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BAB I  

PENAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Skripsi adalah tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa perguruan 

tinggi negeri maupun swasta. Skripsi sendiri memiliki tujuan agar mahasiswa 

mampu merancang dan membuat suatu karya ilmiah, sesuai dengan jurusan dan 

bidang masing-masing. 

  Pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria 

Kudus (prodi SI UMK), skripsi melibatkan beberapa pihak, yaitu koordinator 

skripsi, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Proses bimbingan berlangsung secara 

tatap muka antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Setiap sesi bimbingan 

dicatat di buku bimbingan yang dimiliki oleh mahasiswa yang berisi, keterangan 

bimbingan, tanggal bimbingan dan paraf dari dosen pembimbing.  

Pada prodi SI UMK pada saat proses pembagian dosen pembimbing, 

koordinator skripsi belum mengetahui informasi berapa banyak beban bimbingan 

setiap dosen, hal ini dapat membebani dosen pembimbing yang sudah mempunyai 

banyak mahasiswa bimbingan.     

Dalam proses bimbingan terkadang terdapat kendala, seperti dosen 

pembimbing belum mempunyai dokumentasi mengenai perkembangan skripsi 

mahasiswa yang telah melakukan bimbingan. Hal ini dapat menjadikan 

komunikasi yang kurang baik diantara mahasiswa dan dosen pembimbing untuk 

sesi bimbingan selanjutnya. Selain itu, pencatatan revisi bimbingan hanya 

dilakukan di buku bimbingan milik mahasiswa sehingga dosen pembimbing 

terkadang lupa tentang sesi bimbingan yang telah dilakukan sebelumnya 

dikarenakan setiap dosen pembimbing memiliki lebih dari satu mahasiswa 

bimbingan. 

Hal lain yang menjadi masalah yaitu Koordinator skripsi mengalami 

kesulitan dalam proses penjadwalan, baik itu penjadawalan sidang proposal 

maupun sidang skripsi, karena harus menyesuaikan jadwal agar tidak bertabrakan 

satu sama lain, hal ini menyebabkan proses penjadwalan memakan waktu 

lumayan lama.  
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Masalah yang terakhir yaitu belum adanya notifikasi informasi secara 

langsung dari proses bimbingan skripsi, hal ini akan menghambat proses skripsi 

yang berjalan. 

Maka dari itu, dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, sistem 

informasi yang akan dirancang untuk mengembangkan sistem sebelumnya yang 

dapat mempermudah koordinator skripsi, dosen pembimbing, dan mahasiswa 

dalam melakukan proses pengerjaan skripsi di Program Studi Sistem Informasi 

Univiersitas Muria Kudus dengan judul “Digitalisasi Proses Bisnis Pengelolaan 

Skripsi Menggunakan Notifikasi Whatsapp Pada Program Studi Sistem 

Informasi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yaitu, bagaimana merancang dan membangun 

suatu sistem “Digitalisasi Proses Bisnis Pengelolaan Skripsi Menggunakan 

Notifikasi Whatsapp Pada Program Studi Sistem Informasi” yang dapat 

mempermudah koordinator, dosen pembimbing, dan mahasiswa untuk melakukan 

pemantauan dan pengerjaan skripsi. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian perlu adanya batasan masalah yang lebih terarah 

agar memudahkan dalam pembahasan masalah yang telah ditentukan. 

Permasalahan yang dibahas didalamnya tidak berkembang terlalu jauh dari tujuan 

awal dan tidak mengurangi efektifitas pemecahannya, maka penulis melakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Pengguna sistem yaitu kaprodi, koordinator skripsi, dosen 

pembimbing, operator, dan mahasiswa. 

2. Sistem meliputi proses pengerjaan skripsi dari proses pendaftaran, 

pembagian pembimbing, pengajuan judul skripsi , unggah dan unduh 

berkas skripsi, riwayat bimbingan skripsi, pembagian jadwal seminar 

dan penilaian skripsi. 

3. Terdapat fitur notifikasi melalui whatsapp ketika proses bimbingan, 

mendapatkan jadwal sidang proposal skripsi, jadwal sidang skripsi.  
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut : 

Menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan yang memudahkan pengguna 

yang bersangkutan untuk memantau dan memberi informasi perkembangan 

jalannya skripsi pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. 

1.5 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

a. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan 

atau di luar perkuliahan. 

b. Membandingkan ilmu teori yang telah didapatkan di perkuliahan 

dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. 

2. Bagi Akademis 

a. Mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa menguasai ilmu 

yang telah diberikan. 

b. Mengetahui seberapa jauh penerapan ilmu yang didapatkan 

mahasiswa, baik yang bersifat teori maupun praktek sebagai 

evaluasi tahap akhir. 

c. Diharapkan dapat memperkaya dan memperbanyak studi-studi 

tentang sistem informasi di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Muria Kudus. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang relevan, reliable, dan akurat, maka penulis 

melakukan pengumpulan data menggunakan cara: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

instansi baik melalui pengamatan langsung maupun pencatatan terhadap 

obyek penelitian, meliputi : 

1. Observasi 

Selain menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan 

data, penulis juga menggunakan metode observasi untuk mengetahui 

proses bimbingan skripsi, mulai dari pengajuan judul sampai 
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pengumuman tanggal sidang akhir skripsi di Program Studi Sistem 

Informasi. 

2. Wawancara 

Melalui metode wawancara atau tanya jawab langsung dengan 

pihak yang bersangkutan, penulis mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan proses bimbingan skripsi yang berjalan di 

Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. 

b. 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 

literatur-literatur dan dokumentasi dari internet, buku ataupun 

sumber informasi lain. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang 

akan digunakan adalah dengan meminta data-data dari pihak obyek 

penilitian atau instansi. Contoh data yang dapat digunakan misalnya, 

data mengenai struktur organisasi, data pengurus skripsi dan lain-

lainnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-

benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian 

sehingga data yang diperoleh valid. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan waterfall disebut juga sebagai siklus hidup klasik. 

Metode tersebut menggambarkan secara sistematis dan terurut pendekatan 

pengembangan perangkat lunak, dimulai dari analisa kebutuhan pengguna 

berlanjut ke tahapan perencanaan, permodelan (modelling), konstruksi 

(construction), serta penyerahan sistem ke pengguna (deployment), yang diakhiri 
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dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 

2012). Tahapan metode waterfall dapat dilihat di gambar 1.1 berikut ini. 

 

Gambar 1. 1 Tahapan Metode Waterfall 

Tahapan waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Analisa Kebutuhan (Requirement Analisys) 

Dalam fase ini, data kebutuhan sistem harus didapatkan seluruhnya, 

termasuk kegunaan software. Data tersebut dapat diambil melalui 

observasi, wawancara, atau diskusi. Data yang telah diperoleh dianalisa 

untuk mendapatkan informasi agar dapat digunakan di tahap 

selanjutnya. 

2. Desain Sistem (System Design) 

Desain sistem dilakukan setelah mendapatkan informasi di tahap 

analisa kebutuhan. Dalam tahap ini menghasilkan gambaran 

perancangan sistem yang akan dibuat. Tahap ini juga untuk mengetahui 

kebutuhan perangkat keras dan mendefinisikan sistem secara 

keseluruhan. 

3. Pengkodean (Coding) 

Pemrograman dilakukan di tahap pengkodean. Dalam tahap ini 

sistem yang akan dibuat dipecah menjadi sub bagian yang lebih kecil 

yang selanjutnya akan digabung menjadi sistem yang lebih besar di 

tahap selanjutnya. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah 

sistem sudah sesuai dengan tujuan awal pembuatan. 
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4. Penerapan atau Pengujian Program (Integration & Testing) 

Penerapan dan pengujian sistem dilakukan di tahap ini. Sistem 

yang telah dibuat akan diuji apakah sudah sesuai dengan desain dan 

tujuan awal. 

5. Pemeliharaan (Operation and Maintenance) 

Pengembangan sistem waterfall diakhiri dengan tahap ini. Sistem 

yang telah dibuat dijalankan dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 

tersebut meliputi perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan di tahap 

sebelumnya. Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sistem. Akan tetapi, tahap ini tidak dilakukan. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Metode perancangan yang akan diterapkan dalam penelitian menggunakan 

permodelan Unified Modeling Language (UML). Unified Modeling Language 

adalah suatu bahasa permodelan untuk membangun perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman beorientasi objek (Sukamto 

& Shalahuddin, 2016). Beberapa diagram grafis yang disedikan oleh permodelan 

tersebut adalah: 

1. Bussiness Use Case Diagram 

Permodelan bisnis (Bussiness Use Case Diagram) merupakan suatu 

studi yang mempelajari tentang organisasi (Sholiq, 2006). Saat 

melakukan pemodelan bisnis, kita menguji struktur organisasi, 

memperhatikan peranan-peranan yang ada di dalam organisasi, dan 

bagaimana mereka terhubung antara satu dengan lainnya, serta menguji 

aliran kerja (workflow) di dalam organisasi, proses utama di dalam 

organisasi. Demikian juga akan dilakukan pengujian entitas yang berada 

diluar organisasi yang saling berhubungan dengan bisnis organisasi. 

2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih 

actor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah 

system informasi serta siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu. 
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3. Class Diagram 

Diagram kelas atau Class Diagram menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 

4. Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. 

5. Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. 

6. Statechart Diagram 

Statechart Diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat yang 

dilalui sebuah obyek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari 

satu state atau aktivitas kepada yang lainnya, dan aksi yang 

menyebabkan perubahan satu state atau aktivitas. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem 

informasi tersebut adalah seperti di Gambar 1.2 sebagai berikut : 
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Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Digitalisasi Proses Bisnis 

Pengelolaan Skripsi Menggunakan Notifikasi Whatsapp Pada 

Program Studi Sistem Informasi 

 

 

 

PROBLEMS 

• Dosen pembimbing kesulitan mengetahui 

perkembangan skripsi dari setiap mahasiswa. 

• Koordinator skripsi kesulitan mengatur jadwal 
seminar proposal dan siding skripsi. 

• Mahasiswa tidak mendapat notifikasi tentang 

proses pengerjaan sekripsinya. 

• Tampilan kurang menarik dan web belum 

responsif 

OPPORTUNITY 

• Adanya digitalisasi dalam bidang proses bisnis 

pengelolaan.  

• Terdapat  digitalisasi penjadwalan untuk 

memudahkan proses penjadwalan. 

• Pengguna whatsapp yang banyak. 

• Terdapat api whatsapp yang dapat digunakan 
untuk mengirimkan notifikasi. 

• Adanya tampilan web menarik dan responsive 

bagi pengguna. 

APPROACH 

• Membangun sebuah sistem yang memudahkan 

proses pengelolaan skripsi menggunakan notifikasi 

whatsapp 

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 

• Prodi Sistem Informasi Universitas 

Muria Kudus 

SOFTWARE MEASUREMENT 

• Kuisoner : Pretest - Posttest 

RESULT 

• Menghasilkan suatu sistem informasi digitalisasi proses bisnis 

pengelolaan skripsi menggunakan notifikasi whatsapp pada program 

studi Sistem Informasi 


