
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah merambah keberbagai bidang,

mulai  dari  perkantoran  hingga  dunia  pendidikan.  Di  dalam dunia  pendidikan,

teknologi informasi menjadi tulang punggung penyimpanan dan pengolahan data,

transaksi, serta pembuatan laporan.

Pemanfaatan  teknologi  informasi  sudah  dilakukan  di  Universitas

Muhammadiyah  Sukabumi.  Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi  merupakan

perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam pendidikan. Salah satu fakultas di

Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah Fakultas  Saintek,  yang di  dalam

ada Program Studi Teknik Informatika. 

Program  Studi  Teknik  Informatika  dalam  kegiatan  diprodi  belum

semuanya memanfaatkan teknologi informasi. Diantaranya dalam merekap data

nilai  mata kuliah mahasiswa masih menggunakan  cara konvensional.  Biasanya

dosen mengumpulkan berupa  soft file nilai  ke email  TI  atau berupa  hard file.

Adapun nilai  yang sudah dikumpulkan tidak terekap secara menyeluruh dalam

satu  file.  Sehingga  program studi  harus  bekerja  dua  kali  untuk  merekap  data

tersebut.

Selain itu karena dosen harus merekap nilai sendiri  ada yang dilakukan

secara manual dan komputerisasi, maka dosen harus mengetikan nama dan nilai

masing-masing.  Dengan  proses  seperti  itu  kadangkala  pelaporan  pengumpulan

nilai  sering  terlambat.  Dan  ada  juga  dosen  yang  hilang  file  nilai  yang  sudah

direkap.  Keadaan  seperti  itu  akan  menghambat  kinerja  prodi.  Dan  akan

menghambat juga ketika pelaporan nilai ke dikti.

Penyimpanan data nilai mata kuliah mahasiswa teknik informatika masih

terdapat kesulitan dalam proses pencarian data karena data yang sudah disimpan

sebelumnya dalam bentuk kertas-kertas yang diarsipkan dalam dokumen sehingga

memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pencariannya. Pada saat ini di

program studi teknik informatika belum tersedianya aplikasi yang dapat mencetak
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laporan  data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa  teknik  informatika  sehingga

membutuhkan waktu yang cukup lama.

Banyak nya kendala yang terjadi di dalam sistem merekap penyimpanan

data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa  teknik  informatika  terutama  berdasarkan

masalah-masalah  yang  telah  diuraikan,  perlunya  mencari  alternatif  lain  yaitu

dengan memperbaiki sistem yang ada (manual) dengan system terkomputerisasi

yang  dibangun  menggunakan  program  aplikasi  komputer  agar  sistem  dapat

berjalan dengan cepat, akurat, dan keamanan data dapat terjaga.

Dari  masalah  tersebut  dibuatlah  tugas  akhir  ini  dengan  judul

“PENGOLAHAN  DATA  NILAI BERBASIS  WEB  PADA  PROGRAM

STUDI  TEKNIK  INFORMATIKA  UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH

SUKABUMI”.

1.2. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  penulis  mengidentifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Proses  pencatatan  data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa teknik  informatika

masih menggunakan cara konvensional, shingga masih terdapat kesulitan

dalam proses pencarian data nilai mata kuliah mahasiswa secara terperinci

karena data yang sudah disimpan sebelumnya hanya berupa hard file soft

file dengan fomat excel, word, atau pdf.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan penelitian dan pembuatan aplikasi data nilai mata

kuliah mahasiswa teknik informatika yaitu :

1. Memberikan  solusi  bagi  program  studi  teknik  informatika  agar  sistem

penyimpanan data nilai mata kuliah mahasiswa teknik informatika lebih

baik  dan  mempermudah  dalam proses  pencatatan  data  nilai  mahasiswa

teknik informatika.

2. Mempermudah dalam proses  pencarian  data,  khususnya data  nilai  mata

kuliah mahasiswa teknik informatika.
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3. Membantu pihak program studi teknik informatika dengan cara merancang

suatu  aplikasi  data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa  teknik  informatika,

khususnya  dalam pembuatan  laporan  data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa

teknik informatika.

1.4. Batasan Masalah Penelitian

Agar  pembahasan  lebih  terarah,  maka  penulis  memberikan  batasan

masalah  pada  perancang  aplikasi  data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa  teknik

informatika yaitu :

1. Aplikasi hanya dapat digunakan oleh dosen teknik informatika

2. Aplikasi  ini  hanya  melakukan  pengolahan  data-data  nilai  mata  kuliah

mahasiswa  teknik  informatika,  tidak  termasuk  data-data  yang  lain.

Aplikasi  mencari  informasi  dan  mencetak  data-data  yang  sudah  di

inputkan

3. Output yang disajikan dalam aplikasi  data nilai  mata kuliah mahasiswa

teknik informatika adalah laporan

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

a. Secara  administratif  merupakan  salah  satu  syarat  dalam

menyelesaikan gelar sarjana

b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang teknologi informasi.

c. Menambah pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Secara praktis merupakan karya yang membanggakan.

e. Bagi Pengelola Website

2. Bagi Pengelola

a. mempermudah  dalam mengelola  data  nilai  mata  kuliah  mahasiswa

teknik informatika
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b. memudahkan  dalam  melihat  informasi  data  nilai  mata  kuliah

mahasiswa teknik informatika

3. Bagi Pembaca

a. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu

suatu masalah bagi para pembaca menambah wawasan pengetahuan

tentang website.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam  sistematika  penulisan  ini  perlu  diterangkan  dari  fungsi  masing-

masing bab diantaranya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas  Latar  Belakang,  Identifikasi  Masalah,  Tujuan  Penelitian,  Batasan

Masalah Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang digunakan sebagai

panduan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil  analisis system

yang  akan  dijadikan  sebagai  petunjuk  untuk  perancangan  pada  tahapan

berikutnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang tata cara analisis dan perancangan pembuatan program.

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA


