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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan akses informasi dan perkembangan teknologi membawa 

perubahan pada berbagai macam sistem yang sejalan dengan kehidupan manusia. 

Sistem pembelajaran, layanan bisnis bahkan sampai pada layanan 

kepemerintahan. Begitu juga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang 

merupakan bagian dari layanan pendidikan, penggunaan sistem informasi menjadi 

hal yang sangat penting dalam terselenggaranya pelayanan yang baik dan efektif, 

salah satunya adalah akses informasi terkait dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) mahasiswa. 

Informasi yang terkait dengan IPK tersebut sudah selayaknya tersedia 

dengan cepat bagi para pengguna yang berkepentingan, misalnya mahasiswa, 

orang tua mahasiswa, dosen, dan bagian-bagian terkait yang ada pada Jurusan 

Teknik Informatika UMM. Belum adanya aplikasi yang menampilkan IPK 

mahasiswa secara berurutan dan rinci dari semester ke semester memunculkan 

kebutuhan terhadap sebuah aplikasi yang dapat menampilkan IPK bagi para 

pengguna yang berkepentingan. 

Solusi bagi kebutuhan di atas adalah sebuah sistem informasi IPK yang  

mudah diakses dari berbagai kelompok pengguna yang terkait dengan jaringan. 

Untuk itu, aplikasi yang dibutuhkan berbasis web dengan web server dan 

program-program berbasis server seperti PHP dan MySQL serta program-

program berbasis klien dengan teknologi HTML dilengkapi dengan Javascript 

untuk mempermudah interaksi dengan pengguna. Adapun untuk penyediaan data 

IPK secara cepat dan dapat diakses dari berbagai tempat, maka dibutuhkan 

aplikasi pendukung yang berbasis SMS Gateway. Dengan ini para pengguna 

diharapkan dapat memperoleh informasi secara cepat yang terkait dengan indeks 

prestasi akademiknya. 

Pendekatan yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah dengan 

menggunakan metode scrum. Metode scrum merupakan sebuah sistem yang 

menerapkan keterbukaan, peninjauan, penyesuaian dari proses batasan yang di 
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terima dari klien  dan diterapkan dalam program yang juga dilakukan pengecekan 

secara berkala, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pada pengerjaan program 

sehingga pengerjaan program dapat lebih cepat dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

permasalahan untuk penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengolah data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk 

memudahkan pelaporan dan pemantauan IPK. 

2. Bagaimana merekapitulasi nilai untuk mempermudah pemantauan IPK 

mahasiswa setiap semester. 

3. Bagaimana menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem 

informasi menggunakan bahasa PHP dan database MySQL dengan metode 

Scrum Programming untuk mempermudah pemantauan IPK. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penyusunan tugas akhir ini dibuat agar dalam 

membangun  suatu  aplikasi tidak melebar dan menyimpang dari tujuan yang telah 

direncanakan. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak dibuat untuk area internal dan sebagai media untuk 

pengolahan IPK. 

2. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

3. Menggunakan database MySQL untuk menampung data yang terhubung 

dengan sistem informasi. 

4. Aplikasi berbasis web yang bersifat lokal. 

5. Studi kasus hanya digunakan pada jurusan Informatika UMM. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengolah data IPK untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan IPK 

berdasarkan nilai yang ada. 
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2. Memudahkan rekapitulasi nilai yang ada dalam membantu mahasiswa serta 

orang tua atau wali mahasiswa dalam memantau IPK mahasiswa setiap 

semester pada. 

3. Menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi 

menggunakan bahasa PHP dan database MySQL dengan metode Scrum 

Programming untuk mempermudah pemantauan IPK. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Product backlog 

Pada tahap ini dilakukan pendaftaran fitur dan fungsi yang perlu ada di 

dalam produk. 

2. Sprint backlog 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan data penelitian untuk dimasukkan ke 

dalam produk untuk menghasilkan fungsionalitas dari suatu produk yang 

dikerjakan. 

3. Sprint 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan produk yang akan dirilis. 

4. Increment 

Tahap ini merupakan hasil dari seluruh product backlog yang telah selesai 

dikerjakan pada seluruh sprint. Increment menunjukkan produk sudah dapat 

dipakai. 

5. Penulisan Laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah, 

dalam hal ini penulisan tugas akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh 

pihak UMM terutama Jurusan Teknik Informatika. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori penunjang pembuatan tugas akhir, antara lain 

mengenai sistem informasi, bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan 

SMS Gateway. 

BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisa perancangan sistem diantaranya adalah: Use 

Case Diagram, DFD (Data Folow Diagram), ERD. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang pembuatan sistem informasi dan pengujian terhadap sistem 

informasi yang sudah dibuat. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan dan pengujian 

yang dilakukan. 


