
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah  1.1

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2015), Perkembangan 

teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadikan adanya ledakan informasi 

yang ada tersimpan secara elektronik atau digital yang pada gilirannya telah 

mendorong masyarakat industri secara berangsur-angsur beralih ke information 

society. 

Sistem informasi sangatlah membantu dalam mengerjakan pekerjaan 

yang akan dikerjakan oleh setiap orang, maupun dari koleksi data, mengolah data 

dan menghasilkan informasi. Akan tingginya kegunaan dan fungi sistem informasi 

ini dalam hal pengaksesan data maka langkah-langkah pengoleksian data atau 

pengolahan data tidak butuh untuk dilakukan secara manual lagi namun akan 

dikerjakan dalam sistem yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyaningsih & Putra (2016).  

Universitas Internasional Batam atau disebut juga UIB merupakan salah 

satu dari universitas terbesar yang ada di Pulau Batam yang bergerak dalam 

bidang pembangunan nasional dan memberikan pendidikan masyarakat. Didirikan 

pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 160/D/O/2000, sebagai bentuk kepedulian dari Yayasan Marga 

Tionghoa Indonesia (YMTI) terhadap pendidikan bagi masyarakat di Pulau Batam 

dan sekitarnya. 

Mahasiswa dari universitas tersebut harus menjalankan sebuah proses 

yang bernama sidang kp, skripsi atau tesis. Dalam proses pendaftaran untuk
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sidang tersebut, UIB saat ini masih menggunakan sistem manual yang 

menggunakan Microsoft Excel sebagai alat untuk mengubah data, mulai dari 

pendaftaran sampai dengan rekapan sidang dilakukan dengan cara sistem manual 

yang mana akan mengakibatkan mahasiswa harus menghadirkan diri ke BAAK 

untuk melakukan pendaftaran dan juga mengakibatkan karyawan BAAK untuk 

melakukan banyak pekerjaan secara manual yang lebih rentan akan human error. 

Penelitian untuk sistem pendaftaran juga pernah ditelaah oleh Bemile, 

Gborgla, Mensah, Boateng, Ansa & Twum (2014) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Online Registration System”. Penelitian tersebut dilakukan di sebuah 

universitas yang bernama Methodist University College Ghana. Universitas 

tersebut awalnya menggunakan sistem manual untuk pendaftaran  sidang sehingga 

muncul beberapa masalah seperti mahasiswa menghabiskan terlalu banyak waktu 

dalam memproses pendaftaran mereka dan yang  lebih buruk ialah mereka hanya 

bisa proses dengan kehadiran fisik mereka di kampus karena utilitas online yang 

tidak memadai dalam menangani pendaftaran sidang mahasiswa dan 

ketidakmampuan mahasiswa untuk mendaftar dalam jarak jauh dan mengakses 

dokumen seperti transkrip. Alhasil, penelitian tersebut menghasilkan sebuah 

sistem pendaftaran online yang mana akan membantu mahasiswa untuk daftar 

secara remote tanpa harus menghadirkan fisik ke kampus tersebut. 

Berdasarkan kegunaan sistem informasi yang telah dirangkum oleh 

penulis, maka penulis ingin membangun sebuah Sistem Pendaftaran Sidang KP, 

Skripsi dan Tesis Online berbasis web untuk membantu karyawan Universitas 

Internasional Batam dalam hal pengumpulan data pendaftaran sidang yang akan 

diperoleh dari mahasiswa UIB yang ingin melakukan pendaftaran sidang dan juga 
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akan menghemat waktu pengumpulan data maupun pengaksesan data. Sistem 

informasi ini dirancang untuk meningkatkan kinerja, produktivitas hingga kualitas 

proses pekerjaan karyawan UIB.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini peneliti mengangkat 

sebuah judul penelitian dengan judul “Perancangan dan Implementasi Aplikasi 

Sistem Pendaftaran Sidang KP, Skripsi dan Tesis Online dengan Metode”. 

 Rumusan Masalah 1.2

Beberapa rumusan masalah telah disusun oleh peneliti berdasarkan latar 

belakang masalah sistem ini, supaya peneliti mudah untuk melakukan perancangan 

aplikasi Sistem Pendaftaran Sidang Online sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem yang berbasis online yang 

dapat digunakan oleh karyawan UIB dalam hal pengumpulan data-data 

mahasiswa UIB yang ingin melakukan pendaftaran sidang? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem yang berbasis web yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa UIB dalam proses pendaftaran sidang kp, 

skripsi dan tesis? 

3. Bagaimana mengimplementasikan metode Scrum ke dalam 

pengembangan sistem pendaftaran online tersebut? 

 Tujuan Penelitian 1.3

Proses mengimplementasikan aplikasi tersebut kepada Universitas 

Internasional Batam memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem pendaftaran sidang kp, 

skripsi dan tesis secara online. 

2. Mengimplementasikan metode scrum sehingga dapat meningkatkan 

tingkat akurasi dan kecepatan dalam tahap development. 
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3. Membantu penulis untuk mencapai salah satu syarat kelulusan jenjang 

S1 di Universitas Internasional Batam. 

 Manfaat Penelitian 1.4

Dengan pembuatan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat 

diberikan kepada pihak UIB bagian BAAK, mahasiswa UIB dan juga penulis 

sendiri. Manfaat yang telah diuraikan penulis sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat menambah 

pengetahuan beserta wawasan peneliti tentang sistem pendaftaran sidang online, serta 

penelitian tersebut dapat digunakan untuk sebuah pelajaran sebagai langkah awal dalam 

mengembangkan dan membangun sistem yang berbasis web online. 

2. Bagi Pihak UIB 

Penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan efisiensi kinerja pada UIB 

dalam proses operasional, khususnya bagian divisi BAAK dalam hal pengumpulan data 

daftar pendaftaran mahasiswa dalam aplikasi sistem pendaftaran sidang online ini. 

3. Bagi Pengguna (mahasiswa) 

Dengan penelitian ini, maka penulis berharapkan aplikasi sistem pendaftaran 

sidang yang berbasis web online ini dapat mempermudah mahasiswa UIB dalam hal 

proses pendaftaran sidang kp, skripsi dan tesis secara online. Mahasiswa diharapkan 

mempunyai kemampuan untuk melacak status pendaftaran secara online dimana pun dan 

kapan pun. 
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4. Bagi Akademisi 

Meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman akademisi dalam merancang 

sebuah aplikasi sistem informasi berbasis web. 

 Sistematika Penulisan 1.5

Untuk penjelasan penelitian yang lebih rinci dan jelas, maka pada penulisan 

laporan penelitian ini laporan dibagikan oleh peneliti menjadi beberapa bab pembahasan 

yang dibagi secara sistematis untuk dijadikan sebagai pola fikir secara sistematis, yang 

terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang ditujukan, rumusan masalah 

penelitian yang perlu diselesaikan, tujuan penelitian, manfaat penelitian beserta gambaran 

secara sistematis laporan penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori–teori yang dijadikan sebagai acuan peneliti dalam 

perancangan sistem pendaftaran sidang online dan teori-teori yang berkaitan 

dengan metode Scrum. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan/metode, desain struktur yang dipakai 

oleh peneliti bagi pencarian solusi dalam memecahkan rintangan-rintangan 

penelitian bagi pencapaian tujuan akhir penelitian, beserta tahap-tahap penelitian 

secara lebih rinci, jelas dan singkat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tahap-tahap langkah pelaksanaan terhadap tugas akhir yang 

merupakan pembangunan program, tahapan langkah pengembangan sistem 

pendaftaran online serta tahap pelaksanaan implementasinya telah sesuai dengan 
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perancangan yang diinginkan dari target penelitian, serta umpan balik yang 

diperoleh dari hasil akhir penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi hal mengenai penghabisan penelitian yang dilakukan 

dengan meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian beserta kesimpulan 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan anjuran untuk penelitian ke depannya. 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Jordy Julianto, Perancangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Pendaftaran Sidang KP, 
Skripsi dan Tesis Online Dengan Metode Scrum, 2019 
UIB Repository©2019


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Sistematika Penulisan




