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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah  

Universitas Pelita Harapan Medan merupakan salah satu universitas 

terkemuka dikota medan yang memiliki banyak mahasiswa aktif yang berprestasi 

baik dalam dunia kerja, perlombaan dan juga event-event diluar kampus lainnya. 

Berlokasi di jalan Imam Bonjol, Medan. Universitas Pelita Harapan juga memiliki 

kampus yang tersebar di kota-kota lainnya, diantaranya Jakarta dan juga Surabaya. 

Skripsi merupakan sebuah laporan tertulis yang juga merupakan hasil 

penelitian yang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa sebagai tugas akhir dalam 

menyelesaikan perkuliahan. Biasanya dalam melakukan penyusunan skripsi, setiap 

mahasiswa akan ditunjuk salah satu dosen pembimbing untuk memandu jalannya 

aktivitas pengerjaan skripsi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Medan. 

Di Universitas Pelita Harapan, mahasiswa akan melewati salah satu tahapan 

pengerjaan skripsi, yaitu dengan melakukan proses bimbingan skripsi. Bimbingan 

skripsi merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan oleh mahasiswa sehingga 

memperoleh hasil yang maksimal dalam pengerjaannya. Akan tetapi, dengan 

jumlah mahasiswa yang sangat banyak ini,terdapat beberapa kesulitan, misalnya 

mahasiswa jarang melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing sehingga 

perkembangan pengerjaan skripsi mahasiswa akan sedikit tertinggal antara 

mahasiswa yang satu dengan lainnya. Dan hal ini tentunya akan menyulitkan bagi 
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dosen pembimbing ataupun kaprodi untuk memantau perkembangan skripsi dari 

setiap mahasiswa. 

Untuk proses bimbingan skripsi di Universitas Pelita Harapan Medan yang 

sedang berjalan saat ini, pertama-tama, mahasiswa akan mengambil formulir 

bimbingan skripsi yang akan diisi dengan topik pembahasan bimbingan disetiap 

pertemuan (Harapan, 2018). Dari form bimbingan seperti ini, tentunya masih 

mempunyai kekurangan jika form bimbingan skripsi hilang / rusak misalnya 

terkena bencana dan hal lain yang tidak bisa diprediksi. 

 

Gambar 1.1 Form Lembar Monitoring Bimbingan Skripsi 

Sumber : FOR03-M/PRO07/STA05/SPMI-UPH (2020) 
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Kekurangan lainnya, juga ditemukan akhir-akhir ini, dimana ketika ada 

wabah Covid-19 (2020), menuntut semua sistem yang selama ini berjalan secara 

manual untuk berjalan dengan bantuan secara digital atau teknologi. Salah satu 

contoh platform untuk melakukan bimbingan skripsi online di UPH Medan yaitu 

dengan bantuan sistem dari Microsoft, yaitu Microsoft Teams. 

Di Universitas Pelita Harapan Medan sendiri memiliki sistem E-Learning 

yaitu sistem berbasis moodle yang digunakan sebagai wadah untuk belajar 

mengajar. Akan tetapi, akan lebih baik apabila memiliki sebuah sistem informasi 

sendiri untuk memproses data mahasiswa maupun dokumen yang dikirimkan oleh 

mahasiswa. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen dan komponen 

yang berhubungan ataupun saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya 

untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pada umumnya dalam sebuah sistem 

terdapat beberapa bagian atau komponen yang saling melengkapi satu sama lain. 

(Susanti, 2016). 

Penelitian ini merupakan pengembangan lanjutan dari tema skripsi 

“Aplikasi Bimbingan Skripsi Online Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta” 

yang juga memiliki beberapa kesamaan dengan topik ini. Akan tetapi, untuk topik 

diatas ditujukan untuk Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk penelitian ini akan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan pengguna di kampus Universitas Pelita Harapan 

Medan. 
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1.2   Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa poin 

dibawah ini sebagai berikut : 

1. Pengguna dari sistem dibatasi menjadi 4 pengguna diantaranya yaitu 

akademik, mahasiswa, dosen pembimbing dan kaprodi (Ketua Program 

Studi). 

2. Sistem ini hanya dibatasi untuk penggunaan di lingkungan internal 

Universitas Pelita Harapan Medan dan mengikuti proses bimbingan yang 

ada saar ini (Untuk Intake 2016). 

3. Sistem ini akan dibatasi untuk penggunaan di Fakultas Ilmu Komputer. 

Tetapi tidak menutupi akan diterapkan kepada Fakultas lain di UPH Medan. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, kemudian dapat dijabarkan 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang sistem informasi sebagai media untuk 

bimbingan skripsi dan mempermudah mahasiswa dan fakultas. 

2. Apakah sistem yang dibangun memungkinkan untuk diterapkan dengan 

sistem yang sedang berjalan saat ini. 

3. Tahapan yang perlu dilakukan dalam merancang sistem informasi 

monitoring skripsi mahasiswa. 
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1.4   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan dan juga rumusan masalah diatas. 

Maka tujuan penelitian ini disederhanakan menjadi poin sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dibentuk sistem untuk memudahkan 

jadwal bimbingan. Sehingga dosen bisa mengajukan jadwal bimbingan 

skripsi secara online untuk semua mahasiswa secara realtime. Selain itu, di 

sistem ini, mahasiswa juga akan dimudahkan karena semua aktivitas catatan 

bimbingan akan dicatat oleh sistem. 

2. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dibentuk sistem dimana mahasiswa 

bisa melakukan pengiriman dokumen skripsi baik dari sisi perkembangan 

pengerjaannya sampai mengirimkan pertanyaan kepada dosen pembimbing 

sehingga baik mahasiswa dan juga dosen / fakultas bisa terus memantau 

perkembangan skripsi. Dosen juga bisa mengambil tindakan jika terdapat 

mahasiswa yang tidak ada progress dalam pengerjaan skripsi. 

3. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dibentuk sebuah sistem dimana dosen 

pembimbing atau fakultas dimudahkan dalam pencatatan informasi daftar 

mahasiswa beserta judul penelitian yang diambil. 

4. Dengan adanya sistem ini, di harapkan bisa dibentuk sebuah sistem untuk 

memudahkan dosen pembimbing dalam melakukan pemberitahuan kepada 

mahasiswa bimbingan apabila terdapat informasi penting. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi bagi mahasiswa junior untuk sebagai contoh 

referensi penelitian selanjutnya atau untuk melanjutkan penelitian ini. 

1.5.2. Manfaat Teoritis 

- Sebagai alat untuk memudahkan mahasiswa dan fakultas dalam proses 

bimbingan skripsi 

- Sebagai alat untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam 

pencatatan aktivitas bimbingan.  

1.6    Sistematika Penelitian 

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang akan menjelaskan secara garis 

besar dari penelitian ini sampai dengan perincian-perinciannya dengan struktur 

penulisan sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini dijabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan untuk skripsi ini 

BAB 2 : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian dan penulisan tugas akhir ini, baik teori umum maupun teori khusus yang 

mendukung proses pembuatan dan perancangan sistem Monitoring Bimbingan 

Skripsi Online Mahasiswa UPH Medan. 
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BAB 3 : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini dibahas tentang penjelasan mengenai metode-metode yang 

akan digunakan dalam melaksanakan analisis dalam penelitian ini. 

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini dibahas tentang hasil penelitian dan analisis data yang telah 

dijabarkan secara lebih terperinci pada bab 3. 

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari pembuatan tugas akhir 

ini serta saran atas kekurangan-kekurangan yang mungkin ditemukan dalam 

pembuatan tugas akhir ini yang mungkin akan berguna untuk proses pengembangan 

sistem ini berikutnya. 

 


