
1 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  merupakan instansi  

pendidikan yang  bergerak  di  bidang  pendidikan. Sejalan dengan Sistem 

Pendidikan Nasional Rakornas Bidang  Kemahasiswaan tahun 2011, 

mengangkat tema ”Pengembangan Karakter Bangsa, sudah semestinya 

UMS memiliki kebijakan  mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pengembangan pendidikan karakter  mahasiswa, sebagai langkah awal 

bagi keberpihakan pada pentingnya mendidik  mahasiswa menjadi 

manusia yang tidak saja cerdas tetapi juga berkarakter terpuji. UMS  

berencana  akan  menerapkan  SKKM  mulai  ajaran  2014/2015.  

Sistem   SKKM  ini  masih diterapkan  secara manual  dimana  

mahasiswanya  harus  menyimpan  file  dalam  bentuk hard file  dan  

menghitung  skornya  satu  persatu. Hal  ini  tentu  menjadi  kendala  

dalam  mengoptimalkan  pencapaian  nilai  SKKM  itu  sendiri. 

Penyimpanan  data  yang  masih  hard   file  ini  berpengaruh  besar  

pada  skor  yang  didapat  mahasiswa. Guna  mengoptimalkan skor  yang  

dicapai  mahasiswa,  maka  diperlukan  suatu  pengembangan  sistem  

untuk  proses  pengolahan  datanya. Berdasarkan   permasalahn  di  atas,  

penulis  merancang  Sistem  Informasi  Satuan  Kredit  Karakter  

Mahasiswa   berbasis web , untuk  mempermudah  mahasiswa  dalam 

pengaksesan  dan  membantu  pengoptimalan  nilai  SKKM-nya. 
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1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   yang   telah  disampaikan dapat  

       diperoleh rumusan masalah yaitu : 

“Bagaimana  merancang  aplikasi  Satuan  Kredit  Karakter  Mahasiswa berbasis   web  

untuk  mempermudah  mahasiswa  dalam  pengaksesan  dan  membantu  

mengoptimalkan  nilai  SKKM-nya?” 

 

1.3 Batasan masalah 

Pembatasan  suatu  masalah  digunakan  untuk  menghindari  adanya  

penyimpangan  maupun pelebaran pokok  masalah  supaya  penelitian   tersebut  

lebih terarah dan memudahkan  dalam  pembahasan  sehingga  tujuan   penelitian   

akan  tercapai.  Beberapa  batasan  masalah  dalam   penelitian   ini   adalah  

sebagai  berikut: 

1. Sistem yang dibuat merupakan  penginputan  aktifitas  mahasiswa   berupa  

sertifikat atau  bukti  lain  misal  karya  ilmiah  dalam  bentuk  soft file  

selama  kuliah. 

2. Sistem akan berfungsi sebagai pemberi nilai  atau skor  mengenai  aktifitas  

yang dilakukan  mahasiswa. 

3. Sistem dibuat berbas is web yang interaktif untuk memudahakan  mahasiswa   

dalam menghitung  skor   karakternya selama  kuliah.  

4. Jenis-jenis  kegiatan  dan  skornya  ditentukan  oleh  pihak-pihak  kampus  

yang  terkait. 

5. Sistem  ini  hanya  dijalankan di  Fakultas  Komunikasi  dan  Informatika  

UMS. 
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6. Output   dari  sistem  yang  dibuat  adalah  berupa  nilai  , file  yang  diupload 

dan rekomendasi apakah mahasiswa  tersebut  sudah  memenuhi  standar 

kredit karakter  mahasiswa  atau  belum. 

7. Sistem  membatasi  ukuran file yang di upload  oleh mahasiswa. 

8. Ekstensi  file yang di upload oleh mahasiswa berupa .PDF  

9. Maksimal  upload  file 1MB.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menbuat  sebuah  aplikasi  satuan  

kredit  karakter  mahasiswa  berbasis  web  untuk  mempermudah  mahasiswa  dalam 

pengaksesan  dan  membantu  pencapaian  nilai  SKKM-nya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian ini adalah : 

1) Bagi  Universitas 

Manfaat  yang  didapat  bagi  universitas  adalah  aplikasi  ini dapat  

mengontrol  kegiatan   untuk  meningkatkan  karakter   mahasiswa  dengan  

mudah.  

2) Bagi mahasiswa 

Manfaat  yang  didapat   bagi  mahasiswa adalah aplikasi ini  dapat  diakses  

kapanpun  dan  dimanapun. 

3) Bagi  penulis 

Manfaat  yang  diperoleh  bagi  penulis  yaitu  lebih  memahami  sistem  

SKKM  yang  dikembangkan melalui  aplikasi  yang dibuat. 
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1.6  Sistematika  penulisan 

Sistematika  penulisan  dibuat  untuk  mempermudah  dalam  penyusunan 

skripsi  ini. Sistematika  penulisannya  adalah sebagai  berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab  pendahuluan  ini  mendeskripsikan  mengenai  latar  belakang  

masalah,rumusan   masalah,   batasan masalah,   tujuan manfaat  dan  

sistematika  penulisan 

BAB  II  TINJAUAN  PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian,  perancangan 

dan pembuatan  sistem. 

BAB  III  METODE  PENELITIAN 

Menguraikan  gambaran  objek  penelitian,  analisis  semua 

permasalahan,   rancangan sistem  baik  secara  umum  maupun  spesifik. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Memaparkan  dari  hasil-hasil  tahapan  penelitian ,  mulai  dari  analisis,  

desain,   hasil  testing  dan  implementasinya. 

BAB  V  PENUTUP 

Menguraikan  kesimpulan  dari  penelitian  dan saran-saran sebagai  

bahan pertimbangan  selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 


