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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu program yang wajib 

untuk ditempuh bagi seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang 

sebelum mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya. Dari waktu ke waktu model 

dan pengembangan KKN telah dilaksanakan sesuai dengan berbagai macam 

perubahan kondisi, buah pemikiran dan hasil evaluasi. Meskipun demikian, pada 

dasarnya KKN memiliki tujuan yang sangat bernilai yaitu memberikan 

pengalaman secara langsung kepada calon sarjana dengan langsung terjun ke 

kehidupan masyarakat untuk mencari serta memecahkan permasalahan yang ada. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan pelatihan secara fisik dan mental agar calon 

sarjana tersebut mampu memecahkan permasalahan yang ada berbekal 

keilmuannya masing-masing. Namun terkadang pada kenyataannya problema 

yang muncul di kehidupan masyarakat bersifat kompleks sehingga tidak hanya 

bergantung pada keilmuan tertentu saja. Hal inilah yang menjadi pembeda antara 

kegiatan KKN dengan kegiatan lainnya seperti PPL, PKL, magang dan yang 

lainnya yang bertujuan memberikan penajaman keilmuan sesuai dengan jurusan 

dan spesialisasinya masing-masing [1]. 

Agar terciptanya kelancaran dari kegiatan KKN tersebut diperlukan sebuah 

sistem informasi online yang berguna untuk menangani berbagai hal terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan KKN seperti mengolah data peserta serta melakukan 

pengelompokan peserta secara otomatis, kemudian memanajemen data-data 

kelompok kkn, memanajemen laporan kegiatan dan laporan akhir, mengetaui 

informasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan memanajemen data-data 

lainnya yang berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan KKN. Di Universitas 

Muhammadiyah Malang sendiri telah terdapat sebuah sistem yang menangani 

tentang KKN namun sistem telah yang ada saat ini masih bersifat offline dan 

kurang lengkap sehingga kurang efisien dalam memanajemen data-data tersebut, 

sehingga diperlukan sistem yang baru yang lebih lengkap yang dapat mengatasi 

permasalahan yang ada di DPPM UMM. Dalam pembangunan sistem ini 
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digunakan sebuah model pengembangan perangkat lunak yaitu Extreme 

Programming atau yang sering disebut dengan istilah XP.  

Extreme Programming merupakan sebuah metode pengembangan perangkat 

lunak yang termasuk dalam jenis „Agile Modeling‟, yaitu sebuah pendekatan atau 

model pengembangan perangkat lunak yang berbagai tahapan didalamnya telah 

disederhanakan sehingga model ini menjadi lebih fleksibel dan bersifat adaptif. 

Alasan mengapa penulis menggunakan extreme programming yaitu metode ini 

pada dasarnya diperuntukkan kepada pembangunan perangkat lunak yang 

kebutuhannya tidak tetap atau selalu berubah-ubah, artinya extreme programming 

merupakan metode yang bersifat responsive terhadap perubahan, sehingga 

perubahan kebutuhan akan selalu diterima oleh developer, tidak seperti pada 

model pengembangan perangkat lunak terstruktur lainnya. Selain berfokus pada 

coding, extreme programming juga mencakup seluruh aspek pengembangan 

perangkat lunak seperti perencanaan, desain, dan lain sebagainya. Dalam 

pengembangannya Extreme programming bersifat iteratif, disebut juga sebagai 

iterative development. Extreme programming diusulkan pertama kali pada bulan 

Maret 1996 oleh Kent Beck dan Ward Cunningham. Pada awalnya metode ini 

digunakan untuk memecahkan permasalahan requirements yang selalu berubah 

tiap waktu. Tentu saja hal tersebut dapat mengakibatkan pembengkakan biaya 

karena terus melakukan pembuatan desain sistem secara berulang-ulang.  Extreme 

programming bertujuan untuk meminimalisir biaya yang diperlukan jika terdapat 

perubahan kebutuhan dan fitur dalam pengembangan perangkat lunak [2].  

Hasil dari pemikiran dan uraian diatas dituangkan kedalam sebuah 

penelitian tugas akhir dengan mengangkat judul “Sistem Informasi Manajemen 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Menggunakan Model Pengembangan Perangkat 

Lunak Extreme Programming (XP) (Studi Kasus: DPPM Universitas 

Muhammadiyah Malang)”. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini didapat beberapa rumusan masalah 

diantaranya adalah sebagai berikut: 



3 

 

a. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang mampu 

mengelola data-data kegiatan KKN secara lengkap? 

b. Bagaimana mengintegrasikan sistem ini dengan database yang ada di 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang? 

c. Bagaimana sistem dapat melakukan pengelompokan mahasiswa 

peserta KKN secara otomatis? 

d. Bagaimana mengimplementasikan model pengembangan perangkat 

lunak Extreme Programming dalam pembangunan sistem ini? 

Bagaimana menguji tingkat akurasi keberhasilan pada sistem secara 

fungsional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem informasi 

kuliah kerja nyata berbasis web, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini 

dapat memudahkan unit DPPM dalam mengelola serta memanajemen data-data 

kegiatan KKN di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4 Batasan Permasalahan 

Pada penelitian tugas akhir ini terdapat beberapa batasan permasalahan yang 

digunakan sebagai parameter pengerjaan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem ini tidak menangani pendaftaran KKN. 

2. Sistem yang akan dibangun berbasis web dengan menggunakan 

framework CodeIgniter dan bahasa pemrograman PHP. 

3. Sistem ini menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan data. 

4. Sistem ini menangani pengelolaan data-data seluruh jenis KKN, yaitu 

KKN Reguler, KKN PPM, dan KKN Khusus. 

5. Sistem tidak menangani pembayaran KKN, pembayaran dilakukan 

secara manual oleh mahasiswa ke bagian keuangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam melakukan analisa dan pengembangan sistem, adapun 

metodologi penelitian yang akan digunakan yaitu Extreme Programming (XP), 

yang didalamnya memiliki beberapa tahapan sebagai berikut: 

1.5.1 Planning 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulkan kebutuhan perangkat lunak 

yang akan dibangun melalui wawancara untuk menentukan alur proses 

bisnis sistem yang akan dibuat guna mendapatkan gambaran output yang 

sesuai dengan fitur utama dan fungsionalitas sistem. Pada tahap ini, 

stakeholder dan programmer bekerjasama untuk menentukan bagaimana 

storyboard dan alur yang telah didapat kemudian dikelompokan ke dalam 

sebuah scenario yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pembangunan 

fitur sistem. 

1.5.2 Design 

Desain merupakan tahapan membuat panduan implementasi terhadap 

proses bisnis yang sudah dituliskan. Desain dari sistem yang akan 

dikembangkan menggunakan Class-Responsibility-Collaborator Cards (CRC 

Cards) yang mengidentifikasi dan mengatur class pada object-oriented. 

Mengingat metode XP merupakan metode pengembangan perangkat lunak 

yang bersifat iteratif, desain akan di lakukan sebelum dan sesudah proses 

coding dimulai. 

1.5.3 Coding 

Pada tahap ini dilakukan penulisan kode program, mengacu pada 

desain yang telah digambarkan dan dibentuk menjadi beberapa kelas-kelas 

yang menggambarkan fungsionalitas dari sistem yang akan dibuat. Konsep 

coding dalam metode XP yaitu Pair Programming, namun pada penelitian 

ini tidak digunakan pair programming karena programmer hanya terdiri dari 

satu orang. 
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1.5.4 Testing 

Testing merupakan tahapan terakhir pada metode XP, dimana 

dilakukan pengujian sistem melalui unit test yang telah dibuat, yang 

nantinya akan diuji secara fungsionalitas. Pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan UAT (User Acceptance Test). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab sebagai 

berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Menggunakan Model Pengembangan Perangkat Lunak Extreme 

Programming (XP) (Studi Kasus: DPPM Universitas Muhammadiyah 

Malang)” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan.  

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang berbagai teori yang digunakan sebagai 

penunjang dalam penelitian tugas akhir ini.  

 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan, 

berisi tentang kerangka berpikir, metode pengumpulan data, dan metode 

pengembangan sistem yang digunakan. 

 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi melalui proses coding dan pengujian 

terhadap sistem yang telah selesai dibuat untuk memastikan bahwa sistem 

yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal 

yang diharapkan.  
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BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari sistem yang telah di 

buat serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem di masa mendatang. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


