perangkat komputer dalam menjalankan aktifitas kerjanya, tetapi dalam 

penggunaanya belum secara menyeluruh dan efektif, hanya memanfaatkan//untuk 

hal-hal sederhana saja, seperti//dalam pembuatan surat menyurat dan//laporan 

dengan//menggunakan Microsoft Office, Email untuk pengumpulan berkas 

Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Google Form untuk memuat data seperti 

layanan public hearing atau layanan aspirasi dari mahasiswa UMMI sebagaimana 

fungsi dari DPM itu sendiri. Aspirasi atau keganjilan yang tidak segera 

ditanggulangi akan menyebabkan ketidakharmonisan di lingkup kampus khususnya 

hubungan antara ormawa UMMI. DPM juga memanfaatkan Media Sosial untuk 

layanan Informasi, sehingga proses pengolahan dan penampungannya dirasa masih 

kurang efektif karena pengelolaannya tidak dalam 1 wadah ataupun terpusat.  

Data yang belum terpusat dapat menyebabkan tidak efektifnya 

pengelolaannya karena masing-masing data terpisah ataupun tercampur dan 

sulitnya/mendapatkanainformasi lengkap dalamawaktu yang singkat sehingga akan 

menghambat ketika akan melakukan pengecekkan, sinkronisasi, dan 

pengembangan data. Hal yang memungkinkan lainnya yang dapat terjadi dalam 

sistem yang berjalan sekarang ini ialah terjadinya penumpukan//berkas dilemari 

penyimpanan yang terbatas dapat menyebabkan berkas tersebut rusak ataupun 

berserakan ataupun dapat menjadi fatal bila data berbentuk soft file, karena dapat 

hilang atau rusak karena virus, serta lamanya waktu yang dibutuhkanaiuntuk 

mencariaidata karena banyaknya berkas yangadisimpan dilemari penyimpanan 

ataupun dipenyimpanan komputer. Sebagaiasolusi dari permasalahanadiatas, maka 

penyajianasistem dalam bentuk pelayanan sangatamenunjang untuk mengurangi 

permasalahanatersebut.  

Olehakarena itu penulis tertarik untuk membangun suatu sistem pelayanan 

berbasis situs yang penulis beri judul ”SITUS PELAYANAN DEWAN 

PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SUKABUMI”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gambaran umum yang dikemukakan diatas, permasalahan 

yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Komunikasi dan informasi DPM UMMI belum terpusat dalam sebuah 

aplikasi, maka perlu adanya pembangunan aplikasi DPM UMMI yang 

berjalan guna mempermudah akses pelayanan. 

2. Mahasiswa UMMI belum memiliki media berbagi informasi. yang 

menyebabkan kurangnya peran aktif sebagian besar mahasiswa. 

3. Sarana yang disediakan DPM UMMI dalam pemberian pelayanan 

kepada mahasiswa masih menggunakan media sosial sehingga 

memungkinkan terjadinya miss communication. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

1. Memaksimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi guna 

mempermudah akses pelayanan 

2. Menyediakan media khusus mahasiswa agar berperan aktif dalam 

berbagi informasi, aspirasi, dan lainnya guna membangun kampus 

UMMI yang lebih baik. 

3. Membangun situs Pelayanan Dewan Perwakilan Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

1.4. BatasanaMasalah Penelitian 

Dalamapenelitian ini diberikan batasanamasalah agar dalam penjelasannya 

menjadi lebih terarah, dapat dipahami, dan sesuai dengan yang diharapkan serta 

terorganisasi dengan baik. Berikut batasanamasalah dalam penelitian ini: 

1. Situs dikelola oleh administrator dan operator. 

2. Pemodelan dan perancangan sistem menggunakan pemodelan berbasis 

objek dengan tools UML (Unified Modeling Language)  
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3. Aplikasi web yang akan dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, framework CodeIgniter dan basis data yang 

digunakan adalah MySQL. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Dengan dibuatnya situs terkait sistem pelayanan ini diharapkan dapat 

mengikat dan mempererat hubungan internal kampus yaitu Lembaga, 

DPM, ormawa, dan mahasiswa. 

2. Dapat dijadikan referensi seluruh ormawa dalam pengembangan sistem 

pengelolaannya sehingga pelayanan dapat lebih mudah diakses. 

3. Untuk peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk belajar 

menciptakan suatu sistem informasi dan pelayanan yang lebih efektif. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian 

lebih lanjut yang berkaitan dengan sistem informasi, komunikasi, dan 

pelayanan berbasis situs. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

1. BAB”I“PENDAHULUAN 

Berisikan tentang gambaran inti penelitian yang dimulai dari Latar 

Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, 

Manfaat penelitiaan. Dalam Bab ini juga menjelaskan ilustrasi tentang 

tata cara penulisan tugas akhir atau skripsi model penelitian 

pemikiran/tokoh. 

2. BAB”II“STUDI PUSTAKA 

Studi pustaka berhubungan dengan kajian teoritis, metodelogi dan 

referensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti.  

3. BAB”III”METODELOGI”PENELITIAN 

Pada Bab ini berisikan tentang Metode Penelitian, Tempat penelitian   

analisis data dan Uji kesahihan data.  
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4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis sistem yang meliputi analisis sistem berjalan, 

analisis permasalahan, analisis solusi, kebutuhan sistem dan 

perancangan sistem yang berisi perancangan sistem yang diusulkan. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi implementasi dan pengujian bertahap dari aplikasi yang dibuat. 

6. KESIMPULAN 

Berisi tentang penelitian Deskripsi institusi Penyajian dan analisis 

data, uraian dari hasil yang telah dibuat dan uraian tentang saran 

ataumasukan-masukan yang sifat nya membangun, dan Kesimpulan. 


