
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak 

positif bagi penggunaan teknologi dalam peningkatan kinerja perusahaan/instansi, 

khususnya teknologi komputer sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari teknologi komputer juga berpengaruh dibidang pendidikan 

dimana ilmu pengetahuan berkembang pesat karena adanya teknologi. Fungsi 

teknologi komputer dalam pendidikan sangat terlihat nyata pada zaman sekarang, 

terutama pada perguruan tinggi yang diharuskan memanfaatkan teknologi 

komputer untuk membantu semua kegiatan yang dilakukan. Teknologi juga 

berdampak pada perkembangan mahasiswa pada perguruan tinggi, mulai dari 

proses pendaftaran hingga proses kelulusan. Kelulusan merupakan suatu 

keharusan bagi setiap mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Sekarang ini 

rata-rata tahun kelulusan mahasiswa untuk Strata Satu (S1) idealnya adalah 3,5-

4,5 tahun. 

Pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

SUSKA RIAU terdapat 1.357 mahasiswa aktif berdasarkan data semester ganjil 

tahun ajaran 2016/2017,  diantaranya terdapat 181 mahasiswa yang berada pada 

semester 11 dan 13. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada 181 

mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi yang 

belum menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu idealnya. Untuk menjaga 

kualitas pendidikan dengan jumlah mahasiswa yang relatif banyak, Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi harus memperhatikan dengan 

serius soal lama masa studi dan ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Agar tidak 

terjadinya masalah-masalah yang diakibatkan oleh jumlah mahasiswa yang terlau 

banyak, seperti kurangnya ruang belajar, kurangnya dosen pengampu, tidak 

efektifnya pembelajaran karna terlalu banyak mahasiswa dalam kelas saat proses 

mengajar serta terlalu banyaknya mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen 

Pembimbing Akademik yang tidak sesuai dengan standart akreditasi program 
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studi. 

Dari observasi dan data yang didapatkan pada mahasiswa Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi terdapat factor-faktor yang 

mempengaruhi lambatnya kelulusan mahasiswa. Faktor-faktor tersebut adalah 

nilai yang harus diperbaiki, bolos waktu perkuliahan, pegambilan Kerja Praktek 

(KP) yang tidak pada semester yang dianjurkan, lamanya pengerjaan laporan KP, 

pengambilan Tugas Akhir (TA) yang lama dan pengelesaian TA yang lama. Dari 

faktor-faktor keterlambatan kelulusan tersebut diperlukan sebuah sistem yang 

menghitung lamanya waktu keterlambatan kelulusan untuk memonitoring 

mahasiswa agar menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. 

Dalam membangun sistem keterlambatan kelulusan tersebut penulis 

mengambil metode Analisis Regresi Ganda (Multiple Regression Analysis) yang 

merupakan salah satu solusi untuk mencari hubungan antara variabel-variabel 

tersebut. Dimana Analisis Regresi Ganda ini biasanya digunakan untuk menelaah 

hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola 

hubungan yang model yang belum diketahui dengan sempurna. Kondisi tersebut 

di atas telah mendorong penulis melakukan penyusunan TA, dengan 

memanfaatkan teknologi untuk membuat suatu sistem informasi. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul Rancang Bangun Sistem 

Keterlambatan Kelulusan Mahasiswa Berbasis Web Pada Program Studi Sistem 

Informasi UIN Suska Riau. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana menganalisis dan membangun sebuah sistem keterlambatan kelulusan 

mahasiswa berbasis web untuk memonitoring dan menghitung waktu 

keterlambatan dan menganalisis penyebab utama ketidaktepatan waktu kelulusan 

mahasiswa. Analisis yang dilakukan menggunakan metode analisa regresi ganda 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analize Design 

(OOAD). 

2. Perancangan design model sistem dengan Unified Modeling Language 

(UML) menggunakan Use case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, 

Sequence diagram  dan Deployment Diagram. 

3. Database pada sistem menggunakan MySql 5.6. 

4. Menggunakan metode Waterfall sebagai metode pengembangan perangkat 

lunak. Tahapan yang dilakukan adalah analisys, design, coding, dan testing. 

5. Metode statistik yang digunakan Regresi Linier Ganda (Multiple Regression 

Analysis). 

6. Variabel yang akan digunakan adalah lamanya waktu dari mulai masuk 

kuliah hingga mulai KP (X1), lamanya pelaksanaan KP (X2), lamanya 

waktu dari selesai KP hingga mulai TA (X3) dan lamanya pengerjaan TA 

(X4). 

7. Metode pengujian sistem ini menggunakan User Acceptance Testing (UAT). 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem 

keterlambatan kelulusan mahasiswa berbasis web. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah kordinator KP dan TA dalam memonitoring mahasiswa 

dalam perkembangan terhadap penyelesaian KP dan TA. 

2. Mempermudah pihak Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi dalam menentukan penyebab utama keterlambatan kelulusan. 

3. Mempermudah pihak Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi dalam melakukan evaluasi terhadap pembimbing akademik, 

pembimbing KP dan pembimbing TA. 
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4. Manfaat lain penelitian ini sebagai bahan masukan bagi manajemen 

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi agar mampu 

memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk menghasilkan 

lulusan terbaik dan tepat waktu.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian TA ini terdiri dari enam bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari TA yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, serta sistematika penulisan TA. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan TA 

ini. Teori yang diangkat mengenai metode analisa regresi ganda, analisa 

statiska deskriptif dan lain-lainnya. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan TA yang dibuat. 

Bab IV Analisa dan Perancangan 

Bab ini berisikan tentang analisis ketepatan waktu kelulusan mahasiswa 

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dan hubungan antara ketepatan 

kelulusan dengan karakteristik mahasiswa. Hasil penelitian berupa 

pengetahuan untuk digunakan sebagai pengambilan kebijakan agar 

menghasilkan lulusan yang terbaik dan tepat waktu. 

Bab V Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisikan tentang hasil implementasi sistem berdasarkan 

perancangan yang dibangun dan pengujian sistem oleh responden yang 

ahli dibidangnya.  
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Bab VI Penutup  

Bab ini membahas kesimpulan dari TA yang dibuat dan menjelaskan 

saran-saran penulis kepada pembaca. 


