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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan Wajib merupakan mata kuliah umum yang harus diikuti oleh 

semua mahasiswa Universitas Muria Kudus sebgai syarat kelulusan. 

Keterampilan Wajib disini terbagi menjadi tiga yaitu Keteremapilan Wajib 

Komputer, Keterampilan Bahasa Inggris, dan Keterampilan Wajib 

Kewirausahaan dimana masing-masing memiliki unit sendiri-sendiri dalam 

mengelola nilainya yang akan menghasilkan sebuah sertifikat untuk syarat 

kelulusan. Keterampilan Komputer disini mahasiswa harus dapat memahami 

Microsoft Office dan praktek menggunakannya secara keseluruhan serta harus 

lulus dalam ujiannya untuk syarat kelulusan yang berbentuk sertifikat. 

Sedangkan Keterampilan Bahasa yaitu mahasiswa harus mampu mengikuti 

kuliah Bahasa Inggris dimana diajarkan bagaimana berbahasa Inggris dengan 

benar dan terdapat ujian TOEFL sebagai syarat kelulusan. Dan yang terakhir 

yaitu Keterampilan Wajib Kewirausahaan khusus keterampilan ini 

dilaksanakan dalam dua semester sedangkan yang lainnya hanya satu semester 

saja dikarenakan terdapat kuliah teori dan praktek, untuk kuliah teori nanti 

mahasiswa diharuskan membuat sebuah proposal usaha dan mengikuti ujian 

tertulis sedang untuk prakteknya mahasiswa akan berjualan sesusai proposal 

yang dibuatsebelumnya dan hasil dari penjualan tersebut akan dijadikan 

sebuah laporan kewiarausahaan untu nialai yang kedua yang selanjutnya nilai 

tersebutakan di cetak di jadikan satu dalam sertifikat sebagai syarat kelulusan. 

Sejauh ini sistem pengelolaan datanya sudah menerapkan komputer  yaitu 

menggunakan Miscrosoft Excel, namun sebelum itu dosen pengampu harus 

memberikan file data nilai mahasiswa berbentuk kertas yang selanjutnya akan 

dimasukkan dalam excel oleh pegawai unit masing-masing sesuai dengan unit 

keterampilannya, yang dapat menyebabkan terjadinya beberapa kendala yang 

terkadang dapat menghambat kinerja pengelolaan nilai. Seperti lamanya 

pencarian data nilai mahasiswa yang tidak lulus dan tidak mendapatkan 

sertifikat. Bagi mahasiswa yang tidak lulus harus mengulang lagi dengan cara 
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registrasi menulis nim dan nama pada buku khusus bagi mahasiswa yang 

mengulang atau tidak lulus.  

Selain mengenai permasalahan pengelolaan nilai, proses her registrasi 

pengulanagan ujian atau kuliah keterampilan wajib masih menulis manual 

dalam buku catatan khusus mahasiswa yang tidak lulus, kesulitan dalam 

mencari data nilai mahasiswa yang tidak lulus di kuliah keterampilan wajib 

dan pada masing-masing unit saat pengumuman informasi pelaksanaan ujian 

mahasiswa harus datang dan bertanya pada pegawai tanggal berapa ujian akan 

dilaksanakan. Informasi mengenai pelaksaan ujian biasanya pegawai stiap unit 

akan membuat pengumuman yang akan ditempelkan di papan pengumuman 

yang ada pada unit tersebut. Serta saat penyetakan sertifikat tidak ada 

informasi apakah sertifikat tersebut sudah dicetak dan dapat diambil atau 

belum yang sering kali mahasiswa datang untuk mengambil dan bertanya 

mengenai sertifikat tersebut. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dibuat suatu Aplikasi 

Pengelolaan Data Nilai Keterampilan Wajib untuk meningkatkan proses 

kinerja pada setiap unit Keteremapilan Wajib  yang semula belum efektif dan 

efesien menjadi terkomputerisasi sehingga lebih cepat dan akurat. Serta ketika 

mahasiswa ingin mengambil sertifikat sudah mendapatkan kepastian 

mengenai sertifikat tersebut dan lulus atau tidak dalam mata kuliah 

keterampilan wajib yang sedang diambil. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Nilai 

Keterampilan Wajib di Universitas Muria Kudus.  

2. Membangun sebuah sistem yang dapat memudahkan pegawai di unit 

masing – masing dan dosen pengampu untuk mengelola nilai serta dapat 

memberi informasi kepada mahasiswa mengenai nilai keterampilan wajib 

tersebut. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

tersebut, antara lain : 

1. Sistem yang dibuat membahas tentang pengolahan data nilai Keterampilan 

Wajib Mahasiswa. 

2. Proses dalam sistem ini meliputi pengelolaan nilai dari dosen pengampu, 

pengelolaan registrasi mahasiswa yang mengulang ujian atau yang tidak 

lulus, penginformasian jadwal mulai perkuliahan, jadwal ujian dan 

pembambilan sertifikat serta penginformasian kelulusan. 

1.4 Tujuan  

Tujan yang akan dicapai dlam penelitian ini adalah menghasilkan sebuah 

sistem yang akan digunakan untuk pengelolaan data nilai keterampilan wajib 

mahasiswa yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dan pemberitahuan 

informasi bagi mahasiswa mengenai mata kuliah Keterampilan Wajib di 

Universitas Muria Kudus. 

1.5 Manfaat  

Sedangkan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian adalah: 

1.5.1 Bagi Penulis 

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan atau di 

luar perkuliahan. 

2. Membandingkan ilmu teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan 

permasalahan yang ditemukan di lapangan. 

1.5.2 Bagi Akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa menguasai ilmu yang 

telah diberikan. 

2. Mengetahui seberapa jauh penerapan ilmu yang didapatkan mahasiswa, 

baik yang bersifat teori maupun praktek sebagai evaluasi tahap akhir. 

3. Diharapkan dapat memperkaya dan memperbanyak studi-studi tentang 

sistem informasi di Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria 

Kudus. 

1.5.3 Bagi Instansi 

1. Memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya. 
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2. Meningkatkan pelayanan pada unit mata kuliah keterampilan wajib yang 

ada di Universitas Muria Kudus. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid 

(sahih) dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan 

cara: 

1. Sumber Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai yang ada di Unit 

Keterampilan Wajib baik meliputi pengamatan maupun pencatatan 

terhadap obyek penelitian. Meliputi : 

1. Wawancara  

Pengumpulan data melalui tatp muka dan tanya jawab langsung dengan 

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian salah satunya yaitu 

wawancara kepada Ibu Sulastri selaku pegawai pada salah satu unit 

keterampilan wajib. 

2. Observasi 

Selain menggunakan metode waawancara dalam pengumpulan data, 

penulis juga menggunakan metode obeservasi untuk mengetahui proses 

pengelolaan data nilai mahasiswa sampai penyetakan sertifikat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung. Data ini diambil dari buku – buku, dokumentasi dan literatur – 

literature yang masih dalam pembahasan yang sama meliputi: 

1. Studi Kepustakaan 

Metode Studi Kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mencari informasi di buku, laporan-laporan yang berkaitan 

dan dapat dijadikan dasar teori serta dapat dijadikan bahan 

perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

2. Studi Dokumentasi 

Metode Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari literatue-

literature dan dokumentasi dari internet, buku ataupun sumber 
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informasi lain. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan 

digunakan adalah dengan meminta data-data dari pihak obyek 

penelitian atau instansi. Contoh data yang dapat digunakan misalnya, 

data mahasiswa, data dosen pengampu, data nilai perunit, dan data lain-

lainnya.  Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar 

bersumber dari obyek  yang dijadikan sebagai tempat penelitian 

sehingga data yang diperoleh valid. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Proses pengembangan sistem merupakan salah satu proses terpenting 

dalam analisa sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan 

dalam perancangan sistem pengelolaan data nilai adalah dengan 

menggunakan metoden Waterfall. Menurut Sukamto dan Shalahuddin 

(2018), model air terjun menyediakan penekatan alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, 

pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support). (Sukamto & 

Shalahuddin, 2018). 

Dalam pengembangan metode Waterfall terdapat beberapa tahapan 

dari pengembangan sistem, yaitu : 

1. Analisa kebutuhan perngkat lunak 

Prose pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user.  Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk 

didokumentasikan. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang focus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk strukutr data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur 

pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari 

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 
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perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan. 

 

 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil 

dari tahap ini adalah program computer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian focus pada perangkat luncak secara dari segi logic dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diingingkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemunngkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi 

karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat 

pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan 

baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan 

perangkaat lunak yang sudah ada, tetapi untuk membuat perangkat 

lunak baru. Namun tahap ini tidak dilaksanakan. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2018), United Modeling 

Languege (UML) merupakan bahsa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan 

teks-teks pendukung .  

Berikut ini jenis-jenis diagram United Modeling Language (UML) antara 

lain : 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 
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interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan 

dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

 

2. Class Diagram  

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

keals-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.  

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Menggambar diagram sequence 

harus diketahui objek-objel yang terlibat dalam use case beserta 

metode-metode yang dimiliki kelas yang diiinstanisasi menjadi objek 

itu.  

4. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Secara grafis activity diagram menggambarkan 

aktivitas dari sebuah sistem bukan apa yang dilakukan oleh actor.  

5. Statechart Diagram  

Statechart diagram digunakan untuk menggambrakan perubahan status 

atau transisi status dari sebuah sistem atau objek. Jika sequence diagram 

digunakan untuk menggambar interaksi antar objek maka state diagram 

digunakan untuk menggambarkan interaksi di dalam sebuah objek.  
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

PROBLEMS 

 Kesulitan dalam mencari data nilai mahasiswa yang tidak 

lulus di kuliah keterampilan wajib. 

 Pendataan nilai kuliah keterampilan wajib harus 

menunggu hasil dari dosen pengampu yang berbentuk 

selembar kertas. 

 Proses her registrasi pengulangan ujian atau kuliah 
keterampilan wajib  masih menulis manual dalam buku 

catatan khusus mahasiswa yang tidak lulus. 

 Pemberian informasi mengenai jadwal ujian masih 

berbentuk brosur yang mahasiswa kebanyakan tidak 

mengetahuinya. 

 Tidak adanya informasi mengenai sertifikat yang sudah 

dicetak. 

 

OPPORTUNITY 

 Adanya konsep sistem informasi pengelolaan yang 

dapat digunakan dalam mengelola data nilai 

mahasiswa 

 Adanya konsep reminder yang dapat digunakan 

sebagai pengingat pemberitahuan jadwal ujian dan 

pengambilan sertifikat 

 Menghemat Kertas 

 

 

APPROACH 

 Membangun suatu system informasi pengelolaan data nilai 

mahasiwa berbasis web dan sms nitifikasi yang dapat 

meningkatkan pelayanan di unit keterampilan wajib  

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : Sublime Text 3, Xampp, Chrome 

 Coding : PHP, Javascript 

 Database : MySQL 

 Testing: Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Sistem yang dibuat akan diterapkan di bagian UPT 

Keterampilan Wajib Universitas Muria Kudus 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Kuesioner: pre-test dan post-test 

RESULT 

 Sistem Informasi Pengelolaan Data Nilai Keterampilan 

Wajib Berbasis Web dan SMS Notification Di Universitas 

Muria Kudus 


