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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer pada saat ini 

terikat erat dengan kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, 

sangat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Informasi adalah data 

yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi penerima dan berguna 

untuk pengambilan keputusan sekarang atau masa depan (Iswandy, 2015). 

Dengan perkembangan teknologi ini, kita dapat melakukan sebuah 

aktivitas dengan waktu yang lebih cepat dan tepat. Khususnya di dalam dunia 

pendidikan, karena dapat meningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Kualitas sebuah universitas dapat dinilai dari berbagai aspek, salah satunya yaitu 

keaktifan mahasiswa dalam mengikuti berbagai kegiatan baik secara akademik 

maupun non akademik. Dari sekian banyak kegiatan mahasiswa baik dari dalam 

kampus maupun luar kampus dapat berpengaruh pada prestasi seorang 

mahasiswa(Audina, 2015). 

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka 

universitas harus menawarkan berbagai beasiswa untuk mahasiswa yang kurang 

mampu maupun mahasiswa yang berprestasi dalam menempuh pendidikannya. 

Beasiswa merupakan pemberian dalam bentuk dukungan keuangan kepada 

perorangan yang harus digunakan untuk kelangsungan pendidikan yang di tempuh. 

Beasiswa dapat diperoleh dari pemerintah maupun pihak swasta (Burhanuddin & 

Dini, 2017). Mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa, harus di tuntut untuk 

menjaga kedisiplinan dalam kuliah. Karena setiap universitas di minta untuk 
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mencetak lulusan yang memiliki karakteristik yang baik dan disiplin. Sering kali 

mahasiswa kehilangan beasiswanya karena melakukan sejumlah pelanggaran 

dengan peraturan yang telah disepakati(Wahyuni, Setiawan, & Apriyandy, 2016).  

Universitas juga harus mampu menjadi institusi yang unggul untuk 

memberikan layanan kepada pelanggan staff dan mahasiswa di kampus, mereka 

harus fokus pada layanan kepada pelanggan karena terkait erat dengan fungsi 

administrasi universitas (Sama, 2017). Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang baik terutama di perguruan tinggi, maka dibutuhkan 

sebuah sistem informasi akademik yang baik. Sistem informasi akademik adalah 

sistem untuk mengelola data akademik dan menfasilitasi kegiatan administrasi 

akademik secara online (Djaelangkara, Sengkey, & Lantang, 2015). Dengan 

adanya sistem, maka dapat membantu Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan 

Alumni (BPKA) melakukan pendataan beasiswa, kegiatan mahasiswa, dan 

pelanggaran yang telah di lakukan oleh mahasiswa secara online. Karena selama 

ini BPKA melakukan pendataan secara manual dan mengalami sejumlah kesulitan. 

Selain itu, sistem tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengunggah 

sejumlah kegiatan yang telah pernah diikutinya. 

Metode Extreme Programming adalah sebuah model pengembangan 

sistem yang mencoba untuk menyederhanakan berbagai tahap pengembangan 

sehingga lebih fleksibel. Metode Extreme Programming dibagi menjadi 4 tahap 

yaitu tahap explorasi, tahap perencanaan, iterasi pengembangan sistem dan tahap 

produksi akhir (Pratama, 2017).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan  

perancangan sebuah sistem berbasis website yang dapat membantu BPKA untuk 
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pendataan beasiswa, kegiatan mahasiswa, dan pelanggaran yang telah di lakukan 

oleh mahasiswa secara online yang penulis buat dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Aplikasi Student Activity Berbasis Website Dengan 

Metodologi Extreme Programming”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pengembangan topik ini, rumusan masalah yang dibahas oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang aplikasi student activity dengan menggunakan 

metode extreme programming? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi student activity dengan 

menggunakan metode extreme programming? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pengembangan topik ini yaitu: 

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi berbasis website 

untuk BPKA Universitas Internasional Batam dalam melakukan 

pengelolaan data mahasiswa yang lebih efisien dan efektif. 

2. Menggunakan metode Extreme Programming dalam perancangan aplikasi 

student activity. 

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Tugas Akhir dan jenjang S1 di 

Universitas Internasional Batam. 

4. Menambah pengetahuan penulis dalam merancang aplikasi berbasis 

website. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari perancangan topik ini yaitu: 

1. Manfaat Bagi Pengguna 

Membantu mahasiswa Universitas Internasional Batam untuk mengunggah 

sejumlah kegiatan yang telah pernah diikutinnya dan membantu BPKA 

melakukan pendataan data beasiswa, kegiatan mahasiswa dan pelanggaran 

yang telah dilakukan oleh mahasiswa secara online. 

2. Manfaat Bagi Akademisi 

Menambah ilmu pengetahuan akademisi dalam merancang sebuah aplikasi 

berbasis website. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam merancangan 

sebuah aplikasi berbasis website yang dalam membantu BPKA untuk 

memecahkan masalah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap  laporan penelitian 

ini, maka penulis menyusun laporan ini menjadi beberapa bagian sistematis yang 

terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek,luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka dan teori yang berfungsi 

sebagai pendukung untuk penyusunan laporan kerja praktek ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan metode yang diterapkan penulis untuk menjawab 

permasalah yang dihadapi selama proses pencapaian tujuan penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memuat analisis data yang dikumpulkan dan perancangan aliran 

data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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