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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Sistem informasi sebagai suatu sistem yang merupakan kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, mempunyai 

beberapa komponen yang saling terkait dan membentuk jalinan kerja yang kompak 

untuk mencapai sasaran. Sebagai suatu sistem, ketujuh komponen tersebut masing-

masing berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk 

mencapai sasaran (Jogiyanto,1993:12). 

Pengamatan dan kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan dan 

terobosan teknologi informasi dalam dunia pendidikan akan terus berlanjut di masa 

depan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memperkirakan  bahwa salah satu ujian 

bagi kemahiran dan andalan manajemen di masa depan adalah kemampuannya 

memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, tetapi sekaligus  mengenali 

berbagai dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan organisasional. Dengan 

perkataan lain kemampuan manajemen memanfaatkan informasi dalam 

menjalankan fungsi manajemen akan turut menentukan berhasil tidaknya 

manajemen mengelola organisasi yang dipimpin. David (1999;139) mengatakan 

SIM dapat mendukung dalam menentukan keputusan secara cepat dan tepat r untuk 

mengembangkan sistem informasi di bidang akademik. 

Manajemen Perwalian merupakan  proses konsultasi mahasiswa kepada 

dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk menunjang 

keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Bagian terpenting dari proses 

perwalian adalah memberikan saran dan informasi akademik termasuk informasi 

mengenai peraturan dan prosedur akademik terkait dengan kemajuan masing 

masing mahasiswa dan dosen dapat melakukan monitoring terhadap mahasiswa 

agar terus meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. 

Dosen wali akan memberikan panduan terhadap mahasiswa untuk merencanakan 

studi sesuai dengan road map kurikulum yang sedang berjalan. Selain itu dosen wali 
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bertugas memberikan perwalian secara intensif kepada mahasiswa sehingga 

mahasiswa mempunyai motivasi untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. 

Sistem Perwalian akan menjadi lebih efisien dalam melakukan monitoring 

terhadap mahasiswa untuk hasil studi dan bisa memberikan motivasi kepada 

mahasiswa dalam menghadapi kendala akademik, selain itu bisa merencanakan, 

memilih dan menentukan mata kuliah yang akan di ambil sesuai hasil studi semester 

sebelummnya sesuai dengan road map kurikulum yang berlaku.  

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Perwalian dan Monitoring Mata Kuliah Studi 

Kasus Teknik  Informatika UMM dan di harapkan mampu memberikan sebuah 

kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mendukung 

kemajuan di dalam sains dan teknologi. 

1.2   Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang  dan membangun   sebuah sistem untuk melakukan 

perwalian dan monitoring mata kuliah. 

1.3       Tujuan  

 Merancang dan membangun  sebuah sistem untuk mempermudah perwalian 

dan monitoring  mata kuliah.  

1.4       Batasan Masalah  

A. Sistem memiliki  2 login untuk dosen dan mahasiswa. 

B. Kurikulum yang di gunakan adalah kurikulum 2012. 

C. Menggunakan databases MySQL. 

D. Rimender Menggunakan fitur sms gateway  menggunakan Gammu 

E. Menggunakan Framework Codeigniter. 

1.5       Metodologi 

1.5.1  Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan studi pustaka terkait dengan judul yang 

diambil. Pustaka diambil dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, informasi dari 

buku maupun internet mengenai sistem informasi perwalian tersebut. Penelitian 

terdahulu yang berjudul “Sistem Reminder Kredit Semester” membahas tentang 
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mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dan memberikan peringatan 

melalui SMS gateway. Sistem memberikan rimender tentang MK yang belum 

diambil tanpa melakukan penyaringan sesuai bidang minat yang di pilih mahasiswa. 

Sistem tersebut belum mempunyai  proses monitoring mahasiswa untuk dosen, 

untuk melihat  hasil akademik mahasiswa tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk membuat tugas akhir  “Sistem Informasi Perwalian dan Monitoring”, yang 

akan mempermudah merancang studi yang akan di lakukan oleh mahasiswa dan 

mempermudah proses monitoring akademik mahasiswa tersebut.  

1.5.2    Analisa dan Desain 

Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal terhadap 

permasalahan utama yang muncul pada topik tugas akhir ini kemudian dilakukan 

perancangan perangkat lunak yang meliputi penentuan data yang akan di gunakan 

dan proses-proses yang akan dilaksanakan. Pada tahapan analisa kebututuhan, 

dibagi menjadi 2 yaitu :  

1.5.2.1 Kebutuhan Fungsional : pernyataan layanan sistem yang harus di 

sediakan, bagaimana sistem beraksi pada input tertentu. Kebutuhan fungsional 

dalam sistem ini ada beberapa : 

1. Mahasiswa dan dosen mengisi form pribadi pada menu pendaftaran 

yang berisi nama, alamat, nomer handphone. 

2. Dosen monitoring mahasiswa. 

3. Admin dapat kelola data mahasiswa dan dosen. 

4. Reminder untuk mahasiswa  

1.5.2.2 Kebutuhan Non Fungsional: Batasan layanan data fungsi yang di 

tawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses standarisasi, 

dalam pengembangan sistem ini yang termasuk dalam kebutuhan non fungsional : 

1. Kecepatan akses aplikasi. 

2. Keamanan data. 

3. Kebutuhan perangkat lunak. 
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    Gambar  1.1 Arsitektur Perwalian dan Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Usecase Perwalian dan Monitoring 

Keterangan  UseCase Diagram : 

  1    Perwalian  

A. Membantu mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang diambil. 

B  Membantu  dosen  dalam pengontrolan  hasil belajar mahasiswa setiap semester. 

C. Membantu mahasiswa dalam menghadapi kegiatan kuliah agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. 
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2   Input data mahasiswa  

A. Mahasiswa melakukan pengisian form data pribadi berisikan nama, nomer 

telepon, alamat dan email. 

3. Dosen view data mahasiswa  

 Fungsional yang sediakan sistem pada usecase view data mahasiswa . Dosen 

melihat data seperti nama, tempat tanggal lahir, maupun IPK mahasiswa setiap 

semester.  

  4.  Admin kelola data mahasiswa 

 Fungsional yang sediakan pada admin kelola data mahasiswa di maksudkan 

admin bisa melakukan menambahkan mahasiswa untuk memilih dosen wali 

sekaligus view data mahasiswa yang berisikan nama, nomer telepon, alamat, email 

maupun dosen wali yang sudah di pilih. 

   5.  Admin kelola kurikulum   

 Fungsional yang sediakan sistem pada usecase admin kelola kurikulum. 

Admin bisa menambah kurikulum terbaru atau mengedit maupun menghapus 

kurikulum tersebut. Kurikulum mempunyai table kode mata kuliah, nama mata 

kuliah, maupun jumlah SKS mata kuliah tersebut. 

6.   Admin Kelola data dosen  

Fungsional yang sediakan sistem admin kelola data dosen, sistem 

memberikan hak akses  untuk admin bisa menambahkan dosen tersebut sebagai 

dosen wali dan mengedit data dosen. Tabel dosen tersebut mempunyai  nama dosen, 

nomer telepon, dan info kelas yang menjadi dosen wali. 

7.     Sistem Reminder 
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 Fungsional yang di sediakan sistem reminder, sistem akan mengirimkan 

pesan kepada mahasiswa untuk mengingatkan  jumlah sisa ataupun keseluruhan 

kredit  semester yang akan di tempuh.  

1.5.3.         Implementasi  

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan di implementasikan ke dalam 

bahasa pemograman. Bahasa pemograman yang di gunakan adalah php. Sedangkan 

untuk basis data yang di gunakan adalah mysql. 

1.5.4    Pengujian  

Tahap pengujian merupakan tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang di buat sesuai dengan analisa dan rancangan, dan di lakukan 

evaluasi untuk mengetahui evaluasi untuk mengetahui kekurangan untuk di 

sempurnakan kemudian hari. Pengujian di lakukan dengan metode Black box, yaitu 

merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah 

berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. 

Variable data menggunakan variable dummy di sebut juga variable boneka, variable 

indicator. 

1.5.5 Penyusunan  Laporan   

Pada tahap ini akan di buat buku sebagai dokumentasi dari pengerjaan tugas 

akhir, mejadi arsip dan dapat memudahkan pengembangannya di kemudian hari. 

1.6       Sistematika penulisan  

Adapun sistematika yang akan di lakukan dalam penyusunan tugas akhir 

ini di bagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan dari masalah sehingga dapat di angkat  menjadi suatu 

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

metodologi dan sistematika penulisan   

BAB II : LANDASAN TEORI  
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Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menujang 

dalam kaitan dengan topik  sistem informasi perwalian dan monitoring mata kuliah. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem,analisis perancangan 

fungsional,  analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari 

perangkat lunak yang akan di bangun. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi 

perangkat lunak, pengujian perangkat lunak (black box) berserta kesimpulan dari 

hasil penguji perangkat lunak.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar 

belakangi masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi 

pengembang perangkat lunak ini ke depan. 

1.7.   Jadwal Kegiatan 

  Tabel 1.1 Tabel Kegiatan 

Kegiatan Bulan1 Bulan2 Bulan3 Bulan4 

Studi Pustaka 

Desain Sistem 

Implementasi 

Pengujian 

PembuatanLaporan 


