
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan mahasiswa baru merupakan unsur penting bagi setiap 

universitas. Proses pengambilan keputusan untuk menentukan berapa jumlah 

mahasiswa yang akan diterima sangat mempengaruhi perkembangan universitas. 

Universitas dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang baik tentu saja akan 

mendapatkan calon mahasiswa baru yang layak sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria yang biasanya digunakan dalam 

proses seleksi penerimaan mahasiswa baru diantaranya adalah penilaian tes 

akademik, penilaian tes kepribadian serta tes wawancara dan observasi. 

Pada umumnya, setiap universitas menggunakan penilaian tes akademik 

dan penilaian tes kepribadian sebagai poin utama serta tes wawancara dan 

observasi sebagai tes pendukung proses seleksi. Salah satu universitas yang 

melaksanakan tes wawancara dan observasi adalah Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Pelaksanaan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 

Muhammadiyah Malang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penerimaan 

Mahasiswa Baru (UPT PMB). Permasalahan yang ada di dalam UPT PMB adalah 

pelaksanaan tes wawancara dan observasi yang masih bersifat manual dan 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

Melihat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka aplikasi 

direncanakan dibuat untuk mempermudah pelaksanaan tes wawancara dan 

observasi guna membantu memberi penilaian yang akan dapat mendukung pihak 

UPT PMB dalam menentukan calon mahasiswa baru yang berhak diterima di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Metode yang akan digunakan dalam pembuatan sistem aplikasi seleksi 

penerimaan mahaiswa baru berdasarkan penilaian wawancara dan observasi ini 

adalah Metode Rule Based System karena data yang digunakan untuk membuat 

suatu keputusan (layak atau tidaknya calon mahasiswa diterima) memuat fakta-

fakta dan juga teknik dalam menerangkan masalah yang disusun dalam urutan 

yang logis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas maka, rumusan 

masalah yang akan diangkat dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat suatu sistem aplikasi yang dapat membantu dalam 

memberi penilaian? 

2. Bagaimana menerapkan Metode Rule Based System untuk membantu memberi 

penilaian terhadap calon mahasiswa yang akan diterima? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan permasalahan dan pembahasan yang terlalu luas, 

maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Sistem aplikasi yang akan dibangun menggunakan Metode Rule Based System. 

2. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara penerimaan mahasiswa baru 

Universitas Muhammadiyah Malang gelombang I tahun 2012. 

3. Sistem dirancang dengan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan data 

menggunakan MySQL. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Membangun sebuah sistem aplikasi berdasarkan penilaian wawancara dan 

observasi. 

2. Mengimplementasikan Metode Rule Based System dalam pembuatan sistem 

aplikasi penilaian. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

memudahkan serta membantu pihak UPT PMB dalam memberi penilaian untuk 

menentukan calon mahasiswa mana yang berhak diterima di Universitas 

Muhammadiyah Malang.   

 

1.6 Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini 

meliputi pemahaman konsep dan studi literatur, perancangan sistem, pembuatan 

sistem aplikasi, analisa dan pengujian sistem serta pembuatan laporan. Rincian 

dari langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 
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1.6.1 Pemahaman Konsep dan Studi Literatur 

  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

dibutuhkan dalam proses perancangan dan implementasi sistem. Mempelajari 

berbagai macam literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah dan metode 

yang digunakan sebagai acuan menentukan fasilitas yang ada pada aplikasi dan 

juga sebagai penentu alur dari sistem. 

1.6.2 Perancangan Sistem 

  Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi tahap-tahap 

pengerjaan yang dimulai dari analisa permasalahan, perancangan proses sistem, 

perancangan basis data (database), perancangan antarmuka (interface) dan 

rancangan pengujian. Perancangan sistem sendiri meliputi pembuatan Entity 

Relational Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas serta 

perancangan Data Flow Diagram (DFD) dan metode pengujian yang digunakan 

adalah Black Box Testing.  

1.6.3 Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem aplikasi yang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang merupakan implementasi 

dari perancangan sistem yang telah dibuat.  

1.6.4 Analisa dan Pengujian Sistem 

Hasil implementasi program akan diuji cobakan pada aplikasi yang telah 

dibangun untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dibuat dapat berfungsi 

sesuai dengan proses sistem yang diharapkan dan untuk mengetahui apakah 

sistem dapat menampilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

1.6.5 Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan tugas akhir yang mencakup 

seluruh konsep, teori, implementasi serta hasil perancangan sistem aplikasi yang 

telah dibuat selama pengerjaan tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini dibagi dalam beberapa bab dengan 

pokok pembahasan secara umum sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian yang mengemukakan latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem serta penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 

pembuatan sistem aplikasi. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai proses analisis, desain dan perancangan 

sistem yang akan dibangun meliputi tahapan analisa sistem, desain 

sistem, metode yang digunakan, struktur basis data serta desain 

program. Tahap analisis, desain dan perancangan sistem merupakan 

tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini 

sangat penting untuk membuat program aplikasi agar terstruktur dengan 

baik. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem yang telah 

dirancang. Berisi tentang pembuatan program, pengoperasian serta 

pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan melihat output 

yang dihasilkan aplikasi yang dari hasil tersebut dapat dilakukan 

analisis untuk mengetahui kemampuan dari aplikasi yang dibuat. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari proses pembangunan aplikasi serta saran 

tentang aplikasi yang telah dibangun untuk pengembangan aplikasi 

untuk masa yang akan datang.  


