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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang wajib di susun oleh mahasiswa 

untuk sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjananya. Skripsi biasanya 

membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan 

menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi bertujuan agar mahasiswa 

mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. 

Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, 

menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang 

keilmuan yang diambilnya. Semua perguruan tinggi yang memiliki program studi 

sarjana atau S1 mewajibkan semua mahasiswanya untuk menyusun skripsi, begitu 

juga Universitas Muria Kudus. Karena skripsi merupakan persyaratan untuk 

mendapatkan status sarjana atau S1 di setiap Perguruan Tinggi Negeri, 

pelaksanaan skripsi sendiri terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, 

pengajuan judul, pemilihan dosen pembimbing, seminar proposal, acc judul 

skripsi, skripsi dan monitoring atau bimbingan, sidang skripsi, penilaian. Proses 

skripsi dan persyaratannya sangat banyak pendaftaran sampai skripsi mahasiswa 

tersebut dinyatakan selesai.  

Dalam lingkup ini penulis melakukan studi kasus pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Dengan berbagai pertimbangan di antaranya, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus ini hanya memiliki dua 

program studi, yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.  

Banyaknya tahapan dalam pelaksanaan skripsi menjadikan banyak 

kendala. Selama ini yang terlaksana di Universitas Muria Kudus yaitu  

pendaftaran skripsi masih di lakukan secara konvensional, dimana Mahasiswa 

mendatangi komite, menyerahkan bukti dan persyaratan skripsi yang berupa 

lembar pengambilan skipsi serta bukti pembayaran, kemudian mengajukan judul. 

Sebelum mahasiswa mengajukan judul skripsi, pihak komite membagi dosen 

pembimbing terlebih dahulu. Dimana mahasiswa akan di bagi berdasarkan 
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peminataan untuk mendapatkan dosen pembimbing. Peminatan sendiri dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia), 

Manajemen Pemasaran, dan Manajeme Keuangan. Selanjutnya mahasiswa baru 

diperbolehkan mengajukan judul kepada komite, jika judul tersebut di disetujui 

oleh kominte selanjutnya mahasiswa dapat mengajukan kepada dosen 

pembimbing yang sebelumnya telah dibagi oleh komite. Selanjutnya mahasiswa 

dapat melakukan bimbingan, namun bimbingan dan monitoring tidak dapat di 

lakukan sewaktu – waktu karena harus dijadwalkan terlebih dahulu dengan dosen 

pembimbing. Setelah mahasiswa mendaptakan jadwal bimbingan maka 

mahasiswa dapat melakukan bimbingan sesuai jadwal. 

Untuk mengajukan proposal mahasiswa harus membimbingkan BAB I 

sampai BAB III. Setelah proposal mendapatkan persetujuan oleh pembimbing 

mahasiswa siap untuk melalukan seminar proposal. Namun di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis terdapat peraturan yaitu untuk maju seminar proposal harus sudah 

pernah menghadiri seminar mahasiswa lain minimal lima kali. Setelah seminar 

proposal selesai mahasiswa dapat mealnjukan laporan skripsi sampai dengan BAB 

V namun sebelum mahasiswa mendaftar sidang skripsi, mahasiswa harus 

melakukan bimbingan minimal delapan kali sebagai syarat pendaftaran, jika sudah 

memenuhi syarat tersebut mahaiswa dapat mendaftar sidang skripsi ke pihak 

komite. Selanjutnya komite akan membuatkan jadwal sidang skripsi. 

Penginformasian jadwal sidang sekripsi dan tempat cenderung lama karena belum 

ditentukan dari awal dan masih menggunakan cara yaitu di tempel pada papan 

informasi. Setelah mahasiswa selesai mealakukan sidang sekripsi para penguji 

akan mengumpulkan nilai kepada komite untuk diolah serta diumumkan kepada 

mahasiswa dengan cara ditempelkan dipapan informasi. Namun hal tersebut 

membuat mahasiswa resah dengan lamanya informasi kelulusan dari komite, 

dimana mahasiswa harus datang ke kampus untuk melihat hasil sidang sekripsi.  

Dari berbagai masalah yang di temui diatas, suatu sistem yang dapat 

memenejemen dan melakukan monitoring skripsi untuk mempermudah jalannya 

skripsi. Selain untuk mempermudah jalannya skripsi, pembuatan aplikasi ini 

diharapkan dapat digunakan untuk memanejemen data dari  proses skripsi 

mahasiswa supaya terdokumentasi dengan baik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bedasarkan  uraian  latar  belakanng  diatas  didapatkan  rumusan  masalah 

sebagai berikut : 

1. Pendaftaran skripsi harus pergi ke kampus untuk menemui komite 

skripsi. 

2. Sering hilangnya bukti pembayaran skripsi sebagai salah satu syarat 

untuk mendaftar. 

3. Pembagian dosen pembimbing masih manual dan memakan banyak 

waktu. 

4. Informasi seminar proposal sangat susah serta bukti keikut sertaan 

seminar proposal sering hilang. 

5. Dosen pembimbing skripsi susah untuk ditemui yang mengakibatkan 

mahasiswa susah untuk bimbingan skripsi. 

6. Penginformasian jadwal seminar proposal dan sidang sekripsi masih 

manual yang menjadi lambatnya informasi skripsi. 

7. Masih lambatnya pengelolaan nilai sidang skripsi serta informasi hasil 

sidang skripsi. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah pada sistem Manajemen dan Monitoring Skripsi 

diatas, perlu diadakan pembatasan masalah untuk menghindari penafsiran dan 

perluasan yang tidak diperlukan dalam pembahasan sistem ini. Batasan masalah 

yang akan diterapkan diantaranya sebagai berikut : 

1. Sistem pendaftaran dibuat sebatas mendata mahasiswa yang telah lolos 

administrasi. 

2. Mahasiswa dapat melihat informasi jadwal seminar proposal dan sidang 

skripsi. 

3. Komite dapat membuat berita seputar skripsi. 

4. Komite dapat melakukan pembagian dosen pembimbing skripsi untuk 

mahasiswa. 

5. Komite dapat melakukan pembagian jadwal seminar proposal dan 

sidang skripsi serta mengelola nilai hasil sidang skripsi mahasiswa.  
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan  perumusan  masalah  diatas,  

maka terbentuklah tujuan  dari  skripsi  ini  adalah  untuk  membangun  Sistem 

Manajemen dan Monitoring Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus berbasis Web. Sehingga sistem ini dapat digunakan untuk 

memaksimalkan dalam hal manajemen Skripsi dan monitoring skripsi sehingga 

pelaksanaan skripsi lebih efektif dan efisien. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian dan penulisan skripsi ini 

diantaranya : 

1.5.1 Bagi Akademik 

Manfaat yang dapat diperoleh akademik Universitas Muria Kudus adalah : 

a. Tersedianya sistem Manajemen Dan Monitoring Skripsi, yang 

dapat digunakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus. 

b. Dengan adanya sistem ini tentu saja akan memudahkan komite, 

dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi karena melalui 

sistem ini pelaksanaan skripsi dapat terstruktur dengan baik. 

c. Sebagai referensi atau literatur penyusunan skripsi dimasa yang 

akan datang serta menambah bahan referensi perpustaakan 

Universitas Muria Kudus. 

1.5.2 Bagi Komite Skripsi 

Manfaat yang dapat diperoleh komite skripsi dari Sistem Manajemen 

Dan Monitoring Skripsi adalah : 

a. Mempermudah komite dalam pengaturan jadwal skripsi 

b. Mempermudah komite skripsi dalam menentukan dosen 

pembimbing bagi mahasiswa berdasarkan peminatannya. 

c. Mempermudah proses pengelolaan nilai skripsi mahasiswa. 

1.5.3 Bagi Dosen Pembimbing 

Manfaat yang dapat diperoleh dosen pembimbing dari Sistem Manajemen 

Dan Monitoring Skripsi adalah : 
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a. Dengan adanya sistem ini, dosen akan lebih mudah dalam monitoring 

mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 

b. Dosen akan lebih mudah dalam mengetahui informasi mengenai skripsi, 

serta pengaturan jadwal yang telah di tentukan oleh komite. 

1.5.4 Bagi Mahasiswa  

Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus, dari Sistem Manajemen Dan Monitoring Skripsi ini 

adalah, mahasiswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai skripsi, 

memudahkan mahasiswa dalam pendaftaran skripsi. Dengan adanya sistem ini 

juga dapat membantu mahasiswa mengetahui siapa dosen pembimbing, yang 

biasanya masih secara manual yaitu dengan ditempel di papan informasi serta 

memakan waktu yang cukup lama. 

1.5.5 Bagi Penulis 

Manfaat yang didapatkan penulis dalam pembuatan sistem serta laporan 

ini adalah : 

a. Menambah wawasan mengenai pembuatan aplikasi berbasis web, 

penggunaan bahasa pembrograman PHP dan AJAX. 

b. Dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang 

telah di dapatkan dari bangku perkuliahan.  


