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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan Tinggi (PT) atau Universitas memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan aktivitas penjaminan mutu secara otonom, sebagai bagian dari upaya 

meningkatkan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

berkualitas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal oleh PT dilaksanakan 

secara sistemik melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 

Tahun 2014. Prinsip kerja SPMI mengacu pada siklus penetapan standar PT, 

pelaksanaan standar PT, evaluasi standar PT, pengendalian standar PT dan 

peningkatan standar PT  [1].   

Sistem Informasi Manajemen Mutu (SIMUTU) merupakan implementasi 

SPMI di Universitas Muhammadiyah Malang yang dilaksanakan oleh Badan 

Kendali Mutu Akademik (BKMA)[1]. Perguruan tinggi (PT) memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan aktivitas penjaminan kualitas secara otonom, di dalam 

pelaksanaannya mahasiswa berperan penting untuk menjalankan sistem ini. 

Berdasarkan siklus SPMI, BKMA melakukan perancangan, penyusunan dan 

kemudian bersama pimpinan universitas melakukan penetapan standar mutu PT. 

Karakteristik standar mutu PT antara lain melampaui standar nasional pendidikan 

tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar mutu PT yang telah 

ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh semua PT. Standar mutu PT di UMM 

dilaksanakan oleh Dosen, sedangkan Program Studi, Laboratorium, Perpustakaan, 

dan Fakultas sebagai satuan organiasasi terkecil. Tahapan selanjutnya adalah 

evaluasi secara berkala oleh BKMA. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan standar 

mutu PT akan dikendalikan, pengendalian sangat bergantung pada hasil evaluasi. 

Tahapan terakhir adalah peningkatan standar mutu PT yang berarti melakukan 

perubahan terhadap standar mutu PT untuk memperoleh standar mutu yang lebih 

tinggi dibandingkan sebelumnya. Alur ini disebut juga dengan kaizen atau 

continuous quality improvement. 
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Pada penelitian sebelumya SIMUTU dirancang dan dibangun pada teknologi 

berbasis web, sehingga dapat diakses secara online di semua platform. SIMUTU 

versi 2 dibangun menggunakan pendekatan obyek oriented programming 

memanfaatkan framework php yakni codeigniter dengan pola hierarchical model 

view (HMVC)[1]. SIMUTU menggunakan database MySQL. Siklus 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan ialah model prototyping. SIMUTU 

merupakan hasil reverse engineering atas SIMUTU versi 1. 

SIMUTU diakses melalui desktop komputer akan berjalan lancar dan tanpa 

ada masalah, gangguan terjadi hanya ketika jaringan bermasalah, namun seringkali 

banyak masalah ketika mengunjungi SIMUTU menggunakan mobile, tanpa 

notifikasi langsung ke laman menu ketika menutup aplikasi web, loading yang lama 

pada jaringan yang buruk dan hanya menampilkan layar putih. Karena pada 

SIMUTU versi sebelumnya yang menggunakan SOAP untuk kecepatan pertukaran 

data masih lambat dibanding dengan menggunakan SPA (Single Page Applcation). 

Untuk mempermudah dalam pengaksesan SIMUTU penulis memanfaatkan 

Progressive Web App (PWA) yang menggunakan teknologi REST API agar 

pertukaran data lebih cepat tanpa loading yang lama pada jaringan buruk sekalipun.  

Mahasiswa dapat mengakses SIMUTU di smartphone maupun laptop tanpa harus 

menginstal aplikasi dan menghabiskan banyak ruang penyimpanan. Dan dapat 

diakses meskipun dalam keadaan offline. 

Dengan menggunakan Progressive Web App (PWA) yang berbasis hybrid 

mobile web application, SIMUTU menjadi ringan, cepat, dan berfungsi seperti 

aplikasi dengan navigasi sederhana dan fitur yang jelas [6]. Keunggulannya antara 

lain lebih cepat dalam pembuatan konten, fitur responsive, sampai kemampuan 

keamanan tingkat tinggi, serta memiliki kemampuan untuk berfungsi secara offline. 

Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu sistem tidak dapat dijalankan secara penuh 

dalam keadaan offline melainkan hanya bingkai tampilan dan konten yang belum 

terupdate. 

Hybrid application merupakan aplikasi mobile web yang dikemas ke dalam 

native app. Hybrid berperilaku seperti native app yang maksudnya bahwa mereka 

diinstal dari web store dan memiliki akses yang sama sebagai native app, namun 

mereka dikembangkan dengan menggunakan alat yang sama digunakan untuk 
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mengembangkan aplikasi web , HTML5, CSS, dan JavaScript[3]. Kelebihan hybrid 

application adalah proses loading dan kinerja lebih cepat dan dapat dijalankan 

sepenuhnya secara offline seperti aplikasi native. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil tema dalam Tugas Akhir 

ini dengan judul “Perancangan Kuisioner Evaluasi Mutu Berbasis Mobile 

Menggunakan PWA (Progressive Web App)”. Dengan sistem ini diharapkan dapat 

membantu mahasiswa agar dapat mengakses SIMUTU dengan mudah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pembuatan laporan 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengembangkan sistem informasi manajemen mutu (SIMUTU) 

berbasis mobile hybrid application. 

b. Bagaimana kerja sistem agar dapat diakses secara offline menggunakan 

PWA. 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat sistem informasi manajemen mutu (SIMUTU) berbasis mobile 

hybrid application menggunakan Progressive Web App (PWA). 

b. Mempermudah mahasiswa dalam mengakses sistem informasi manajemen 

mutu (SIMUTU). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tulisan tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada, maka 

dibutuhkan batasan – batasan masalah sebagai berikut : 

a. Sistem ini hanya dapat diakses oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Sistem terintegrasi dengan sitem simutu.umm.ac.id. 

c. Sistem ditujukan untuk aktor mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

a. Studi Literatur 

Melakukan studi literatur tentang bagaimana rancangan SIMUTU yang telah 

dibuat sebelumnya dalam penelitian“Peningkatan Kualitas Mutu Akademik 

Universitas Muhammadiyah Malang melalui Sistem Informasi Mutu (SIMUTU) “ 

untuk mendapatkan apa saja fitur dan metode yang dapat diterapkan dalam sistem 

ini agar memenuhi kebutuhan dari user. Berkaitan dengan itu, untuk 

mengembangkan sistem ini menggunakan Hybrid Application, dilakukan studi 

literatur dari jurnal “Perancang Bangun Aplikasi Mobile pada Platform Android 

Berbasis HTML5 Studi Kasus Layanan Informasi Website Unipdu Jombang”. 

Terakhir, untuk meningkatkan kecepatan akses dan menambahkan fitur push 

notification sistem menggunakan “Progressive Web Application”. 

b. Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini di perlukan data informasi yang obyektif guna menunjang 

pengembangan SIMUTU pada Universitas Muhammadiyah Malang. Utamanya 

yaitu source code program SIMUTU penelitian sebelumnya guna mengetahui alur 

program yang akan dikembangkan. 

Melihat dari Batasan masalah pada penelitian ini sehingga peneliti 

membutuhkan data primer berupa Database Mahasiswa dan Database Evaluasi 

yang berguna untuk pengolahan data pada SIMUTU. 

Selain mengumpulkan data secara langsung, peneliti juga membutuhkan 

wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan yang 

bertanggung jawab di kantor BKMA yang bertugas mengolah data SIMUTU untuk 

mendapatkan kelengkapan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat berupa entitas diagram, 

flowchart, use case diagram dan fitur evaluasi dalam SIMUTU yang berguna untuk 

menunjang pengembangan pada sistem yang baru. 

c. Perancangan Sistem 

Pada penelitian ini, sistem yang akan dibuat menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuerry dan JSON. Arsitektur sistem 

menggunakan Progressive Web Application dimana ketika aktor mahasiswa akan 
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mengupdate data, service worker akan mengontrol data yang akan disimpan di 

cache dan di database. Pada saat jaringan dalam keadaan offline atau buruk, maka 

service worker hanya akan mengambil data yang telah tersimpan di cache, sehingga 

aktor/klien dapat membuka sistem berupa first load page yang akan menampilkan 

konten yang telah tersimpan sebelumnya. 

d. Implementasi Sistem 

Pada tahap implementasi yang akan dilakukan pada Kuisioner Evaluasi Mutu 

pada SIMUTU ini adalah bagaimana mewujudkan hasil dari perancangan sistem 

yang sudah dilakukan sehingga menghasilkan suatu aplikasi yang dapat bekerja 

sebagaimana mestinya.  

Integrasi antara SIMUTU dengan menggunakan Progressive Web 

Application membutuhkan API web service yang nantinya merubah dari sistem 

yang berupa SQL ke JSON, yang nantinya dari API data dapat disimpan di cache 

melalui service worker yang berguna mengontrol data yang disimpan ke cache dan 

database. Dengan adanya cache ini yang nantinya sistem dapat dijalankan dalam 

keadaan offline menggunakan Application Shell Architecture. 

e. Pengujian Perangkat Lunak 

• Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menjalankan seluruh fitur pada 

sistem untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai harapan programmer.  

• Pengujian UAT 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem ini telah memenuhi 

kebutuhan dan expetasi pengguna. Pengujian menggunakan User Acceptenance 

Testing dengan skala Likert. 

• Pengujian Kecepatan Akses 

Pengujian kecepatan dilakukan dengan menjalankan sistem dan 

dibandingkan dengan versi sebelumnya untuk mengetahui apakah kecepatan akses 

sistem bejalan sesuai harapan programmer. 

f. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap – tahap sebelumnya 

sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian yang telah dilakukan. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami pembahasan penulisan skripsi ini, maka 

sistematika penulisan disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bagian ini menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 

masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai, serta batasan masalah agar 

pembahasan tidak keluar dari topik awal, metodologi penyelesaian masalah yang 

digunakan dalam pengerjaan tugas akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas hasil studi literatur yang menjadi landasan ilmiah dari 

topik penelitian dalam tugas akhir, sehingga dapat mendukung pengerjaan sistem 

informasi mutu (SIMUTU) berbasis mobile menggunakan PWA (Progressive Web 

Applcation). 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bagian ini berisi tentang rancangan PWA (Progressive Web Application) 

yang akan terintegrasi dengan SIMUTU. Perancangan sistem ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang jelas untuk proses implementasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini membahas hasil implementasi  Progressive Web Application pada 

sistem informasi SIMUTU. Selain itu juga sudah disertakan hasil pengujian dan 

analisanya. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi kesimpulan yang menjadi ikhtisar dari serangkaian 

penelitian yang sudah dilakukan dan saran untuk penelitian terkait berikutnya. 




