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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, 

pemanfaatan komputer sebagai sebuah sarana pengembangan pembelajaran 

saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan utama.  

Sumber dari informasi adalah data. Data mengambarkan suatu kejadian 

yang sedang terjadi, dimana data tersebut akan diolah dan diterapkan di 

sistem menjadi input yang berguna dalam suatu system. 

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang 

telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam 

proses pengabilan keputusan. 

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu 

sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi 

tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, 

mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima 

dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. 

Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan 

manfaat yang maksimal. Penerapan sistem informasi di dalam suatu instansi 

dimaksudkan untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan, 

khususnya oleh para pengguna informasi dari berbagai tingkatan manajemen. 

Sistem informasi yang digunakan oleh para pengguna dari berbagai tingkatan 

manajemen ini biasa disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen. 

SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai 

kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab 

mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan 

dan pengendalian. 
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Sistem Informasi Manajemen (SIM) akan memudahkan dalam 

mengintegrasikan data, mempercepat dalam pengolahan data, meningkatkan 

kualitas informasi dan kontrol manajemen, meningkatkan layanan informasi, 

mengotomatisasi sebagian pekerjaan rutin, dan menyederhanakan alur kerja. 

Pendek kata, SIM beserta perkembangan teknologi pendukungnya akan 

memicu transformasi besar dalam proses manajemen PKM. 

PKM adalah singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang 

diselenggarakan oleh Dikti guna memberi ruang untuk para Mahasiswa 

menunjukkan kreativitasnya. PKM merupakan salah satu bentuk upaya yang 

dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), 

Ditjen Dikti dalam meningkatkan kualitas peserta didik (mahasiswa) di 

perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian serta memperkaya budaya nasional. 

Begitu juga dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Data PKM di 

UMM Berbasis Web , diharapkan dapat menyediakan informasi yang tepat 

dan akurat. Sistem yang sedang berjalan saat ini belum sepenuhnya 

menggunakan sistem komputerisasi , masih beberapa proses yang dilakukan 

secara manual, satu dari beberapa proses manual tersebut antara lain 

pengelolaan data PKM.  

Oleh sebab itu dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Data PKM 

di UMM Berbasis Web ini diharapkan instansi ini dapat menyediakan 

informasi yang lebih cepat dan akurat serta mempermudah memperoleh info 

yang berkaitan dengan PKM.  

Dari masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan membuat 

aplikasi Sistem informasi manajemen pengelolaan data Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) di UMM berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. 
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1.2 Rumusan masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah,  

1. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) berbasis web dengan pemanfaatan bahasa pemograman 

PHP dan database MySQL? 

2. Bagaimana  membuat sistem informasi yang dapat digunakan untuk 

pengelolaan data-data PKM secara elektronis? 

1.3 Tujuan. 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1 . Membuat sistem informasi manajemen Program Kreatifitas Mahasiswa 

(PKM) berbasis web dengan pemanfaatan bahasa pemograman PHP dan 

database MySQL. 

2. Membuat sistem informasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan data-

data PKM secara elektronis. 

1.4 Batasan Masalah. 

Batasan-batasan system yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Pengelolaan data PKM menggunakan pemograman PHP sebagai bahasa 

pemograman dan MySQL sebagai database. 

2. Pembuatan sistem informasi pengelolaan PKM ini mengambil studi kasus 

di  Kemahasiswaan UMM. 

1.5 Metodologi  Penelitian 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodologi penulisan yang digunakan 

adalah sebagai berikut :  

a. Identifikasi Masalah 

  Langkah awal dalam melakukan tugas akhir ini yaitu penelitian 

dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

melalui observasi dengan cara mengamati dan mempelajari 

bagaimana proses sistem informasi manajemen pengelolaan data 

PKM yang sedang berjalan dan juga melakukan teknik wawancara 
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dengan cara tanya jawab langsung kepada mahasiswa dan pegawai 

yang ada di kemahasiswaan yang berhubungan dengan pengumpulan 

data PKM. Sehingga peneliti bisa mengetahui sejauh mana 

kelancaran sistem yang ada. 

b. Penetapan Tujuan Penelitian 

Setelah perumusan permasalahan yang ingin diselesaikan, 

selanjutnya merupakan metode pengumpulan informasi dan data 

dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan langsung 

terhadap objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan 

meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi serta aktivitas yang terjadi. 

c. Study Pustaka 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori 

yang memadai dalam pnyusunan tugas akhir ini, dalam hal ini data 

dan keterangan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku teks, 

artikel, bahan perkuliahan, informasi dari internet, serta materi 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ditijau dalam 

penyusunan tugas akhir.. 

d. Study Literatur 

Tahapan ini adalah tahapan pencarian referensi atau sumber-

sumber yang mendasari pembuatan aplikasi ini, yaitu tentang : 

1. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan 

dengan sistem informasi pengelolaan data PKM. 

2. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan 

dengan konsep perancangan web dan database menggunakan 

MySQL. 

3. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan denga 

sistem informasi manajemen berbasis web 
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e. Analisa Data dan Desain Sistem 

1. Melakukan analisis data yang telah didapat dan merancang desain 

sistem dari data yang telah terkumpul sehingga dapat menjadikan 

sala satu faktor yang memperlancar dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

2. Merancang proses kerja sistem. 

3. Merancang UseCase Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram, dan Class Diagram . 

f. Implementasi sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem untuk 

membuat aplikasi sistem informasi manajemen untuk menangani 

pengelolaan data PKM menggunakan PHP dan MySQL berbasis 

web. 

g. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini, rancangan program yang telah direalisasikan 

akan diuji coba kelayakannya. Kemudian dari hasil uji coba 

sistem tersebut akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

untuk hasil yang optimal selama proses tugas akhir berlangsung. 

h. Penyusunan Laporan 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari 

langkah-langkah yang telah dilakukan. Dimana penarikan 

kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. 

Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang 

berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Di bawah ini merupakan pembagian bab yang nantinya akan disusun oleh 

penulis : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi yang digunakan dan sistematika 

penyusunan tugas akhir.   

BAB 2. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir ini. 

BAB 3. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan 

sistem yang dibuat, dan juga perancangan sistem yang ada dalam 

aplikasi.  

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem 

yang telah dibuat pada Bab 3. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan 

serta saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 

 


