BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, kebutuhan
masyarakat akan informasi semakin meningkat, masyarakat membutuhkan informasi
yang bias diperoleh tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Diinginkan suatu sumber
informasi yang bias didapatkan kapan saja dan dimana saja. Kemudahan akses
informasi yang menjadi tuntutan , baik dalam kehidupan pendidikan. Pengolahan
informasi yang dilakukan secara manual kini mulai berkembang menuju sistem yang
terkomputerisasi sehingga menimbulkan suatu revolusi yang baru berupa peralihan
sistem kerja yang konvesional ke era digital yang mengakibatkan kinerja suatu sistem
menjadi lebik baik dan lebih efisien. Salah satunya adalah sistem pendaptaran skripsi
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.
Pada sistem yang sedang berjalan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta
masih melakukan proses pendaftaran skripsi secara manual dimana segala proses
administrasi dicatat pada media kertas atau buku. Proses pendaftaran skripsi masih
dilakukan secara manual dimana mahasiswa harus datang ke fakultas untuk mengisi
data formulir pendaftaran yang selanjutnya data pada formulir tersebut diproses
secara manual.
Dengan latar belakang permaslahan diatas, maka dalam penulisan laporan ini
akan dirancang suatu sistem informasi management tugas akhir pada Fakultas Hukum
UPN “Veteran” Jakarta yang dapat menampilkan informasi-informasi yang
dibutuhkan oleh mahasiswa dalam memproses pendaftaran skripsi yang dapat diakses
oleh pengguna secara online melalui internet sehingga dapat mempermudah
mahasiswa dan pegawai yang bersangkutan dalam melakukan proses pendaftaran
skripsi.
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1.2 Perumusan Masalah
a. Bagaimana merancang sistem yang tepat dan dapat memudahkan kaprodi
dalam menyetujui pengajuan proposal skripsi dan menunjuk dosen
pembimbing.
b. Bagaiman merancang sistem yang tepat dan dapat memudahkan mahasiswa
dalam melakukan pengajuan judul skripsi , proses pembimbingan sampai
dengan pendaftaran sidang skripsi.

1.3 Batasan Masalah
a. Menentukan sistem yang tepat dan dapat memudahkan mahasiswa dalam
mengajukan judul skripsi sampai dengan pendaftaran sidang skripsi dan
memudahkan kaprodi dalam menentukan dosen pembimbing skripsi.
b. Merancang sistem pendaftaran skripsi berbasis web

1.4 Tujuan Penelitian
a. Menghasilkan suatu sistem yang mempermudah mahasiswa dalam
mengajukan judul skripsi dan melakukan pendaftaran sidang skripsi
b. Merancang sistem pendaftaran skripsi berbasiskan web untuk mengatasi
permaslahan waktu yang dihadapi mahasiswa.

1.5 Manfaat Penelitian
a. Bagi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta mengubah proses pendaftaran
skripsi dari proses manual menjadi proses yang terkomputerisasi
b. Mempersingkat dan mempermudah pelayanan pendaftaran skripsi kepada
mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.
c. Mempermudah mahasiswa dalam proses pendaftaran skripsi

1.6 Metodologi Penelitian
a. Studi Pustaka
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Teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku, literature-literatur,
internet, artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan
b. Observasi
Melakukan pengamatan dan terlibat langsung didalam kegiatan lapangan
yang berhubungan dengan proses pendaftaran skripsi.
c. Wawancara
Metode pengambilan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran skripsi

1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan laporan ini penulis berusaha menyajikan sistematika
penulisan sejelas mungkin sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari dan
memahami isinya. Berikut adalah sistematika penulisan laporan yang terbagi dalam
beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori dasar dan metode yang mendasari
pembahasan secara detail, yang dapat berupa definisi-definisi yang langsung
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
BAB III METODELOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan kerangka pikir, tahap penelitian, metode perancangan
sistem, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, alat dan bahan yang
digunakan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem informasi management
tugas akhir berbasis web pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, analisis
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permasalahan, analisa kebutuhan dan rancangan umum sistem usulan yang
diajukan oleh penulis.
BAB V PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil-hasil yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan untuk
pengembangan sistem dimasa yang akan dating. Diharapkan dimasa yang akan
dating sistem ini menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
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