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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya di bidang informatika, maka lulusan perguruan tinggi sebagai 

dimensi intelektual diharapkan mampu menguasai alih teknologi masa kini 

dan masa yang akan datang serta bisa mengikuti perkembangan jaman agar 

bisa mengikuti pangsa pasar global. 

Dampak dari perkembangan teknologi sekarang ini semakin 

dipenuhi dengan maraknya persaingan, terutama dalam dunia pendidikan. 

Oleh karena itu di setiap bagian instansi terutama pendidikan mutlak harus 

disediakan alat yang dapat mempercepat pekerjaan dan harus meninggalkan 

cara-cara manual yang dapat memperlambat kerja dan terkadang 

membosankan. Jika dalam melakukan pengolahan data masih menggunakan 

cara manual, karena suatu data harus dicatat atau diproses berulangkali 

maka informasi yang sangat dibutuhkan dapat terlambat disajikan. Dalam 

persaingan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat ikut membantu 

mempermudah dalam penyediaan informasi, salah satunya adalah mengenai 

penyediaan informasi akademik.

Data akademik sebagai suatu data yang penting sangat dibutuhkan 

oleh semua pihak di sebuah Perguruan Tinggi, terutama dosen, mahasiswa, 

dan jajaran karyawan Universitas Boyolali. Dengan adanya sistem informasi 
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akademik, dosen, mahasiswa atau karyawan dapat dengan mudah dan cepat 

untuk mendapatkan data akademik.

Saat ini Sistem Informasi yang menyediakan data akademik sudah 

mulai banyak dipakai. Sistem ini nantinya tidak terbatas sebagai pemberi 

informasi data akademik saja tetapi juga akan menjadi sistem multiuser 

yang dapat diakses dari beberapa tempat. 

Dengan sistem baru berbasis multiuser ini akan mempermudah 

kinerja karena dapat diakses oleh banyak user dan sistem lama belum 

maksimal karena masih terpaku pada satu user. Dengan kemudahan dan 

fasilitas yang dimiliki dapat mempercepat kinerja dengan sistem kerja pada 

masing-masing bagiannya.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membangun suatu Sistem 

Informasi Akademik Secara Multiuser Pada Universitas Boyolali, agar 

informasi mengenai data akademik dapat dengan mudah dan cepat 

diketahui.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

     Berdasarkan uraian dan penjelasan di latar belakang, penulis bermaksud 

merancang suatu system yang dapat memberikan informasi akademik bagi 

dosen, mahasiswa serta pimpinan Universitas Boyolali, “Bagaimana 

merancang dan membangun suatu system Informasi Akademik Secara 

Multiuser pada Universitas Boyolali”
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1.3. BATASAN MASALAH

     Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka dalam penyusunan skripsi 

ini akan penulis batasi pada masalah-masalah berikut:

1. Input data Mahasiswa

2. Input Data Dosen

3. Input Data Mata Kuliah

4. Input Data Pembimbing akademik

5. Input  Nilai Mahasiswa

6. Presensi Mahasiswa

7. Presesnsi Dosen

8. Laporan Data Mahasiswa

9. Laporan Data Mata Kuliah

10. Laporan Data Pembimbing Akademik

11. Laporan Nilai

12. Laporan Transaksi Berita Acara Ujian

13. Laporan Transaksi Nilai Berita Acara ujian

14. Laporan Transaksi Jadwal Ujian

15. Laporan Transaksi Jadwal Kuliah

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah umtuk merancang dan 

membangun suatu Sistem Informasi Akademik Secara Multiuser pada 

Unoversitas Boyolali serta menyediakan informasi akademik untuk setiap 
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program studi masing-masing fakultas, agar tidak terlalu luas dalam 

pembahasannya sehingga mempermudah pemahaman.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini mempunyai manfaat yang antara lain :

 Membantu sistem informasi akademik secara multiuser pada 

Universitas Boyolali.

 Untuk menjadikan referensi  bagi mahasiswa STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta yang mengambil skripsi dengan topik mengenai 

Sistem informasi akademik secara multiuser  pada Universitas 

Boyolali.

 Bagi perguruan tinggi dapat memberikan pelayanan  kepada 

mahasiswa dalam pengisian KS secara multiuser.

 Penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh kedalam 

praktek yang sebenarnya, penulis dapat mengetahui manfaat dan 

keuntungan dalam aplikasinya.

1.7. KERANGKA PEMIKIRAN

Seluruh kegiatan penelitian sejak dari perancangan,pelaksanaan 

sampai dengan penyelesaian harus merupakan satu kesatuan pemikirn yng 

utuh.Menuju kepada satu tujuan yang tunggal yaitu membuka jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

 Alur pikir dan peneliti ini dapat dilihat kerangka pemikiran dibawah 

ini:
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KERANGKA PEMIKIRAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK SECARA 

MULTIUSER PADA UNIVERSITAS BOYOLALI

         

          Permasalahn            Permasalahan          Permasalahan

     Pemecahan Masalah                   Pemecahan Masalah  Pemecahan Masalah

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran

Sistem Lama Pengolahan 
Data Akademik Di 

Universitas Boyolali

Informasi yang dihasilkan 
terbatas & kurang akurat

Pengolahan data memerlukan 
waktu yang lama

SDM kurang memanfaatkan 
teknologi yang telah ada

Pengembangan sistem 
Pengolahan data akademik Di 

Universitas Boyolali 

Penyusunan Database yang 
lebih terstruktur untuk 

mendukung kinerja sistem 
informasi

Penyusunan program aplikasi 
yang menghasilkan sistem 

pengolahan yang lebih cepat

Pemanfaatan teknologi lebih 
dimaksimalkan serta 

pelatihan untuk sumber daya 
manusia

Sistem Baru Pengolahan Data 
Akademik Di Universitas 

Boyolali
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1.8. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang dijadikan dasar 

dalam penulisan skripsi, yaitu :

 BAB I  :  PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah,Permusan 

masalah,  Batasan masalah, Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi,

Kerangka pikiran, Sistematika Penulisan.                  

 BAB II  : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang teori – teori yang ada, yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan yang ada 

hubungannya dengan subyek, serta tinjauan penelitian terdahulu.

 BAB III  : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang variabel-variabel yang diteliti, 

Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, Prosedur 

penelitian.

 BAB IV   : GAMBARAN UMUM OBJEK YANG DITELITI

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum, latar belakang 

berdirinya perguruan tinggi, struktur organisasi, aktifitas yang 

berkaitan dengan Universitas Boyolali.

 BAB V  : PEMBAHASAN

  Bab ini membahas tentang penguraian hasil dengan analisis dapat 

diuraikan sendiri-sendiri atau digabung, tergantung pada 

kepentingannya.
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   Hasil penelitian disajikan menurut hirarki topik dan sub topik 

secara berurutan. Penyaajian hasil dapat dilakukan dengan 

menggabungkan bentuk uraian, tabel dan gambar atau lainnya. 

Data yang diperoleh disajikan secara sistematis mulai dari yang 

umum, kemudian mengarah penyajian yang lebih khusus.

         BAB VI  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan  yang dinyatakan secara khusus dan harus 

menjawab masalah yang diteliti.

Berisi saran yaitu merupakan anjuran atau rekomendasi dari 

penulis yang perlu dilaksanakan untuk menyempurnakan 

pelaksanaan berdasarkan penerapan teori yang dignakan.

LAMPIRAN

Berisi Daftar pustaka

Semua sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan 

Skripsi.

LAMPIRAN LAINNYA

Lampiran berisi materi atau informasi yang tidak dapat 

dimasukkan kedalam bagian inti teks karena dapat mengganggu 

kekompakan raian.


