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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat 

menuntut kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia 

(SDM) yang menunjang produktivitas. Namun, keterbatasan tempat dan 

waktu menjadi kendala utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri 

dan meningkatkan karir. 

Sejak diresmikan pada tahun 1984, UT mendapatkan mandat dari 

pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sangat luas kepada semua 

warga negara Indonesia, baik yang baru lulus SLTA maupun yang sudah 

bekerja untuk mengikuti pendidikan tinggi tanpa memandang latar belakang 

sosial, ekonomi, umur, dan tempat tinggal mereka. Sistem pembelajaran UT 

memungkinkan belajar yang fleksibel kepada mereka yang tidak memperoleh 

kesempatan mengikuti sistem pendidikan tinggi dengan cara tatap muka. 

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) adalah unit pelaksana teknis 

Universitas Terbuka di daerah yang pada kegiatan sehari-hari, UPBJJ-UT 

mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan belajar jarak jauh. UPBJJ-UT 

Surakarta mempunyai wilayah kerja  9 kabupaten (Solo, Sragen, 

Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Grobogan dan 

Salatiga) tiap-tiap kabupaten mempunyai kelas tutorial dengan rata ±30 kelas 

dan jumlah mahasiswa perkelas ±30 mahasiswa. Pada tiap kelas, matakuliah 
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yang ditutorialkan minimal 3 matakuliah ditambah dengan tutorial atas 

permintaan mahasiswa. 

UPBJJ-UT Surakarta sebagai unit mempunyai kewajiban mengelola 

kegiatan tutorial berdasarkan jumlah mahasiswa yang berbentuk kelompok 

belajar serta membuat jadwal tutorial untuk menentukan besarnya anggaran 

yang dibutuhkan dalam pelaksanannya. 

Pada pelaksanaan tutorial, Universitas terbuka menerapkan satuan 

biaya pembayaran honorarium berdasarkan SK Rektor nomor 

1864/UN31/KEP/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2015 yang 

mengatur besaran biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan 

Universitas. 

Proses kegiatan tutorial dibuat berdasarkan jadwal tutorial yang telah 

ditentukan oleh UPBJJ-UT Surakarta sesuai dengan ketentuan UT dimana 

tutorial hanya boleh dilakukan pada hari sabtu dan minggu. Dalam pembuatan 

jadwal tutorial UPBJJ-UT Surakarta menggunakan Microsoft Excel yang 

dibuat oleh penangungjawab wilayah masing-masing dan kemudian data 

tersebut digunakan oleh unit tata usaha dalam pembuatan nominatif 

pembayaran honor tutor. 

Tersebarnya file atau dokumen tutorial menyebabkan sulit dalam 

mencapai keakuratan data, kesulitan tersebut terdapat pada data pribadi tutor 

yang harus dicocokan kembali dengan data yang ada pada bagian tata usaha 

seperti golongan dan NPWP yang dalam ketentuan pembayaran setiap 

penerima honorarium dikenakan pajak sesuai dengan golongan dan NPWP 

yang besarnnya telah diatur oleh pemerintah. 
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Sistem pembayaran honorarium pada UPBJJ-UT Surakarta masih 

menggunakan pembayaran manual yaitu pihak UT mengambil sejumlah 

uang,  kemudian disimpan dalam brangkas yang ada di UPBJJ dan 

pembayaran dilakukan sesuai dengan hadirnya tutor ke UPBJJ untuk 

mengambil honor. 

Penyimpanan uang dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan hal-hal 

buruk seperti pencurian atau perampokan. Untuk menghindari hal tersebut 

perlu dicapai pola pemikiran yang lebih efektif dan efisien seperti 

pembayaran melalui rekening bank sehingga dapat meminimalisasi atau 

menghilangkan penyimpanan uang dalam jumlah banyak. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada pembahasan diatas, diketahui bahwa sistem pembayaran secara 

manual yang dilakukan oleh UPBJJ-UT Surakarta dapat menimbulkan 

kerugian baik dari sisi waktu, tenaga dan keamanan. 

Dalam mengatasi permasalah tersebut diatas, perlu adanya perubahan 

dalam manajemen sistem dengan harapan perubahan tersebut dapat 

mengakomodir kebutuhan data secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan keakuratan data. Berdasarkan uraian diatas, dirasa perlu untuk 

membuat sistem yang dapat menunjang kegiatan tersebut agar berjalan 

dengan baik dan pada kesempatan ini diwujudkan dalam pembuatan aplikasi 

berbasis multiuser dengan judul “Sistem Aplikasi Pembayaran Honorariom 

Tutor Berdasarkan Jadwal Tutorial Berbasis Multiuser pada Universitas 

Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Surakarta”. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah maka dalam  hal ini dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : ` 

1. Data tutor diambil dari bank data UPBJJ-UT Surakarta. 

2. Pembuatan sistem ini berdasarkan jadwal yang di input oleh masing-

masing unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tutorial. 

3. Tidak dilakukan analisa biaya pengadaan perangkat keras. 

4. Perancangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic .Net, Sybase SQL Aanywhere 11 sebagai database dan Crystal 

Report XI dalam pembuatan laporan. 

1.4 Tujuan Skripsi 

Dalam penulisan ini bertujuan merancang dan membuat sistem aplikasi 

Sistem Aplikasi Pembayaran Honorariom Tutor Berdasarkan Jadwal Tutorial 

Berbasis Multiuser pada Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak 

Jauh Surakarta. 

1.5 Manfaat Skripsi 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, baik bagi dari pihak akademik, instansi, maupun bagi penulis sendiri.  

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

a. Penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

berada dibangku kuliah STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

kedalam kegiatan langsung dunia kerja.  
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b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu 

masalah ke dalam sebuah sistem sehingga mampu membuat 

aplikasi yang sesuai. 

2. Bagi  Instansi 

Sistem pembayaran honorarium tutor tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat bagi UPBJJ-UT Surakarta dimana pengguna data dapat bersinergi 

untuk mewujudkan kinerja yang baik dan mengurangi tingkat kesalahan 

dalam pembuatan daftar honorarium tutor.  

3. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu wujud pengabdian dan kepedulian sekolah tinggi 

kepada masyarakat dan kegiatan tersebut merupakan umpan balik yang 

berfungsi  untuk  mengetahui  apakah  sekolah  tinggi  mampu memberikan  

pengetahuan  kepada  para  mahasiswanya  agar  mampu memenuhi segala 

sesuatu dengan tuntutan dunia kerja.  

4. Bagi Pembaca  

a. Sebagai perbandingan bagi pembaca yang ingin menjadikan 

referensi dalam menentukan topik untuk menyusun Skripsi di 

kemudian hari. 

b. Sarana guna menambah pengetahuan dunia komputer dan 

aplikasinya. 

1.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir berikut merupakan serangkaian bagan-bagan yang 

menggambarkan alur dari proses penelitian dalam pembuatan Sistem 

Aplikasi Pembayaran Honorarium Berdasarkan Jadwal Tutorial pada UPBJJ-
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UT Surakarta. Berikut berikut adalah gambaran kerangka berpikir seperti 

terlihat pada gambar Gambar 1 : 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir Sistem Aplikasi 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dari suatu penulisan skripsi adalah sebagai suatu gambaran 

global mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, sehingga 

kedepan akan memudahkan dalam menyelesaikan Laporan Skripsi ini. 

Adapun sistematika dari Laporan Skripsi ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan pelaksanaan 

skripsi, manfaat pelaksanaan skripsi, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan laporan skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang terkait dan 

menunjang dalam penulisan laporan skripsi. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang metode-metode yang digunakan 

dalam pembuatan skripsi, diantaranya : jenis penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data, metode analisa dan 

perancangan sistem, desain pemodelan sistem, desain interface, 

desain database, implementasi sistem, pengujian sistem. 

BAB IV TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai 

Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh, Visi dan 

Misi, Struktur Organisasi, dan sistem secara umum mengenai 

tutorial. 

BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang Context Diagram, Hierarchy 

Input Output, Data Flow Diagram, Entity Relatinship Diagram, 

desain database, desain teknologi, implementasi program serta 

pengujian sistem. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dari 

penyusunan skripsi ini serta saran-saran untuk memperbaiki dan 

mengembangkan lebih lanjut dari penyusunan skripsi 

berdasarkan penerapan teori yang digunakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


