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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi yang ada saat ini berkembang dengan begitu pesatnya. Hal itu

didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai dan

berkualitas. Berbagai informasi saat ini sangat mendukung untuk bisa dikembangkan

menjadi sistem yang mengandalkan kemajuan teknologi. Salah satu diantaranya

adalah bidang teknologi informasi dan pengolahan data. Saat ini suatu bentuk

informasi dan data bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan banyak

peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkannya[1].

Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, kreativitas mahasiswa

sangat di butuhkan guna untuk mengembangkan potensi dan bakat dari setiap

mahasiswa. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan wadah untuk

menuangkan bakat serta potensi kreativitas yang di miliki. Program Kreativitas

Mahasiswa ini di laksanakan setiap satu tahun sekali. PKM di rancang langsung oleh

Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari beberapa jenis PKM. Di

antaranya yaitu PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T),

PKM-Karsacipta (PKM-KC), PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan PKM-Artikel

Ilmiah (PKM-AI)[2].

Website merupakan salah satu media sistem informasi untuk pelayanan

mandiri yang mudah di akses semua orang. Sekarang dikembangkan lagi menjadi

Responsive Web Design (RWD), yang dapat mengoptimalkan kegunaan dari website

sistem layanan mandiri itu sendiri. Karena dengan menggunakan web responsive,

pengguna bisa leluasa mengakses website tersebut menggunakan beraneka macam

gadget (PC, Laptop, Smartphone, Tablet, dll). Web responsive design pertama kali

diperkenalkan oleh Ethan Marcotte pada artikelnya yang sangat inspiratif Web

Responsive Design[3].
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Masalah yang terjadi pada alur sistem pengumpulan saat ini di lakukan secara

manual sehingga mengakibatkan proses  pembuatan serta verifikasi PKM kurang

efisien dan efektif. Masalah kedua yang penulis temui yaitu masih susahnya

mahasiswa mendapatkan referensi PKM yang lolos pendanaan oleh Dikti sehingga

mengakibatkan kurangnya minat mahasiswa dalam mengikuti PKM.

Oleh karena itu, penulis tertarik membuat tugas akhir yang berjudul “Sistem

Layanan Mandiri Program Kreativitas Mahasiswa Berbasis WEB Responsive

(Studi Kasus : CIC Student Center Universitas Muhammadiyah Malang)” dan di

harapkan mampu memberikan sebuah kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak

khususnya dalam mendukung kemajuan di dalam bidang sains dan teknologi.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini yakni:

1. Bagaimana merancang sistem layanan mandiri untuk PKM di lingkungan

UMM ?

2. Bagaimana mengimplementasikan metode responsive untuk membangun

sistem layanan PKM berbasis web di lingkungan UMM ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yakni membangun sebuah sistem layanan

mandiri Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) berbasis web responsive yang

diharapkan dapat mengakomodasikan mahasiswa untuk mendapatkan informasi,

mendaftar PKM dan mengumpulkan berkas PKM secara online. Sistem ini juga

mengakomodasikan CIC Student Center Universitas Muhammadiyah Malang dalam

mengelola berkas PKM.

1.4 Batasan masalah

Agar pembahasan menjadi lebih terarah maka diperlukan batasan-batasan

sebagai berikut:

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP berbasis web

responsive.
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2. Menggunakan data dari CIC Student Center Universitas Muhammadiyah

Malang.

3. Bisnis proses berdasarkan tempat studi kasus CIC Student Center Universitas

Muhammadiyah Malang.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi yang di gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah:

1. Studi pustaka dan pengumpulan data

Tahapan studi pustaka merupakan tahapan untuk mencari literatur-

literatur berupa artikel, tutorial, jurnal, buku referensi, dan sumber yang

berhubungan dengan Sistem Informasi, Layanan Mandiri, Program Kreativitas

Mahasiswa (PKM), dan web yang berbasis responsive.

2. Analisa kebutuhan aplikasi

Pada tahap ini akan di lakukan analisis data yang telah didapat dan

merancang sistem dari data yang telah terkumpul sehingga dapat dijadikan

salah satu faktor yang memperlancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Sistem analisa kebutuhan terdiri dari beberapa item diantaranya ialah

kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, proses kinerja sistem,

merancang Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan

Entity Relationship Diagram.

3. Implementasi

Pada tahap ini akan di lakukan perancangan sistem untuk membuat

sistem layanan mandiri untuk menangani pendaftaran, pengelolaan data dan

verifikasi berkas PKM menggunakan website berbasis responsive.

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
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fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan

fungsional yang telah didefinisikan. Pengujian dilakukan oleh dosen dan

mahasiswa Universitas Muhammadiya Malang

5. Pembuatan laporan

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya

sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis

dan pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah

dilaksanakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Di bawah ini merupakan beberapa teori bab yang nantinya akan di susun oleh
penulis :

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 yang telah dibuat pada bab 3.
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BAB  V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji

coba sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan

masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan

dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem serta

bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan proyek

akhir untuk masa yang akan datang.


