
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya 

manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk 

menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi menjadi sesuatu 

yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan 

berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk 

memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan 

banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. 

Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi 

teknologi yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun belakangan ini. 

 Pada zaman komputerisasi saat ini, internet bukan lagi menjadi pelengkap 

dalam kehidupan sehari-hari melainkan sebagai kebutuhan premier bagi hampir setiap 

orang. Saat ini internet setiap saat dapat di akses melalui berbagai alat elektronik seperti 

laptop, komputer, tablet bahkan handphone sekalipun. Internet menghubungkan segala 

sesuatu, mendekatkan segala yang jauh. Internet menjadi rumah bagi para penjelajah 

dunia maya. Untuk berhubungan dengan teman yang berada di tempat yang sangat jauh 

kita sudah mempunyai facebook, twitter, email dan lainnya, untuk mencari informasi 

kita mempunyai google, yahoo wikipedia dan lainnya. Namun saat ini penggunaan 

internet bukan hanya sampai sebagai kamus besar, dan alat komunikasi. Internet juga 

sebagai media untuk mendapatkan sebuah informasi dan melakukan segala sesuatunya 

dengan sistem. Sekarang sudah banyak sekali pengguna internet yang sudah 

memanfaatkan fasilitas maya ini sebagai sarana informasi ataupun sekedar bermain 

(Noviardiy, 2013). 
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 Perkembangan teknologi informasi terbukti memudahkan manusia untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Dengan teknologi informasi, manusia dapat menghemat 

waktu, tenaga, dan biaya. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi adalah di 

dalam dunia pendidikan.   Teknologi informasi juga membantu dunia pendidikan 

menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih modern, dimana telah banyak perangkat-

perangkat pendukung untuk pendidikan seperti software, website, portal-portal 

pendidikan yang dapat digunakan untuk memperkaya ilmu para penggunanya. Salah 

satu contoh penerapan teknologi informasi di dunia pendidikan adalah sistem 

informasi. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk mengakses berbagai 

macam informasi seputar pendidikan. Dewasa ini sudah banyak institusi pendidikan 

yang telah menggunakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan belajar 

mengajarnya. Dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan 

internet, institusi pendidikan dapat memberikan informasi terbaru kepada peserta 

didiknya dan para pengguna lainnya (Saputra, 2014). 

 Kebutuhan akan media pendukung untuk menyampaikan suatu informasi yang 

sangat efektif kini telah melebar hingga ke dunia pendidikan. Saat ini penyampaian 

informasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan dapat diakses langsung 

oleh siswa dan mahasiswa melalui sebuah sistem. Dengan sebuah sistem yang 

berfungsi untuk menunjang proses interaksi suatu Institusi dengan user mereka, maka 

secara langsung akan sangat membantu pula agar transfer informasi yang terjadi dalam 

interaksi tersebut bisa berjalan dengan baik (Sritomo, 2008). 

 Teknologi informasi pada saat sekarang ini membutuhkan banyak inovasi-

inovasi agar manusia lebih mudah memahami serta menggunakan sistem informasi 

tersebut, dan juga inovasi yang ada pada saat ini tidak terlepas dari suatu pembaruan 

atau ergonomi. Teknologi informasi terdiri dari dua perangkat elektronik yang 

mempunyai fungsi berbeda. Fungsi pertama yakni seperangkat elektronik yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi dan fungsi kedua dapat digunakan untuk 

menghitung, menulis serta menyimpan (komputer). Teknologi informasi merupakan 

dua fungsi perangkat alat elektronik yang dapat menyatu menjadi satu perangkat 



I-3 
 

elektronik yang dapat digunakan untuk komunikasi, menghitung, menulis dan 

menyimpan. Kecanggihan teknologi informasi ditentukan dari kecepatan, kemampuan 

data base dan tambahan teknologi pendukung lainnya. (Respanti, 2008).  

 Keberhasilan sebuah instansi yang bergerak di bidang pendidikan, bukan hanya 

diperhitungkan dari ketepatan dan banyaknya lulusan yang dihasilkan, melainkan juga 

dari bagaimana instansi tersebut mengelola berbagai data yang ada untuk mendapatkan 

suatu informasi yang diperlukan oleh civitas akademika instansi yang bersangkutan. 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat disajikan secara relevan, 

akurat, dan tepat waktu. Sehingga pihak yang menerima akan dapat memanfaatkan 

informasi tersebut sesuai harapan. 

 Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau atau sering disebut dengan 

Uin Suska Riau merupakan salah satu kampus Madani yang berada dikota Pekanbaru 

Provinsi Riau. Uin Suska Riau merupakan Universitas yang didalamnya ada beberapa 

fakultas dan juga jurusan-jurusan yang menjadi favorit bagi siswa-siswa yang akan 

memasuki dan melanjutkan pendidikan ke Universitas. Salah satu jurusan yang ada di 

Uin Suska Riau ialah Teknik Industri, dimana Teknik Industri ini merupakan salah satu 

jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi.  

Jurusan Teknik Industri merupakan jurusan dengan jenjang pendidikan Strata-

1, yang memiliki berbagai macam mata kuliah umum maupun khusus untuk 

menjadikan mahasiswa mahasiswi berjiwa engineer ynag bisa menjadi lulusan terbaik 

agar bisa bersaing didunia luar nanti. Selain menyelesaikan mata kuliah yang ada, salah 

satu syarat kelulusan di Teknik Industri Uin Suska ialah menyelesaikan Tugas Akhir 

atau yang biasa disebut Skripsi. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir 

dapat mengerjakan penelitiannya sesuai dengan bidang keminatan yang diinginkan. 

Pengelola Tugas Akhir yang sekarang dilakukan masih bersifat manual sehingga 

proses penyampaian informasi menyita banyak waktu dan tenaga. hal ini memperbesar 

peluang terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi yang pada akhirnya 

informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat.  
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 Berikut merupakan flowchart prosedur Tugas Akhir Mahasiswa Teknik 

Industri Uin Suska Riau: 
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Gambar 1.1 Flowchart Prosedure Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Industri 

 

 Berdasarkan gambar flowchart diatas yang diperoleh dari Koordinator Tugas 

Akhir Teknik Industri Uin Suska Riau sarta melakukan observasi dan wawancara 

mengenai sistem Tugas Akhir Teknik Industri Uin Suska Riau diketahui beberapa  

permasalahan pada prosedur pengurusan Tugas Akhir tersebut. Pada proses pertama 

yaitu mahasiswa mengajukan outline TA ke Koordinator TA yang masih dilakukan 

secara manual dan membutuhkan penggunaan kertas dalam jumlah banyak yang mana 

mahasiswa harus mencetak outline lalu menyerahkan outline ke Koordinator TA, 

proses ini menghabiskan waktu kurang lebih setengah hari, pada proses ini pekerjaan 

menjadi tidak efektif karna dalam proses ini outline bisa diajukan dengan mengupload 

menggunakan sistem yang pekerjaannya bisa terselesaikan dan juga tidak perlu 

menggunakan kertas dan juga bisa meminimalisir waktu. 
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Proses kedua yang  menjadi permasalahan adalah pengisian form, pencetakan 

form, mencari tanda tangan PA dan membawa bukti fisik ke Koordinator TA pada saat 

pengajuan tugas akhir yang mana pada proses prosedur ini memakan waktu lebih 

kurang 1 hari. Adapun persyaratan pengajuan tugas akhir yang harus dilengkapi pada 

form ceklis dapat dilihat pada Lampiran A. 

Proses ketiga yang menjadi permasalahan adalah penunjukan pembimbing dan 

penguji TA yang mana koordinator TA harus memberikan informasi penunjukan 

pembimbing dan penguji TA kepada dosen dan mahasiswa melalui beberapa media 

sosial yang ada seperti grup dosen dan grup tugas akhir mahasiswa. Proses ini 

memakan waktu lebih kurang setengah hari yang dapat mengakibatkan pekerjaan tidak 

efektif dikarnakan dalam proses ini koordinator TA harus mengumumkan informasi 

secara berulang dan seharusnya informasi ini bisa diumumkan melalui sistem informasi 

sehingga koordinator TA tidak harus mengirim informasi secara berulang.  

Proses yang keempat yang menjadi permasalahan adalah pengajuan seminar 

proposal yang mana sebelum melakukan seminar proposal mahasiswa harus mendaftar 

ke Koordinator TA dengan melengkapi, mencetak dan membawa seluruh persyaratan 

ke koordinator TA yang mana pada prosedur ini memakan waktu kurang lebih 3 hari. 

Adapun persyaratan pengajuan seminar prooposal yang harus dilengkapi pada form 

ceklis dapat dilihat pada Lampiran B. 

Proses kelima yang menjadi permasalahan adalah pengajuan sidang tugas akhir 

yang mana sebelum melakukan sidang tugas akhir mahasiswa harus mendaftar ke 

koordinator TA dengan melengkapi, mencetak dan membawa seluruh persyaratan ke 

koordinator TA yang mana pada prosedur ini memakan waktu kurang lebih 3 hari. 

Adapun persyaratan pengajuan sidang tugas akhir yang harus dilengkapi pada form 

ceklis dapat dilihat pada Lampiran C. 

 Proses terakhir yang menjadi permasalahan adalah pada saat pengajuan surat 

keterangan lulus yang mana setelah mahasiswa selesai melaksanakan sidang dan revisi 

mahasiswa juga harus melengkapi, mencetak, dan membawa seluruh persyaratan ke 

Koordinator TA untuk mendapatkan surat keterangan lulus yang mana pada 
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pengurusan ini bisa memakan waktu lebih kurang 3 hari. Adapun persyaratan 

pengajuan surat keterangan lulus yang harus dilengkapi dapat dilihat pada Lampiran E. 

 

Berikut adalah hasil wawancara terhadap Koordinator TA mengenai kelebihan 

dan  kekurangan sistem pengurusan Tugas Akhir di Teknik Industri Uin Suska Riau: 

 

Tabel 1.1 Kelebihan dan Kekurangan dari hasil wawancara Koordinator Tugas Akhir 

terhadap Sistem Tugas Akhir saat ini 

Kelebihan Kekurangan 

Berkas lengkap 

dapat diperiksa 

dalam kondisi 

apapun 

Masih menggunakan sistem TA yang manual 

Mahasiswa Sulit mendapatkan informasi terbaru tentang Tugas Akhir 

Pengurusan yang masih belum efektif  

Pengurusan Tugas Akhir masih manual yang memakan waktu sangat lama 

Penggunaan kertas yang cukup banyak 

Database tidak lengkap  

Sumber: Pengumpulan Data, (2017) 

 

 Berikut adalah hasil wawancara terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang 

sedang mengambil mata kuliah Tugas Akhir di Teknik Industri mengenai kelebihan 

dan kekurangan sistem pengurusan Tugas Akhir di Teknik Industri Uin Suska Riau: 

 

Tabel 1.2 Pernyataan Mahasiswa Terhadap Kekurangan Posedur Pengurusan Tugas 

Akhir Saat Ini 

Kekurangan Jumlah % 

Formulir Tugas Akhir yang didapat masih banyak kesalahan  20 67% 

Susah dalam pengurusan Tugas Akhir 22 67% 

Pengurusan berbelit-belit 30 100% 

Informasi yang didapat rancu dan tidak sampai  25 83% 

Pengumuman hasil outline lama 20 67% 

Sumber: Pengumpulan Data, (2017) 
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Tabel 1.2 Pernyataan Mahasiswa Terhadap Kekurangan Prosedur Pengurusan Tugas 

Akhir Saat Ini (Lanjutan) 

Kekurangan Jumlah % 

Pengumuman pembimbing yang lama  15 50% 

Jadwal seminar terlalu lama diumumkan 10 33% 

Susah membawa file yang banyak untuk melengkapi persyaratan 25 83% 

Pengumuman jadwal sidang yang lama 5 17% 

Menguras tenaga, biaya dan waktu 28 93% 

Masih banyak terdapat kekurangan dalam prosedur pengurusan 

Tugas Akhir 
20 67% 

Sumber: Pengumpulan Data, (2017) 

 

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas diketahui bahwa secara garis besar 

prosedur pengurusan Tugas Akhir Teknik Industri Uin Suska  Riau masih belum efektif 

dan efisien. Hal ini dinyatakan karena prosedure diatas belum dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien karna dapat menguras biaya, tenaga dan waktu terhadap 

koordinator serta mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir di Teknik 

Industri Uin Suska itu sendiri. Untuk itu dapat dilakukan usulan perancangan sistem 

informasi Tugas Akhir yang lebih efektif dan efisien guna mendukung serta 

memperbaiki sistem informasi Tugas Akhir yang ada di Teknik Industri Uin Suska 

Riau itu sendiri agar lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang, maka rumusan 

masalah yang diperoleh adalah bagaimana merancang sistem informasi Tugas Akhir 

Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang Efisien dan 

Efektif. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang ada yaitu 

merancang sistem informasi Tugas Akhir Teknik Industri Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Jurusan Teknik Industri Uin Suska Riau  

Dapat mengembangkan jurusan Teknik Industri dalam aspek media informasi 

dan publikasi. 

2. Bagi Koordinator Tugas Akhir 

 Dapat membantu kinerja Koordinator dalam prosedur Tugas Akhir 

3. Bagi Mahasiswa 

 Dapat memudahkan mahasiswa dalam pengurusan prosedur Tugas Akhir 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas pada penelitian ini, maka dibutuhkan batasan 

masalah untuk dapat membuat pembahasan yang dilakukan tidak melebar pada 

permasalahan yang lainnya. Adapaun batasan permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Software XAMPP v3.2.1. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian tahap 1 yang masih level awal yaitu 

interaksi antara Koordinator TA sebagai Admin, Mahasiswa sebagai User dan 

Tim Reviewer 

 

1.6 Posisi Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang sebelumnya, maka 

diperoleh posisi penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

No. Peneliti Judul Tujuan Tahun 

1. Rendro Pasetyo 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Tugas Akhir dan 

Kerja Praktek di 

Jurusan Teknik 

Industri UNS 

- Merancang sistem 

informasi TA dan KP 

yang dapat mengelola 

data dengan baik untuk 

menghasilkan informasi 

yang akurat dan tersaji 

dengan cepat.  

- Merancang aplikasi 

yang mampu diakses 

oleh beberapa user 

secara bersamaan dalam 

jaringan luas.  

2010 

2. Sandra Saputra 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Tugas Akhir II 

Program Studi 

Teknik Industri 

UPN “Veteran” 

Yogyakarta 

Berbasis Website 

Merancang website 

Sistem Informasi 

Tugas Akhir II di 

Program Studi Teknik 

Industri UPN “Veteran” 

Yogyakarta 

2014 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No. Peneliti Judul Tujuan Tahun 

3. 
Maria Priska 

Brilliana 

Sistem Informasi 

Tugas Akhir 

Mahasiswa 

Teknik 

Informatika 

Universitas 

Sanata Dharma 

Yogyakarta 

Berbasis Web 

- Memudahkan 

administrator dalam 

menambah data 

mahasiswa dan yang 

berhubungan dengan 

tugas akhir mahasiswa 

- Memudahkan dosen 

dan kaprodi dalam 

memberikan penilaian 

kepada mahasiswa 

- memudahkan 

mahasiswa dalam 

melakukan pendaftaran 

tugas akhir  

2015 

4. 
Muhammad 

Arief Syarisky 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Tugas Akhir 

Teknik Industri 

Universitas Islam 

Negeri Sultan 

Syarif Kasim 

Riau 

-Merancang Sistem 

Informasi Tugas Akhir 

Teknik Industri 

Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan 

Pendekatan Ergonomi 

 

 

2017 
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1.7  Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam laporan penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang suatu permasalahan serta tujuan, 

manfaat dan batasan pada penelitian yang dilakukan.  

BABII  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang menunjang atau dasar yang 

digunakan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun 

terori- teori yang didapatkan bersumberkan dari jurnal, buku, dan media 

lainnya yang dapat membantu secara teoritis dari Perancangan Sistem 

Informasi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan secara skematis langkah-langkah yang digunakan dalam 

proses penelitian, pengumpulan dan penelitian serta pengolahan dan 

analisis data. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan secara sistematis langkah-langkah semua yang 

digunakan dalam proses pengumpulan data-data dan teknis pengolahan 

data untuk menyelesaikan permasalahan. 

BAB V  ANALISA 

Menguraikan secara sistematis langkah-langkah penyelesaian persoalan 

berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data. 

BAB VI  PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai langkah 

yang dapat diambil. 

DAFTAR PUSTAKA 


