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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini, telah

mendorong percepatan di berbagai bidang. Hal ini juga yang menyebabkan

munculnya kemajuan pada perangkat lunak dan diimbangi pula dengan

kemajuan dan kecanggihan teknologi beserta perangkat kerasnya. Secara

langsung ataupun tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian penting

dari berbagai bidang kehidupan. Karena banyak kemudahan yang

ditawarkan, teknologi informasi hampir tidak dapat dilepaskan dari

berbagai aspek kehidupan manusia.

Informasi sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan yang baik dan tepat perlu didukung oleh ketersediaan informasi

yang akurat, cepat dan cukup. Dengan informasi yang demikian, pimpinan

suatu lembaga/organisasi dapat gambaran yang komplek dan spesifik dari

suatu keputusan yang akan dirumuskan. Keputusan pun akan efisien dari

aspek waktu karena data dapat diakses secara instan.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempunyai

peranan penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang

baik dan berkualitas, hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas – fasilitas

yang dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Universitas

Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi swasta
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yang selalu berupaya untuk meningkatkan mutu. Salah satunya program

pemberian beasiswa bagi mahasiswa sebagai proses memenuhi kebutuhan

akan pendidikan. Beasiswa itu sendiri adalah bantuan dan dukungan

pendidikan yang diberikan kepada mahasiwa yang mengalami kesulitan

ekonomi dan memiliki prestasi yang baik.

Pengolahan data beasiswa yang terdapat pada Universitas

Muhammadiyah Surakarta untuk saat ini masih menggunakan sistem yang

konvesional atau dengan kata lain masih manual, dalam hal ini belum ada

sistem terkomputerisasi yang membantu untuk menentukan mahasiswa

yang berhak mendapatkan beasiswa dengan beberapa indikator seperti

kemampuan ekonomi dan beban orang tua serta indek prestasi mahasiswa

tersebut.

Sistem pengolahan beasiswa sekarang terdapat kelemahan-

kelemahan diantaranya adalah permasalahan penyaluran beasiswa.

Misalnya mahasiswa mendapat lebih dari satu program beasiswa dalam

waktu satu tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi

karena pihak yang diberi kepercayaan dalam melakukan penyeleksian

kurang teliti dan juga dipengaruhi banyak faktor yang salah satunya adalah

banyaknya program beasiswa dan jumlah mahasiswa yang mengajukan

beasiswa menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan latar belakang adanya permasalahan seperti yang telah

diutarakan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir
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dengan judul SISTEM INFORMASI BEASISWA PADA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

MENGGUNAKAN PHP & MYSQL.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menggunakan pokok-pokok

permasalah secara jelas dan sistematis sehingga dapat memberikan

gambaran yang tepat dan jelas. Berdasarkan latar belakang dapat diambil

rumusan masalah yaitu ”Bagaimana cara yang digunakan untuk

mempermudah sistem beasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta

dengan menerapkan hasil rancangan sistem beasiswa kedalam bahasa

pemrograman PHP & MySQL?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan dan mendiskripsikan sistem informasi beasiswa di Univesitas

Muhammadiyah Surakarta, dengan membangun hasil rancangan sistem

informasi beasiswa menggunakan tata bahasa pemrograman PHP &

MySQL.

1.4. Batasan Masalah

Dengan rumusan masalah tersebut, maka akan dibuat sistem

informasi beasiswa dengan batasan masalah sebagai berikut :



4

1. Pengajuan beasiswa oleh mahasiswa.

2. Persetujuan pengajuan beasiswa.

3. Pengumuman pengajuan beasiswa.

4. Rekapitulasi keseluruhan beasiswa untuk keperluan

pembentukan laporan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat perancangan dan penelitian ini adalah:

1. Melatih Penulis di dalam pembuatan laporan penelitian dan juga

dapat membandingkan teori yang di dapat dibangku kuliah

dengan aplikasi praktek pada UMS.

2. Hasil riset dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

dalam usaha pemecahan masalah beasiswa pada Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

3. Diharapkan dapat menjadi masukan berupa uraian pembahasan

dengan saran yang layak dipertimbangkan oleh UMS sehingga

dapat membuat pengolahan data beasiswa menjadi lebih

mudah,efektif dan efisien.

4. Diharapkan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Surakarta dapat menambah khasanah

keilmuannya.

5. memberikan pandangan yang positif bagi masyarakat mengenai

sistem beasiswa yang mudah, efektif dan efisien.
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1.6. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun dalam

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

1. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan.

2. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan

landasan dalam penelitian dan pengertian program yang

digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran dari objek penelitian dan

analisis dari semua permasalahan-permasalahan yang ada dimana

masalah tersebut akan diselesaikan dengan penelitian ini. Selain

itu bab ini juga membahas langkah perancangan aplikasi sistem

informasi beasiswa yang berbasis web dengan bahasa

pemrograman PHP dan database MySQL.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian,

mulai dari analisis sampai proses implementasinya dan akan

dibahas secara lebih detail.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian

yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah

yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian

yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi

mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan

kelemahan dari sistem  yang ada sebelumnya. Saran ini tidak

lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.


