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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Universitas Muria Kudus (UMK) merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang ada di Kabupaten Kudus, UMK memiliki beberapa Prodi salah satunya 

adalah prodi Teknik Informatika. Dalam Kurikulum Program Studi Teknik 

Informatika di Universitas Muria Kudus, diakhir perkuliahan mahasiswa 

diwajibkan untuk membuat Tugas akhir. 

Tugas Akhir (Skripsi) merupakan salah satu persyaratan untuk setiap 

mahasiswa UMK untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1). Dalam pengerjaan skripsi 

harus melalui beberapa tahapan penting sebelum bisa dinyatakan sebagai sebuah 

hasil karya yang valid dan teruji. Salah satunya yaitu mempertahankan skripsi 

tersebut didepan dewan penguji. Proses mempertahankan skripsi ini di bagi dua 

proses yaitu Seminar Proposal dan Sidang Skripsi. Dalam pembuatan skripsi 

mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan baik ilmu teori 

maupun ilmu praktek yang didapatkan selama mengikuti proses perkuliahan. 

Saat ini proses pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan sidang skripsi di 

prodi teknik informatika Universitas Muria Kudus masih dilakukan secara manual. 

Proses manual inilah yang menjadi masalah bagi ketua program studi dari segi 

efisiensi, penentuan dosen penguji serta penyusunan jadwal sidang skripsi 

membutukan waktu yang relatif lama. Kendala utama yang dihadapi pada proses 

manual ini terletak pada proses penyusunan jadwal sidang skripsi. Hal ini di 

pengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan ruangan, jadwal dosen 

mengajar, dan shift kerja dosen. Komite sebagai penanggung jawab dalam proses 

penyusunan ini perlu melakukan analisa dengan teliti yang cukup memakan 

banyak waktu, sehingga jadwal yang disusun tidak berjalan paralel dengan jadwal 

mengajar dosen dan penggunaan ruangan untuk perkuliahan, serta tidak 

menimbulkan penundaan sidang skripsi setelah jadwal sidang diumumkan. Untuk 
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mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada proses penjadwalan sidang skripsi di 

prodi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus maka diperlukan sebuah 

sistem yang dapat menyajikan atau menyampaikan informasi yang cepat dan 

mudah diakses dari manapun. 

Dengan adanya sistem informasi pengelolaan jadwal sidang berbasis web 

maka hal seperti itu dapat teratasi. Selain permasalahan untuk memberikan 

informasi penjadwalan sidang skripsi kepada mahasiswa dan proses penyusunan 

jadwal sidang skripsi oleh pihak penyelenggara dapat diatasi dan membutuhkan 

waktu yang cepat. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan  penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan:  

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem informasi 

pengelolaan jadwal sidang skripsi berbasis web agar dapat mengatasi 

permasalahan penjadwalan sidang skripsi dan penugasan dosen penguji supaya 

mahasiswa dapat melihat informasi dengan mudah, cepat dan akurat? 

1.3.  Batasan Masalah  

Dalam penulisan laporan ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup 

penulis pada hal-hal yang mengenai implementasi sistem pengelolaan jadwal 

sidang skripsi berbasis web. Adapaun batasan permasalahan yang akan di bahas 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pendaftaran sidang Skripsi 

2. Penjadwalan sidang Skripsi 

3. Sistem ini menggunakan Data Dosen 

4. Sistem ini menggunakan Data Mahasiswa 

5. Informasi yang diberikan oleh sistem adalah jadwal sidang skripsi  
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1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah Membangun 

Sistem Informasi Pengelolaan Jadwal Sidang Skripsi Berbasis Web (studi kasus : 

Prodi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus). 

1.5.  Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan melalui tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk Dosen 

Mempermudah dosen dalam mengelola jadwal sidang skripsi di Prodi 

teknik Informatika 

2. Untuk Mahasiswa 

Mempermudah mahasiswa untuk melihat informasi jadwal sidang skripsi 

dimanapun berada 
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