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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemakaian sistem saat ini sangat membantu sebuah institusi perguruan 

tinggi dalam mengendalikan kinerja supaya lebih cepat dengan pemakaian waktu 

yang efektif dan maksimal. Dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan dokumen 

yang masuk dan keluar menjadi faktor penting sebuah organisasi demi menjaga 

kelangsungan dan tercapainya tujuan. Dokumen merupakan salah satu hal yang 

sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu 

instansi, organisasi dan Negara (Siregar and Fajrillah 2016). 

 Universitas Internasional Batam (UIB) yang didirikan oleh Yayasan 

Marga Tionghoa Indonesia merupakan sebuah universitas di Batam. UIB 

memiliki visi yaitu menjadikan universitas berstandar kualitas internasional degan 

lulusan terbaik sehingga dapat mengikuti perubahan global yang dinamis. Untuk 

mengawal dan melaksanakan mutu program internasionalisasi UIB, maka 

didirikan International Relation Office. 

IRO merupakan suatu lembaga untuk mendukung UIB sebagai universitas 

berstandar kualitas internasional melalui penguatan kerjasama luar negeri 

kelembagaan. IRO bertugas membantu menyediakan dan mengurus dokumen 

legal yang terkait ijin tinggal civitas akademika UIB selama di Negara tujuan. 

IRO memfasilitasi kebutuhan ini dengan menyediakan fungsi pengurusan visa ke 

berbagai Negara tujuan.  
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Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah mahasiswa mengumpulkan 

berkas atau dokumen secara manual dan staff IRO kesulitan untuk memproses 

setiap dokumen dan memberikan informasi progress dokumen yang sedang 

berjalan, pihak Direktorat dan Prodi juga tidak dapat memantau proses 

perkembangan dokumen mahasiswa. Untuk itu, dalam waktu singkat lembaga 

IRO membutuhkan sebuah sistem aplikasi dokumen untuk mengumpulkan berkas 

/ lampiran yang dapat di upload secara online. 

Untuk memiliki sebuah sistem dalam waktu yang singkat dan memiliki 

anggaran biaya yang terbatas, maka metode penelitian yang cocok untuk 

mengembangkan aplikasi dokumen IRO yaitu model Rapid Application 

Development (RAD). Metode RAD dapat digunakan untuk projek skala kecil dan 

langsung menghasilkan sistem yang dibutuhkan pengguna dalam waktu singkat. 

Sebagai contoh, penelitian yang pernah menerapkan metode RAD diantaranya 

adalah pengembangan aplikasi E-Office Disposisi Dokumen pada Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Dengen Metode RAD. Sistem aplikasi 

ini dapat membantu staff dalam mengelola dokumen dengan terpusat dan 

terstruktur serta tersampaikan dengan baik. Sehingga metode ini cocok digunakan 

oleh lembaga IRO dalam mengelola dan memelihara dokumen. 

Dengan permasalahan yang penulis jabarkan, maka penulis melakukan 

pengembangan aplikasi document di lembaga IRO dengan metode Rapid 

Application Development (RAD) sehingga penulis menyusun Tugas Akhir ini 

dengan judul “Pengembangan Aplikasi Dokumen International Relation 

Office Dengan Metode Rapid Application Development”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas: 

1. Bagaimana mengembangkan metode Rapid Application Development 

(RAD) dalam sistem aplikasi dokumen International Relation Office? 

2. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mengelola dokumen IRO 

dimana setiap dokumen yang diterima dapat langsung diproses dan 

diverifikasi? 

3. Bagaimana memantau perkembangan proses dokumen yang sedang 

berjalan? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapan batasan masalah yang akan ditujukan untuk 

memperjelas topik penelitian yang akan di sampaikan. Ruang lingkup tersebut 

mencakup: 

1. Sistem aplikasi yang dibuat meliputi pendaftaran mahasiswa yang akan 

mengikuti program International, proses upload dokumen yang diperlukan, 

kemudian proses verifikasi dan persetujuan dokumen. Dimana setiap 

progress yang berlangsung dapat dipantau oleh pihak-pihak terkait. 

2. Proses verifikasi dan persetujuan dokumen dilakukan oleh admin / staff 

IRO. 

3. Aplikasi ini memiliki batasan jenis-jenis dokumen yang di upload dan 

tidak mencakup proses pembuatan dokumen. 

4. Pengembangan Aplikasi Dokumen IRO berbasis Web tidak mencakup 

keamanan data dan jaringan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Merancang suatu sistem aplikasi dokumen yang dapat memudahkan staff 

IRO dalam melakukan pekerjaannya dan mengelola dokumen dengan baik. 

2. Pihak Direktorat dan Prodi dapat untuk ikut memantau progress dokumen 

mahasiswa yang telah bergabung dalam program IRO. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dirasakan baik oleh penulis maupun pengguna aplikasi 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan informasi bagi berbagai pihak untuk mengetahui proses-

proses program IRO yang sedang berlangsung. 

2. Memudahkan mahasiswa dan staff IRO dalam melakukan proses serah 

terima dokumen yang dapat di upload melaui aplikasi secara online serta 

mengetahui status dokumen tersebut apakah  telah disetujui maupun 

ditolak. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan skripsi, perlu dibuatkan terlebih dahulu 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas apa yang melatar belakangi penulis dalam 

melakukan penelitian ini, menentukan rumusan masalah, batasan 

masalah, dan kemudian apakah tujuan dan manfaat dari penelitian 

tersebut. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Penulis akan melakukan studi pustaka, meninjau penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, mengutip 

pengertian dari jurnal untuk memperkuat topik penelitian dan 

menulis beberapa teori dasar yang berhubungan dengan topik 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian apa yang akan 

digunakan, Teknik pengumpulan data,  proses perancangan 

sistem, tahapan dan jadwal pelaksanaannya 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan di bab ini penulis akan melakukan analisis 

kebutuhan-kebutuhan user, admin dan kebutuhan sistem. 

Kemudian penulis akan melakukan implementasi dan pengujian 

terhadap sistem. 

BAB V PENUTUP 

Pembahasan di bab ini menyimpulkan tentang seluruh penelitian 

yang telah di bahas kemudian akan disertakan beberapa saran-

saran dari penulis yang bermanfaat bagi pembaca maupun 

pihak-pihak terkait. 


