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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan  teknologi  saat  ini  kian  hari  kian  pesat,  hampir  semua 

bidang teknologi sekarang berbasis internet. Salah satu teknologi yang saat ini kita 

rasakan manfaatnya adalah Word Wide Web atau dikenal dengan nama web. Web 

kini  menjadi  sumber  data  yang  terbesar  dan  sangat  berharga  untuk  setiap 

pengguna karena didalam web, kumpulan dokumen saling berhubungan dan dapat 

diakses melalui koneksi internet.  Hal tersebut juga dialami pengguna informasi 

dalam memanfaatkan  teknologi  internet  salah  satunya  dalam sistem informasi 

evaluasi perkuliahan berbasis web.

Banyak  mahasiswa  yang  mengomentari  mengenai  sistem  perkuliahan 

yang ada disetiap perguruan tingginya masing-masing. Dan setiap semester pasti 

ada  sistem  perkuliahan  yang  kurang  atau  perlu  ditingkatkan  lagi  untuk 

kenyamanan  dan  kelacaran  perkuliahan.  Tetapi  kebanyakan  mahasiswa  hanya 

merasakan  dan  mengabaikan  begitu  saja  tanpa  mengeluarkan  aspirasi  mereka 

untuk  meningkatkan  mutu  perkuliahan  yang  ada  di  perguruan  tinggi  tempat 

mereka belajar.

Untuk meningkatkan mutu perkuliahan maka diperlukan sebuah aplikasi 

atau  sistem informasi  dimana  mahasiswa  dapat  memberikan  aspirasinya  untuk 

meningkatkan mutu perkuliahan yang sudah ada. Sekarang ini banyak mahasiswa 

yang  ingin  memberikan  aspirasinya  mengenai  fasilitas  perkuliahan  yang  ada, 

mulai dari dosen pengampu, prasarana, asisten dosen, dan lain-lain. Akan tetapi 

sampai saat ini belum ada fasilitas yang menampung aspirasi mahasiswa untuk 

menyampaikan atau paling tidak mengevaluasi sistem perkuliahan yang sudah ada 

saat ini.

Oleh  karena  itu  penulis  memilih  judul  Sistem  Informasi  Evaluasi 

Perkuliahan. Mahasiswa dapat mengakses sistem informasi tersebut setiap akhir 

semester. Untuk mengaksesnya mahasiswa harus sudah terdaftar. Setelah terdaftar 

mahasiswa  baru  bisa  mengakses  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  sistem 
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perkuliahan  yang  sudah  ada.  Bahkan  mahasiswa  juga  bisa  berkomentar  atau 

memberikan saran dan kritik untuk meningkatkan fasilitas perkuliahan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang  menjadi rumusan 

masalah  adalah  bagaimana  pembuatan  sistem  informasi  evaluasi  perkuliahan 

dengan berbasis PHP ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah yang ada antara lain :

1. Pembuatan  sistem  informasi  dikonsentrasikan  pada  pelayanan  mahasiswa 

yaitu pada proses evaluasi perkuliahan berupa polling dan komentar

2. Hasil dari polling akan akan ditampilkan berupa grafik.

3. Pada halaman admin ada fasilitas manajemen dosen, manajemen mahasiswa, 

manajemen  matakuliah,  manajemen  evaluasi,  manajemen  kelas  dan 

manajemen kusioner. 

4. Bahasa  pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL.

 

1.4 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan tugas akhir dan pembuatan sistem 

informasi ini adalah sebagai berikut :

1  Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah

Tujuan  yang hendak dicapai dalam tugas akhir  ini  adalah membuat 

sistem  informasi  evaluasi  perkuliahan  berbasis  web  dengan  menggunakan 

pemrograman bahasa PHP dan MySQL.

2  Manfaat dari laporan tugas akhir ini diharapkan :

a) Bagi Penulis

 Penulis dapat menghasilkan sebuah sistem informasi evaluasi perkuliahan.
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b) Bagi Lembaga

Memperoleh sebuah  aplikasi  yang dapat digunakan untuk mempercepat 

proses evaluasi perkuliahan.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Observasi

Metode  pengumpulan  data  yaitu  melakukan  pengamatan  pada  objek 

dengan diteliti  secara langsung yaitu  di DIII Ilmu Komputer FMIPA UNS dan 

APIKES Bhakti Mulia Sukoharjo.

2. Dokumentasi

 Metode pengumpulan data dengan melihat laporan yang telah ada,  agar 

data yang diperoleh lebih terperinci dan jelas serta sesuai kebutuhan.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data  dengan membaca buku – buku atau literatur 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk  lebih  memahami  isi  dari  laporan  tugas  akhir  ini,  maka  penulisan 

laporan  yang  akan  disampaikan  disusun  dengan  sistematika  penulisan  sebagai 

berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab  ini  menjelaskan  tentang  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah, 

batasan  masalah,  tujuan, manfaat,  metodologi  penelitian,  dan  sistematika 

penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini  berisi  landasan teori dasar yang terkait  dengan tema yang dibahas 

pada laporan tugas akhir ini.
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3. BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN 

Pada  bab  ini  berisi  desain  dan  perancangan  pembuatan  sistem  informasi 

seperti contex diagram, data flow diagram (DFD), relasi, perancangan menu 

sistem, ERD dan kebutuhan hardware software.

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

Bab  ini  membahas  implementasi  sistem  informasi  evaluasi  perkuliahan 

dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan Apache sebagai 

webservernya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari seluruh implementasi sistem informasi 

yang dibuat dan saran untuk pengembangan sistem ke depan.
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