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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang gambaran dari penelitian sistem informasi 

perwalian dan monitoring mahasiswa. Dimana  pada pembahasan tersebut 

meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metodelogi dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang  

Pada era teknologi sekarang ini dunia pendidikan dikalangan universitas 

semakin maju, sehingga kita banyak menemukan sumber daya yang digunakan 

oleh universitas untuk melakukan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah 

data dan informasi. Data dan informasi adalah suatu sumber daya konseptual yang 

ada di dalam suatu universitas yang banyak digunakan untuk mendukung 

perkembangan itu sendiri (Utomo, 2008). 

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dapat menghubungkan 

antara satu orang dengan orang yang lain, dimana orang tersebut dapat saling 

berhubungan dengan menggunakan media komunikasi maupun berupa media 

web. Untuk dapat saling berhubungan, seseorang tersebut harus menyambungkan 

sebuah jaringan internet, agar dapat saling bertukar informasi dan orang tersebut 

tidak hanya mendapatkan informasi dari dalam negeri, akan tetapi juga bisa 

mendapatkan informasi dari seluruh dunia (Jogiyanto, 2005). 

Dosen wali adalah seorang dosen tetap di sebuah perguruan tinggi yang 

ditunjuk oleh pihak civitas akademik untuk menjadi wali dari beberapa mahasiswa 

agar dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan studi mahasiswa 

(Norhikmah, 2016).  

Menurut Vito (2016) dalam penelitian yang berjudul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi dan Monitoring Mata Kuliah Studi Kasus Teknik Informatika” 

yang membahas tentang perwalian dan monitoring mata kuliah terhadap 

mahasiswa, sistem perwalian dan monitoring tersebut memiliki 3 aktor/user yang 

dapat mengoperasikan sistem ini, diantaranya : admin, dosen dan mahasiswa. 

Admin dapat melakukan kelola data mahasiswa, kelola data dosen dan kelola data 
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kurikulum, sehingga dari data tersebut admin dapat membentuk sebuah perwalian 

antara dosen wali dan mahasiswa. Dosen wali membantu mahasiswa untuk 

mempermudah mengambil sajian mata kuliah yang akan ditempun dengan 

mengirimkan pesan menggunakan sms gateway. Dosen wali juga dapat 

melakukan approvement terhadap sajian mata kuliah yang diambil oleh 

mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dapat melihat sajian mata kuliah dan 

melakukan perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh di semester berikutnya. 

Dalam melakukan analisa terhadap sistem tersebut ternyata masih banyak 

kekurangan terhadap sistem, antara lain : tidak adanya riwayat studi mahasiswa 

yang digunakan dosen wali untuk melakukan sebuah monitoring terhadap 

perkembangan matakuliah mahasiswa dan riwayat studi juga digunakan untuk 

sebuah perbandingan terhadap sajian matakuliah yang akan di program oleh 

mahasiswa. informasi PKN dan KKN mahasiswa yang digunakan oleh dosen wali 

untuk mengetahui mahasiswa tersebut sudah melaksanakan PKN dan KKN atau 

belum. Informasi jurusan digunakan dosen wali dan mahasiswa untuk mengetahui 

perkembangan yang berada pada jurusan. menu chatting yang dapat 

menghubungkan antara mahasiswa dan dosen, agar mahasiswa dapat melakukan 

konsultasi mengenai akademik maupun non-akademik. Dan status mahasiswa 

yang digunakan dosen wali untuk mengetahui mahasiswa tersebut sudah lulus 

atau belum. Informasi yang diberikan oleh sistem kepada mahasiswa berupa 

pengiriman sms gateway dan pengiriman smsnya pun masih manual, sehingga 

dari sekian banyaknya mahasiswa tidak memungkinkan untuk dosen wali 

melakukan pengiriman pesan satu persatu kepada mahasiswa mengenai sajian 

mata kuliah yang akan ditempuh. Dan sms juga membutuhkan biaya yang besar 

untuk melakukan pengiriman pesan, sehingga untuk meminimalisir suatu 

kekurangan yang terdapat pada sms gateway, terdapat perubahan fitur dalam 

melakukan pengiriman informasi mengenai penjadwalan kartu rencana studi 

(KRS), yaitu dengan menggunakan GCM (Google Cloud Message) untuk 

memberikan sebuah informasi dengan mengirimkan notifikasi secara broadcast 

kepada semua smartphone mahasiswa. 



3 
 

1.2    Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang menjelaskan tentang 

perwalian dan monitoring mahasiswa, terdapat suatu rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana cara mengembangkan sistem informasi perwalian dan 

monitoring terhadap fitur-fitur yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaimana cara meminimalisir fitur sms gateway dalam melakukan 

pengiriman informasi terhadap mahasiswa ? 

1.3      Tujuan 

 Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, terdapat suatu tujuan dari 

penelitian ini, yaitu : 

1. Mengembangkan sistem informasi perwalian dan monitoring 

mahasiswa terhadap fitur-fitur yang sudah ditentukan. 

2. Meminimalisir fitur sms gateway dalam melakukan pengiriman 

informasi terhadap mahasiswa. 

1.4   Batasan Masalah  

 Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas program ini hanya 

membahas tentang penambahan fitur : 

1. Kebutuhan fitur yang akan di kembangkan, antara lain : 

a. Riwayat studi mahasiswa. 

b. Info PKN dan KKN mahasiswa 

c. Informasi jurusan. 

d. Chat. 

e. Status mahasiswa 

2. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2012. 

3. Reminder menggunakan fitur GCM (google cloud message).  

4. Pembuatan sistem ini menggunakan pemrograman Framework 

Codeigniter dan database MySQL. 
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1.5     Metodologi 

 Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti 

mulai dari perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah 

alur yang sistematis sebagai pedoman peneliti agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Ekawati, 2014) 

Sehingga Penulis menggunakan metode waterfall dalam penelitiannya, dengan 

tahapan berikut : 

1.5.1 Requirement / Penggalian data 

 Requirement adalah sekumpulan data/fitur-fitur yang dibutuhkan untuk 

merancang sebuah sistem. Untuk pembuktian penelitian ini, penulis melakukan 

pengumpulan data, antara lain : 

a. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan sumber dari artikel, jurnal dan informasi 

dari buku maupun internet mengenai sistem informasi perwalian dan 

monitoring.  

b. Observasi  

  Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung prosedur 

yang sedang berjalan pada saat ini dan permasalahan-permasalahan 

yang sering muncul berkaitan dengan sistem informasi perwalian dan 

monitoring mahasiswa. 

c. Pengumpulan data 

  Penelitian ini pernah dibahas oleh Thomas Wahyu Meidi Vito yang 

berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Perwalian dan 

Monitoring Mata Kuliah Studi Kasus Teknik Informatika”. 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan konsep alur kerja sistem, kebutuhan input/output sistem, menganalisa 

kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, serta menerapkan teori yang 

didapat. Konsep yang telah terkumpul akan didesain menggunakan starUML, 

meliputi : usecase diagram, activity diagram, sequence diagram dan class 

diagram. 
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1.5.3 Desain 

Desain adalah gambaran terhadap sistem dengan menyatukan beberapa 

elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk dari 

sebuah sistem yang akan dibangun. arsitektur, desain database dan design 

interface. 

1.5.4 Implementasi  

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan di implementasikan ke dalam 

bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, 

sedangkan untuk basis data yang digunakan adalah MySQL. 

1.5.5 Pengujian  

Tahap pengujian merupakan tahapan untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sudah sesuai dengan hasil analisa dan rancangan. 

Dilakukan evaluasi pada sistem untuk mengetahui kekurangan yang dapat 

disempurnakan oleh peneliti lainnya di kemudian hari. Pengujian yang digunakan 

yaitu metode Black Box, dimana pada pengujian tersebut merupakan pengujian 

untuk mengetahui semua fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan 

fungsional yang telah didefinisikan.  

1.6    Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika yang akan menjelaskan tentang  alur penyusunan 

tugas akhir ini dibagi menjadi 5 BAB, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan dari masalah yang di angkat oleh penulis 

untuk dijadikan sebagai tugas akhir. Isi dari pengangkatan permasalahan 

tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep dan dasar-dasar teori yang merujuk pada 

proses pembuatan sistem informasi perwalian dan monitoring mahasiswa. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa terhadap sistem yang akan dikembangkan 

dengan menggunakan usecase diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, perancangan sistem basis data dan user interface. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi pada perangkat lunak. Pengujian pada 

perangkat lunak tersebut berupa black box testing. Sehingga dari hasil 

pengujian tersebut membuktikan bahwa sistem tersebut telah berjalan 

sesuai dengan kebutuhan fungsional. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban 

yang melatar belakangi masalah pada BAB I, dan saran yang nantinya 

akan berguna bagi pengembang perangkat lunak ini ke depannya. 


