
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1   Latar Belakang 
 

Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto disingkat Poltekkes Majapahit, 

didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten 

Mojokerto. YKWK Kabupaten Mojokerto didirikan berdasarkan Akta no. 06 

tanggal 11 Juli 1997 dan Akta no. 09 tanggal 19 Oktober 2001 yang   dibuat 

Notaris  Pitoyo Kusumo, SH, yang berkedudukan di Nganjuk, serta Akta no. 62 

tanggal 21 Maret 2005 dan Akta no. 19 tanggal 8 Juni 2005 yang dibuat Notaris 

Mochtar, SH, berkedudukan di Mojokerto. Ijin Penyelenggaraan Politeknik 

Kesehatan Majapahit  di Mojokerto berdasarkan keputusan Mendiknas RI Nomor 

: 155/D/O/2002 tanggal 2 Agustus 2002. Program Studi yang diselenggarakan 

meliputi Prodi D-III Keperawatan, D-III Kebidanan. 

 

Kampus Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto dikategorikan 

tergolong baru karena baru  beroperasi sekitar tahun 2005, tentu saja instansi ini 

masih dalam tahap perkembangan di mulai dari sarana infrastruktur dan sekarang 

telah  mulai  menerapkan di  bidang  sistem informasi dan teknologinya.  Dalam 

perkembangan sistem informasi dan teknologi Politeknik Majapahit Mojokerto 

ingin membangun sebuah sistem komputerisasi yang efektif. Dalam penggunaan 

kartu rencana  studi mahasiswa  yang  masih  menggunakan  cara manual seperti 

formulir berupa berkas akan dikawatirkan rusak, terselip dan hilang. Oleh karena 

itu, agar berkas kartu rencana studi tersebut menjadi lebih efisien serta mencegah 

masalah  yang  timbul,  maka  lebih  tepat  jika dibuatkan sistem informasi kartu 

rencana studi mahasiswa secara online. Karena sistem ini dapat mempermudah 

mahasiswa  dan  pihak  kampus  untuk  mengakses  data  kartu  rencana  studi 

dimanapun dan kapanpun. 
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1.2   Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem informasi kartu rencana 

studi mahasiswa secara online berbasis Web. 

 

1.3   Batasan Masalah 
 

Adapun batasan – batasan permasalahan yang akan dicakup adalah : 
 

 

a.   Lingkup pengembangan perangkat lunak dimulai dari pengambilan data 

berkas formulir KRS serta nilai studi mahasiswa dengan data induk 

mahasiswa (nilai mata kuliah) pada mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Majapahit Mojokerto angkatan tahun 2005 sampai dengan angkatan tahun 

2011. 
 

b.  Sistem yang dibuat berupa aplikasi web yang dirancang dengan bahasa 

pemrograman  PHP  dan penyimpanan data menggunakan MySQL. 

c.   Fungsi dari aplikasi ini  untuk melakukan rencana studi mahasiswa secara 

komputerisasi dan online yang sebelumnya dilakukan secara manual, 

disamping itu juga menjadi alternatif penyimpanan data-data file rencana 

studi mahasiswa yang struktur sehingga apabila berkas formulir rencana 

studi terjadi kehilangan atau rusak tidak perlu kawatir karena masih 

mempunyai file data kartu rencana studi mahasiswa pada komputer. 

Penggunaan hasil output bisa dimanfaatkan sesuai kebijakan Universitas. 

 

1.4   Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 

adalah menghasilkan aplikasi web  yang dapat mempermudah  melakukan rencana 

studi mahasiswa secara online. Melalui proses  tersebut, dapat membantu dalam 

kegiatan civitas akademika. 
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1.5   Metodologi 

 
Adapun beberapa metode yang dilakukan untuk menggambarkan 

bagaimana langkah atau strategi peneliti dalam menjawab perumusan masalah 

penelitian sbb: 

 

1.5.1   Studi Literatur 
 

Mencari,  mempelajari  dan  mengumpulkan  berbagai macam  literatur  yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan sistem yang 

akan dibangun, desain sistem, dan bahasa pemrogramannya. Literatur yang digunakan 

meliputi buku referensi, dokumenasi internet, serta jurnal-jurnal dari penelitian yang 

sudah ada serta data dari instansi tempat studi kasus lebih menunjang pada pembuatan 

sistem  KRS-Online  yaitu  di  Politeknik  Kesehatan  Majapahit  Mojokerto  yang 

berada di Jl. Raya Jabon KM. 02 Mojokerto. 

 

1.5.2   Analisa dan Perancangan Sistem. 

 
Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk melakukan 

analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan penerapan sistem informasi KRS- 

Online. Perancangan sistem ini meliputi penggambaran sistem menggunakan metode 

Systems Development Live Cycle dan UML: use case diagram, activity diagram, dan 

sequence diagram. 

 

1.5.3   Data dan Pengumpulan (collecting) Data 

 
Data adalah suatu fakta yang dikumpulkan dari informasi yang ada dan 

dapat ditunjukkan keberadaan serta kenyataan yang ada. Untuk pengambilan jenis 

data menggunakan  data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain 

dan telah didokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh pihak lain (peneliti). 

Untuk data antara lain berupa nilai KHS mahasiswa dan daftar matakuliah 

politeknik kesehatan majapahit mojokerto. 

 

Pengumpulan data perlu diuraikan bagaimana cara penulis memperoleh 

dan mengumpulkan data, dengan menggunakan media apa. Dalam hal ini, penulis 

melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun untuk 

pembuatan  sistem.   Serta  untuk  memperoleh  data  requirment   menggunakan 

http://mepow.wordpress.com/2009/06/06/vanda-jennae/


4  

 

wawancara mendalam (circumstantial interview). Selain itu untuk penunjang 

pembuatan sistem menggunakan pengumpulan data adalah dengan dokumentasi 

dan observasi. Dokumentasi adalah memanfaatkan dokumen yang sudah ada, dan 

dalam hal ini perlu diuraikan dokumen apa saja secara jelas, sedangkan observasi 

adalah pengamatan kualitatif secara langsung oleh penulis untuk mengambil data- 

data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud pembuatan sistem. 

 

1.5.4   Implementasi Sistem 

 
Desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya 

diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Dengan mengambil 

konsep aplikasi berbasis web,  maka digunakan bahasa pemrograman php  dan 

basis data yang digunakan adalah MySql. 

 

1.5.5   Uji Coba dan Evaluasi 

 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap hasil implementasi yang telah 

dilakukan. Kemudian dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pengujian sistem ini dilakukan menggunakan blackbox terhadap sistem 

aplikasi KRS-Online Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto. Pengujian 

dilakukan   dengan   beberapa   konfigurasi   dan   testing   aplikasi   oleh   pihak 

Universitas. 

 

1.5.6    Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
 

Pada tahap ini akan disusun buku yang berisi dokumentasi dari pengerjaan 

Tugas  Akhir.  Dokumentasi  tersebut  berguna  agar  memudahkan  pengembangan 

aplikasi ini dikemudian hari. 

http://mepow.wordpress.com/2009/06/07/2004-kasus-ilegal-logging-rugikan-indonesia-rp-30-triliun-2009/
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1.6   Sistematika Penulisan 
 
 

BAB I:    PENDAHULUAN 
 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II:   LANDASAN  TEORI 
 

Membahas  teori  dasar   yang   berhubungan  dengan  pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB III:  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 

Menjelaskan  mengenai  cara  kerja  beserta  analisa  perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian sistem Rancang Bangun dan Implementasi KRS-Online 

Berbasis Web Dengan Studi Kasus di Politeknik Kesehatan 

Majapahit Mojokerto. 

 

BAB V:   PENUTUP 
 

Merupakan  kesimpulan  dari  pembahasan  pada  bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


