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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi saat ini tumbuh 

sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi saat ini memberi berbagai 

keuntungan dan kemudahan bagi berbagai aspek kehidupan. Pada saat ini kegiatan 

memerlukan adanya teknologi informasi untuk menunjang kebutuhan mereka 

masing-masing. Oleh karena itu teknologi informasi merupakan elemen yang sangat 

penting saat ini. 

 Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, aspek 

yang tidak bisa terlepas dari hal tersebut ialah aspek pendidikan. Teknologi informasi 

berperan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia,  

khususnya pada bagian penerimaan mahasiswa baru (PMB). Dalam PMB tersebut 

komputer sangat di perlukan guna mengolah data-data yang berkaitan dengan PMB. 

Sebab komputer merupakan suatu perangkat yang dapat menerima masukan (input) 

dan selanjutnya melakukan pengolahan (proses) dan menghasilkan keluaran (output) 

berupa informasi. 

 Universitas Abdurrab Pekanbaru (Univrab) adalah salah satu lembaga 

pendidikan tinggi yang ada di Pekanbaru yang terletak di jalan Riau Ujung  No. 73 

Tampan Pekanbaru yang sudah terakreditasi BAN-PT sejak diresmikan oleh Ketua 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid pada 

tanggal 6 Februari 2006 dengan izin Menteri Pendidikan dan Kesehatan RI 

No.75/0/0/2005 tanggal 7 Juni 2006. Prof. dr. H. Tabrani Rab selaku Pendiri dan 

Rektor Universitas Abdurrab Pekanbaru telah berhasil mengakreditasi 10 Jurusan S1 

dan 6 Jurusan D3 dari 6 Fakultas yang ada. 

 Setiap tahun penambahan calon mahasiswa yang mendaftar di universitas ini 

semakin meningkat mencapai seribu pendaftar, akan tetapi tidak di ikuti dengan 
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proses penerimaan mahasiswa baru yang terkomputerisasi, hal ini sangat di 

sayangkan karena Univrab memiliki cukup pasilitas yang memadai untuk 

menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru secara terkomputerisasi. Pada saat 

ini proses penerimaan mahasiswa baru masih konvensional, hal ini mengharuskan 

calon mahasiswa yang ingin mendaftar di haruskan datang langsung ke Universitas 

untuk membeli formulir dan mengisinya secara manual kemudian menyerakan 

kepada petugas untuk di proses untuk mendapatkan nomor ujian dan jadwal ujian. 

Seiring berjalannya waktu mulai di temukan berbagai masalah dalam proses 

penerimaan mahasiswa baru, hal ini di sebabkan karena banyaknya jumlah calon 

mahasiswa yang mendaftar membuat panitita kesulitan karena harus melayani dan 

memproses data calon mahasiswa satu persatu, sehingga untuk satu orang 

membutuhkan waktu yang cukup lama terlebih rawannya kehilangan data karena 

tidak di simpan pada database. Hal ini juga tentu sangat menyulitkan bagi calon 

mahasiswa yang berada di luar kota yang  ingin mendaftar dan ingin mengetahui 

informasi mengenai jadawal, proses serta syarat pendaftaran itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala bagian akademik (BAAK) sekaligus 

ketua panitia pelaksana penerimaan calon mahasiswa baru bapak Rahmat Tisnawan, 

S.Si, M.T, sistem penerimaan calon mahasiswa baru yang diterapkan saat ini 

berdasarkan skor passing grade dan jumlah kuota. Untuk setiap tahunnya jumlah 

calon mahasiswa yang mendaftar mencapai seribu orang  untuk jumlah keseluruhan 

jurusan,  hal ini tentu mengharuskan pihak Universitas melakukan seleksi dengan 

melakukan ujian dan tes kesehatan dan wawancara untuk jurusan kedokteran, hal di 

karenakan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar melebihi kuota yang tersedia. 

Sistem  ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan Universitas 

Abdurrab untuk saat ini masih di lakukan secara konvensional, peserta di berikan soal 

dan lembar jawaban yang sama dan waktu yang sudah di tentukan. Permasalahan 

yang muncul pada proses ujian yang di terapkan saat ini adalah pemborosan kertas 

untuk lembar soal dan jawaban, kurangnya pengawasan pengawas  karena banyaknya 
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jumlah peserta dalam ruangan, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk untuk 

memeriksa hasil ujian, proses ujian seperti ini  sering terjadi kesalahan hasil ujian 

peserta yang terkadang tidak sesuai dengan hasil yang semestinya didapat peserta, hal 

ini terjadi karena kesalahan waktu memeriksa dan penginputan data hasil ujian di 

karenakan banyaknya lembar jawaban peserta ujian yang harus diperiksa sementara 

jumlah panitia yang terbatas. Proses ini mengakibatkan kurangnya keterbukaan hasil 

ujian yang di proleh calon mahasiswa karena banyaknya permasalahan  yang ada 

tentu hal ini sangat merugikan bagi calon mahasiswa karena hasil yang tidak sesuai 

tentu mengakibatkan mereka tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi skor passing 

grade yang telah di tentukan. 

 Untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memudahkan pihak Universitas  

dalam mengelola data dan mendapatkan informasi yang cepat serta hemat diperlukan 

suatu sistem  yang terkomputerisasi yang mana sistem ini nantinya dapat mengatasi 

permasalahan yang ada, misalnya calon mahasiswa cukup melakukan pedaftaran di 

sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Abdurrab bisa juga dengan datang 

langsung ke Universitas bagi yang ingin mendaftar secara langsung, kemuadian calon 

mahasiswa memasukkan biodata diri serta jurusan yang di pilih  dan untuk login 

calon mahasiswa diharuskan membayar biaya pendaftaran  sesuai dengan jumlah 

yang tertera pada sistem pada saat selesai mengisi biodata diri dan jurusan setelah 

membayar calon mahasiswa harus mengkonfirmasi kepada admin atau panitia dengan 

cara sms ke nomor yang telah di telah di tentukan sebelumnya, selanjutnya calon 

mahasiswa menunggu konfirmasi pembayaran untuk dapat login, setelah login ke 

sistem calon mahasiswa dapat mencetak kartu ujian, megikuti ujian online sesuai 

waktu dan tempat yang di tentukan oleh pihak Universitas yang mana calon 

mahasiswa dapat melihatnya pada menu agenda yang ada pada sistem, bagi calon 

mahasiswa yang akan mengikuti ujian seleksi masuk setelah berada  di ruangan yang 

telah di tentukan pantia PMB, calon mahsiswa cukup login dengan username dan 

password masing-masing untuk bisa mengakses dan mengikuti ujian seleksi masuk 

Universitas Abdurrab untuk proses ujian di laksanakan pada jaringan local area 
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network (LAN), mempermudah panitia atau pimpinan melihat laporan, seperti 

laporan pendaftaran, registrasi, hasil ujian serta panitia dan pimpinan dapat mencetak 

hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru  yang di terima dan mengumumkannya 

melalui sistem penerimaan mahasiswa baru itu sendiri, data calon mahasiswa lebih 

aman karena disimpan dalam database, memberikan transfaransi hasil ahir dari 

proses seleksi sehingga hasil ujian peserta dengan hasil yang lulus  yang di keluarkan 

oleh pihak Universitas tidak berbeda jauh, karena ujian peserta di laksanakan secara 

online jadi peserta dapat melihat langsung skor hasil ujian mereka setelah selesai 

ujian, penilaian ujian yang diterapkan adalah setiap soal memiliki point 1, apabila 

jawaban salah atau kosong tetap dinilai 0 tidak minus dapat menghemat biaya 

operasional kegiatan penerimaan mahasiswa baru. 

 Berdasarkan pada kasus dan solusi tersebut maka peneliti mengangkat topik 

penelitian tugas akhir sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang di 

perlukan dan bisa mengatasi masalah dan membantu kinerja panitia penerimaan 

mahasiswa baru Universitas Abdurrab yakni “SISTEM INFORMASI 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU di UNIVERSITAS ABDURRAB“ ( studi 

kasus:  Universitas Abdurrab Pekanbaru ). 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang ada dapat di rumuskan bagaimana 

membangun “Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Univesitas 

Abdurrab Pekanbaru” ? 

1.3  Batasan Masalah  

 Agar pambahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sesuai yang di 

harapkan maka perlu di beri batasan, adapun batasan dalam penelitian ini sebai 

berikut: 
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1. Sistem yang di buat merupakan sistem informasi penerimaan mahasiswa 

baru yang meliputi, membuat soal, pendaftaran online, pencetakan kartu 

ujian, ujian, melihat skor hasil ujian, pengumuman hasil seleksi dan 

registrasi bagi calon mahasiswa yang lulus ujian. 

2. Dalam perancangan sistem informasi menggunakan metode object oriented 

analysis and design (OOAD). 

3. Ujian dilaksanakan pada jaringan local area network (LAN). 

1.4 Tujuan  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mempermudah calon mahasiswa mendapatkan informasi 

pendaftaran, serta melakukan pendaftaran. 

2. Untuk membantu panitia mengelola data calon mahasiswa. 

3. Untuk membantu calon mahasiswa mengetahui skor hasil ujian mereka. 

4. Membantu panitia dalam pengawasan ujian agar peserta tidak  melakukan 

kecurangan. 

5. Untuk mengetahui kelayakan setelah adanya sistem informasi penerimaan 

mahasiswa baru Universitas Abdurrab. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Dapat mempermudah pihak Universitas dalam mengelola data pendaftaran 

serta proses penentuan kelulusan calon mahasiswa. 

2. Dapat memberikan transfaransi hasil kelulusan calon mahasiswa. 

3. Dapat memberikan informasi layak apa tidaknya sistem informasi 

penerimaan mahasiswa baru Universitas Abdurrab. 
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1.6    Sistematika Penulisan 

          Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab, berikut penjelasan 

tentang masing-masing bab: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, waktu dan pelaksanaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung dalam melakukan analisa, perancangan dan implementasi sistem 

yang akan ditemui selama penelitian. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang langkah-langkah dalam melaksanakan tugas akhir yang   

dikerjakan. 

BAB IV.  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi pembahasan mengenai analisa kebutuhan dan perancangan sistem antara 

lain analisa yang didalamnya menjelaskan identifikasi masalah, penyebab 

masalah dan hasil analisis. Selain itu berisi mengenai deskripsi prinsip kerja 

sistem secara umum, fungsi-fungsi sistem, use case diagram, class diagram, 

activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, deployment 

diagram, dan useri interface. 

BAB V. IMPLEMENTASI 

Berisi penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi sistem informasi 

penerimaan mahasiswa baru. 

BAB VI. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


