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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di era modern ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat, dimana setiap individu dapat menemui berbagai teknologi di berbagai 

sektor di sekitar kehidupan manusia yaitu salah satunya adalah dengan adanya 

teknologi informasi. Teknologi informasi adalah alat yang berguna untuk 

memberikan informasi kepada penggunanya untuk memperoleh data atau 

informasi yang dapat mendukung ketepatan dalam mengambil keputusan. 

Teknologi Informasi saat ini memiliki pengaruh yang besar bagi semua bidang 

seperti di bidang pendidikan, dan selama ini yang sering kita jumpai adalah sistem 

pengarsipan dokumen (Lasminiasih, P, Akbar, Andriansyah, & Utomo, 2016). 

Arsip adalah salah satu sumber informasi yang berperan untuk menunjang 

proses kegiatan administrasi dan manajemen sebuah universitas. Semua kegiatan 

yang dilakukan oleh universitas tersebut akan menjadi arsip terutama di bagian 

penelitian dan pengabdian dosen. Dokumen yang terekam tersebut merupakan 

bukti dan dokumentasi bagi universitas tersebut. Dokumen arsip akan terus 

bertambah dengan seiring berjalannya waktu serta. Maka dari itu, arsip perlu 

disusun dengan baik dan benar dengan komputerisasi supaya manajemen 

dokumen yang efektif, efisien, produktif dan harus sesuai dengan prosedur 

pengarsipan sehingga dokumen arsip tetap terjaga keutuhan informasinya 

(Simangunsong, 2018). 
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Universitas Internasional Batam merupakan salah satu Universitas yang ada 

di Kota Batam. Universitas ini di dirikan oleh Yayasan Marga Tionghoa Indonesia 

(YMTI) pada tahun 2000. Universitas Internasional Batam saat ini terdapat 

beberapa Biro atau Lembaga, salah satunya adalah Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM). Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM) di Universitas Internasional Batam saat ini mengalami 

kesulitan dalam pengarsipan dokumen penelitian dan pengabdian yang dibuat oleh 

dosen – dosen di Universitas Internasional Batam. Dokumen – dokumen dari 

dosen – dosen yang diserahkan ke bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM) saat ini pengarsipannya belum tertata rapi sehingga 

menyebabkan petugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

kesulitan dalam menangani dokumen – dokumen tersebut serta dosen – dosen 

kesulitan untuk mengecek status dari penelitian dan pengabdian baik yang sudah 

diterima, ditolak maupun masih dalam tahap pengecekan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan topik yang berjudul "Perancangan Aplikasi Dokumentasi 

Pengabdian dan Penelitian Dosen Berbasis Web pada Universitas 

Internasional Batam dengan Model Pengembangan Extreme Programming". 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah skripsi diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi dokumentasi penelitian dan pengabdian 

berbasis web dengan model pengembangan extreme programming? 
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2. Bagaimana tahapan membangun aplikasi dokumentasi penelitian dan 

pengabdian berbasis web dengan menggunakan metode extreme 

programming? 

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah skripsi yaitu : 

1. Perancangan aplikasi hanya untuk mengarsip dokumen penelitian, 

pengabdian, HKI, Jabatan Struktural, Pembicara, Publikasi Karya. 

2. Perancangan aplikasi menggunakan bahasa pemograman HTML, PHP, 

Javascript. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan skripsi sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata (S-1). 

2. Penulis mampu menerapkan model pengembangan extreme 

programming dalam merancang aplikasi dokumentasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pihak Pengguna Sistem 

1. Dapat membantu dan mempermudah pengguna dalam proses 

dokumentasi penelitian dan pengabdian. 

Kalangan Akademisi 

1. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai sumber informasi bagi yang memerlukan. 

Kalangan Penulis 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 
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2. Penulis mendapatkan pengalaman dalam membuat penelitian ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun skripsi yang terdiri dari 5 sistematika penulisan, yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisi tinjauan teori serta prinsip-prinsip penunjang dalam 

pembuatan aplikasi dokumentasi penelitian dan pengabdian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam merancang sebuah aplikasi serta merancang tampilan untuk aplikasi 

dokumentasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan aplikasi yang telah dirancang oleh penulis dengan 

menggunakan metode di bab sebelumnya, serta pengujian yang dilakukan oleh 

penulis sendiri untuk memastikan bahwa pengujian aplikasi dokumentasi tersebut 

berhasil. 

BAB V PENUTUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah disimpulkan oleh penulis selama 

penelitian dilaksanakan hingga penelitian selesai dilaksanakan. Selain itu, adapun 
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saran yang didapatkan oleh penulis sebagai pengembangan aplikasi yang lebih 

baik untuk nantinya. 


