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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Lulusan Perguruan Tinggi diharuskan mempunyai kemampuan akademis, 

ketrampilan berfikir, ketrampilan manajemen dan ketrampilan komunikasi yang 

baik. Jika salah satu dari keempat ketrampilan tersebut ada yang tidak terpenuhi 

maka dapat mengakibatkan lulusan kurang bermutu. Hal tersebut akan terbukti 

dengan kemampuan lulusan yang mampu dengan cepat menemukan solusi terhadap 

permasalahan dilingkungan sekitar. Pemikiran dan perilaku  lulusan yang bermutu 

dalam menghadapi permasalahan akan bersifat kreatif dan realistis. Kreatif 

merupakan cara berfikir yang semestinya dapat dilakukan oleh semua manusia, 

khususnya yang menempuh studi di perguruan tinggi. Ada tiga faktor utama dalam 

kreativitas, yaitu faktor pikiran manusia, faktor perasaan manusia dan faktor 

ketrampilan manusia. Dalam Faktor pikiran manusia terdapat tiga aspek, yaitu 

nalar, persepsi dan imajinasi. Dalam Faktor perasaan manusia terdapat tiga aspek, 

yaitu estetika, emosi dan ketenangan. Sedangkan dalam faktor keterampilan 

manusia terdapat tiga aspek, yaitu usaha, bakat dan pengalaman. Agar mahasiswa 

menjadi kreatif dalam memecahkan sebuah permasalahan, maka ketiga faktor 

tersebut akan dijadikan dalam sebuah program kegiatan yang bernama Program 

kreativitas mahasiswa 

Oleh karena itu Universitas Muria Kudus khususnya bagian kemahasiswaan 

menjadikan kegiatan PKM (Program Kreativitas mahasiswa) sebagai program 

prioritas dan unggulan dilingkungan mahasiswa. Ada dua langkah yang telah 

dilaksanakan untuk meningkatkan potensi mahasiswa dalam membuat PKM, yaitu 

dengan mendirikan Garda PKM UMK dan Pojok PKM di Perpustakaan Pusat 

Universitas Muria Kudus. 

Akan tetapi permasalahan yang saat ini terjadi di bagian kemahasiswaan 

adalah pengolahan data-data program kreativitas mahasiswa seperti data kelompok 

pengusul, data dosen pendamping dan data penilaian seleksi masih menggunakan 

cara konvensional yaitu dengan menggunakan hardcopy (Kertas) dan softcopy 

(PDF, Word, Excel) sehingga kurang efektif dan efisien. Dengan pengolahan data 

yang belum dilaksanakan secara sistemasi maka akan menghambat kinerja bagian 
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kemahasiswaan dalam meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam hal 

pengajuan usulan program kreativitas mahasiswa. 

Berdasarkan hal tersebut mengetahui betapa pentingnya dalam pengelolaan 

data-data program kreativitas mahasiswa dalam meningkatkan pelayanan kepada 

mahasiswa yang akan mengusulkan proposal program kreativitas mahasiswa, 

penulis tertarik memilih judul skripsi sebagai berikut “Sistem Seleksi Internal 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Berbasis Web di Universitas Muria 

Kudus”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan perancangan sistem seleksi internal program 

kreativitas mahasiswa berbasis web. 

2. Bagaimana melakukan pembuatan sistem seleksi internal program 

kreativitas mahasiswa yang dinamis, informatif dan mudah digunakan. 

3. Bagaimana sistem seleksi internal program krativitas mahasiswa ini 

dapat membantu manajemen pengelolaan data seputar PKM menjadi 

lebih efektif. 

1.3.   Batasan Masalah 

 Agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian maka penulis memberikan 

batasan terhadap sistem seleksi internal program kreativitas mahasiswa, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Layanan seleksi internal program krativitas mahasiswa dibatasi untuk 

cakupan data di BAAK Bagian Kemahasiswaan Universitas Muria 

Kudus, antara lain: 

a. Layanan pengajuan proposal PKM, approve proposal, jadwal 

pengusulan, pengumuman lolos seleksi internal dan tahap penilaian 

administrasi serta penilaian substansi proposal PKM. 

2. Indikator penilaian proposal masing-masing bidang disesuaikan dengan 

pedoman program kreativitas mahasiswa. 



 

3 

 

3. Alur sistem yang berjalan adalah sesuai dengan manual prosedur seleksi 

internal PKM yang terjadi di Universitas Muria Kudus.  

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Terciptanya sebuah sistem seleksi internal program krativitas 

mahasiswa dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai databasenya. 

2. Proses seleksi internal program kreativitas mahasiswa menjadi lebih 

cepat dan mudah karena sudah menggunakan  komputer. 

3. Proses pengelolaan data seputar program krativitas mahasiswa menjadi 

lebih efektif dikarenakan dapat diakses secara online yaitu melalui 

website kemahasiswaan.   

1.5.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk Penulis 

Dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat 

selama di bangku perkuliahan dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan 

tersebut. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

Dapat mempermudah langkah-langkah proses pengajuan internal 

program kreativitas mahasiswa di Universitas Muria Kudus. 

3. Manfaat untuk BAAK Universitas Muria Kudus 

Dapat membantu menyajikan informasi yang berhubungan dengan 

program kreativitas mahasiswa, sehingga pihak kemahasiswaan dapat 

meningkatkan pelayanan bagi mahasiswa yang akan mengajukan 

program kreatiivitas mahasiswa. 

 

  




