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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dahulu manusia memang sudah tidak dapat dipisahkan dari segala aktifitasnya 

baik yang mempunyai sifat rutinitas sehari-hari maupun yang bukan bersifat rutinitas maka 

waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Perkembangan sistem informasi dewasa ini 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan kemampuan sistem informasi 

dalam menutupi berbagai kelemahan media informasi yang ada, seperti keterbatasan waktu 

dalam penyajian informasi, baik waktu terbit maupun waktu tayang media. Menyinggung 

masalah penyajian informasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu maka keberadaan 

sistem informasi dalam mendukung aktifitas sangatlah penting. 

Teknologi  informasi dari waktu ke waktu juga mengalami kemajuan pesat. Informasi 

saat ini bukan hanya merupakan sebuah halaman dalam bentuk hardcopy yang dapat dibaca 

atau cenderung berupa sistem statis, tetapi telah berkembang menjadi media yang lebih 

dinamis dan interaktif sehingga mampu memberi dan menerima respon dari pengakses. 

Seiring dengan itu kebutuhan unit dalam proses administrasi jauh lebih mudah, karena 

tersedianya suatu sistem untuk mencetak surat keterangan aktif kuliah.   

Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang adalah lembaga yang 

menampung semua kegiatan mahasiswa dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, 

masyarakat khususnya yang berkepentingan dalam pengurusan surat-surat. Selama ini di Biro 

Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang sudah menggunakan sistem informasi 

untuk pelayanan surat aktif mahasiswa dan surat keterangan lainnya dengan berbasis 

Microsoft Access, jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sekarang sekitar 

28.000 orang setiap harinya di Biro Kemahasiswaan kurang lebih ada 100 mahasiswa yang 

meminta pelayananan surat keterangan ini. 

Sehubungan dengan alasan tersebut, maka penulis mencoba merancang 

pengembangan sistem informasi untuk memecahkan masalah yang terjadi yang akhirnya 

penulis tuangkan ke dalam pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Sistem 
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Informasi Pelayanan Surat Keterangan Aktif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Malang Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlulah kiranya kami 

mengemukakan permasalahannya agar lebih mudah mengetahui apa pokok persoalan yang 

dihadapi sehubungan dengan penggunaan sistem keterangan aktif kuliah. Adapun 

permasalahannya adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana mengembangkan sistem informasi keterangan aktif mahasiswa di Biro 

Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang yang baik? 

b) Bagaimana menguji sistem informasi pelayanan aktif mahasiswa di Biro 

Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, hanya akan dibahas mengenai bagaimana sistem ini nantinya 

mengunakan database dapat dijalankan sesuai dengan keperluannya, dalam hal ini pelayanan 

administrasi surat keterangan aktif kuliah dan surat keterangan lain. Dan sistem ini dibangun 

dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, Mysql dan aplikasi lain yang mendukung 

yaitu AppServ dan data mahasiswa UMM.  

1.4 Tujuan  

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan dan penulisan ini, perlu 

ditetapkan tujuan - tujuan yang lebih operasional. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di 

atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a) Menghasilkan sistem informasi pelayanan mahasiswa untuk membuat keterangan aktif 

kuliah. 

b) Menguji sistem informasi supaya diketahui unjuk kinerja penggunaan sistem 

keterangan aktif kuliah, sehingga memudahkan operator untuk melakukan proses 

administrasi pada mahasiswa. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun yang memjadi manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

menggantikan sistem yang lama sehingga kenerja yang lebih cepat mengembangkan system 
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informasi pelayanan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang yang lebih 

terintegrasi, membuat pengelolaan data transaksi pelayanan di Universitas Muhammadiyah 

Malang menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan bermanfaat bagi 

Biro Kemahasiswaan (MAWA) untuk mengelola administrasi pelayanan mahasiswa secara 

terkomputerisasi dan langsung mencetak surat tersebut secara otomatis. 

1.6 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti paper, jurnal 

dan artikel yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi Keterangan Aktif Kuliah. 

b) Analisa dan Desain 

Tahap analisa dan desain merupakan tahapan analisa sistem sesuai kebutuhan serta 

fitur-fitur yang mencakup dalam penpenerapan aplikasi.  

c) Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahapan dimana sebuah sistem mulai dibangun, 

berdasarkan pada rancangan sistem yang telah dibuat pada sebelumnya.  

d) Pengujian dan Analisa Hasil 

Tahap pengujian dan analisa hasil nantinya akan dilakukan dengan menggunakan black 

box testing. Sehingga dapat diketahui apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan 

tujuan tugas akhir.  

 

1.7 Perangkat Sistem 

Untuk kelancaran dalam penelitian ini, berikut penjelasan mengenai perangkat 

system / alat bantu yang digunakan, yaitu : 

1.7.1 Perangkat Keras yaitu : 

a) Prosesor intel core i3 

b) Memori 2 GB 

c) Harddisk 500 GB 

1.7.2 Perangkat Lunak yaitu : 

a) Sistem Operasi Microsoft Windows 7  
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b) Adobe Dreamweaver 

c) PHP dan MySQL 

1.8 Desain Sistem   

Desain system ada 2 (dua) yaitu  

a. Desain Database 

b. Desain layout 

 

1.9 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penyelesaian masalah dalam penelitian 

yang dilakukan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat landasan-landasan teori yang berasal dari sumber-sumber 

terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Teori yang dicantumkan berdasarkan 

metode yang digunakan dalam tugas akhir ini. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini berisi analisa dan perancangan sistem yang akan dibuat, sehingga 

tergambar jelas alur dari sistem dan desain yang akan di implementasikan. 

BAB IV: PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi pengujian setiap aplikasi dan implementasi dari rancangan sistem 

yang telah dibuat sebelumnya serta pembahasan  dari hasil implementasi system 

tersebut.   

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil 

implementasi dan pengujian, sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan terhadap 

penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang dikaji. 

 


