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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal dan rasa ingin tahu yang 

tinggi. Oleh karena itu, peradaban manusia sejak dulu terus berkembang pesat 

sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan pengetahuan dan teknologi. Dalam 

rangka mencerdaskan keturunannya, manusia membuat sistem pendidikan yang 

juga bertujuan sebagai jembatan untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu, 

melahirkan pemikiran baru, inovasi serta meningkatkan taraf hidup manusia itu 

sendiri. Di Indonesia tahap pendidikan dibagi menjadi pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan anak 

usia dini yakni Taman Kanak-kanak (TK), pendidikan dasar yakni Sekolah Dasar 

(SD), pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) serta pendidikan tinggi yang meliputi Akademi, 

Institut, Politeknik, Sekolah Tinggi dan Universitas.  

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) adalah salah satu 

Universitas terbesar di Sukabumi yang memiliki visi mewujudkan Universitas yang 

unggul dalam keilmuan dan keislaman. Berdiri sejak 13 Juni 2003, UMMI telah 

memberikan kontribusinya kepada dunia pendidikan khususnya di Sukabumi dan 

melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja dan 

mengabdi di masyarakat. Hingga saat ini UMMI memiliki 14 program studi, salah 

satunya adalah program studi Teknik Informatika yang memiliki visi menjadi 

program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak di Jawa Barat 

dengan berbudaya tekno-religi. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat 

mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam proses perkuliahan dan penerapan 

ilmunya di masyarakat.  

Dalam pelaksanaannya, kegiatan perkuliahan haruslah disusun terlebih 

dahulu dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu 

mata kuliah dan ketua program studi wajib memantau serta meninjau setiap 

kegiatan perkuliahan tersebut untuk menjamin kesesuaiannya dengan RPS yang 
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telah disusun sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PERMENRISTEKDIKTI) No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 12 ayat (1): “Perencanaan 

proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain”; dan pasal 12 ayat (4): “Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara 

berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. 

Pada program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi, pemantauan kegiatan perkuliahan ini masih bersifat manual berdasarkan 

berkas laporan fisik dari dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Hal ini 

membuat proses pemantauan oleh ketua program studi menjadi lebih lama dan 

kurang efisien. Selain itu, laporan yang diberikan kepada ketua program studi masih 

memiliki celah untuk dimanipulasi. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah sistem 

terkomputerisasi yang memberikan data aktual dan kredibel perihal kesesuaian 

kegiatan belajar mengajar dengan RPS yang telah disusun, termasuk kedalaman 

materi dan kehadiran mahasiswa. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, 

maka penulis mengambil penelitian dengan judul “APLIKASI PEMANTAUAN 

PERKULIAHAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS DI PRODI TEKNIK 

INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI 

(UMMI))”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang teridentifikasi 

diantaranya: 

1. Kegiatan pemantauan perkuliahan di program studi Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) masih bersifat manual 

berdasarkan laporan fisik dari dosen pengampu mata kuliah. Hal ini 

membuat proses pemantauan oleh ketua program studi menjadi kurang 

efisien dan laporan tersebut masih dapat dimanipulasi.  



3 
 

2. Dokumentasi yang kurang optimal karena berkas fisik mudah rusak dan 

hilang sehingga akan lebih baik bila dibuat dalam bentuk digital dan 

terorganisir. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan identifikasi permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Membuat sistem pemantauan perkuliahan yang terkomputerisasi, 

memberikan data yang aktual dan kredibel serta memudahkan ketua 

program studi dalam melakukan pemantauan perkuliahan di program studi 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). 

2. Menyediakan dokumentasi pemantauan perkuliahan dalam bentuk digital 

yang terorganisir, tidak mudah rusak atau hilang dan dokumen terkait dapat 

dicetak. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Untuk menjaga fokus dalam penelitian ini, berikut adalah batasan-batasan 

masalah yaitu: 

1. Administrator dapat mengelola akun yang terdaftar pada sistem. 

2. Administrator dapat mengelola data kelas dan mahasiswa. 

3. Dosen pengampu mata kuliah dapat membuat dan mengajukan RPS. 

4. Dosen pengampu mata kuliah dapat mengelola data kehadiran mahasiswa. 

5. Mahasiswa dapat mengkonfirmasi perihal kesesuaian materi yang diajarkan 

dosen dengan RPS yang sudah ada. 

6. Ketua program studi dapat melihat laporan perihal kesesuaian kegiatan 

belajar mengajar dengan RPS, kehadiran mahasiswa dan kehadiran dosen. 

7. Semua pengguna dapat mencetak data RPS, laporan pemantauan 

perkuliahan dan presensi. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat praktis 

a. Membantu memudahkan ketua prodi dalam memantau kegiatan 

perkuliahan di program studi Teknik Informatika UMMI. 

b. Membantu ketua prodi dalam memastikan kesesuaian kegiatan 

perkuliahan dengan RPS yang telah disetujui. 

c. Mencegah manipulasi data perkuliahan seperti kesesuaian topik 

perkuliahan dengan RPS dan kehadiran mahasiswa. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan media 

belajar bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan 

maupun referensi bagi peneliti lain atau pengembangan selanjutnya.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk pembahasan lebih jelas dalam penelitian ini, maka materi-materi 

yang disusun dikelompokkan dalam sistematika sebagai berikut. 

BAB I  Pendahuluan 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan 

yang diangkat, identifikasi permasalahan yang ada dan tujuan 

disusunnya penelitian ini. Selanjutnya ada batasan-batasan 

permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar materi yang dikaji 

dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap fokus. Kemudian 

terdapat manfaat penelitian secara praktis maupun teoritis dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Studi Pustaka 

Bab ini berisi studi literatur yang digunakan untuk mendukung 

penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi kajian keislaman 

yang berkaitan dengan penelitian, konsep penelitian secara umum, 
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konsep penelitian dalam keinformatikaan, konsep analisis penelitian 

dan konsep perancangan. Penulis menggunakan jurnal, buku dan 

penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian, tahapan-tahapan dalam penelitian, studi pendahuluan, 

teknik pengumpulan data, perangkat penelitian serta waktu dan 

rencana kegiatan penelitian. 

BAB IV Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisa kebutuhan sistem dan 

pengguna yang didalamnya termasuk uraian mengenai sistem yang 

sedang berjalan, detil permasalahan yang dihadapi, usulan 

penyelesaian masalah serta uraian mengenai kebutuhan fungsional 

dan nonfungsional. Selain itu pada bab ini juga membahas 

perancangan sistem secara umum dan rinci. 

BAB V Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini akan dipaparkan proses implementasi terhadap 

rancangan yang telah dibuat hingga pengujian hasilnya. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari usulan penelitian berdasarkan 

identifikasi permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diusulkan. 

Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis. 

 


