
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan teknologi informasi di masa kini sangatlah diperlukan disegala

aspek pekerjaan manusia. Selain memberikan kemudahan di dalam

mengoperasikannya juga memberikan dampak efisien kerja yang cepat, tepat dan

akurat. Dalam dunia pendidikan Sistem Informasi yang terkomputerisasi sangat

dibutuhkan untuk membantu dalam proses belajar mengajar dan dalam mengolah

data yang terkait di lingkungan pendidikan seperti pengolahan data akademik.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)

telah mengembangkan berbagai program studi yang mendukung penyeleng-

garaan program pendidikan tinggi dengan membuka fakultas, jurusan, dan

program studi baru disamping fakultas-fakultas yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu fakultas yang terdapat di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau (UIN Suska Riau) yaitu Fakultas Sains dan Teknologi.

Di Fakultas Sains dan Teknologi terdapat lima jurusan, yaitu jurusan

Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, Teknik Elektro, dan

Matematika. Setiap jurusan memiliki kegiatan dan aktivitasnya masing-masing,

salah satunya yaitu pada bagian administrasi. Dimana pada bagian administrasi ini

melayani berbagai kebutuhan mahasiswa, seperti kebutuhan mahasiswa dalam

pengurusan surat-menyurat. Surat yang sering diurus mahasiswa yaitu seperti

surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan

beasiswa, surat keterangan masih kuliah, surat keterangan lulus kuliah, surat Kerja

Praktek (KP) dan surat Tugas Akhir (TA).

Semua proses pengurusan surat mahasiswa ini masih bersifat manual dan

tergolong lambat, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam memproses

surat mahasiswa. Proses pengajuan pengurusan surat mahasiswa dilakukan

melalui Admin Jurusan, Koordinator KP dan Koordinator TA. Semua pengurusan

surat mahasiswa ada yang diproses sampai dekan, dan ada juga yang diproses

sampai ketua jurusan.
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Pengurusan surat mahasiswa yang diproses sampai dekan harus melalui

beberapa admin. Mulai dari Admin Jurusan, Koordinator KP, dan Koordinator TA

yang bertugas mengetik surat mahasiswa, Kepala Sub Bagian Akademik

(Kasubag Akademik) mengecek dan paraf surat, Kepala Sub Bagian Umum

(Kasubag Umum) memberi nomor surat, Kapala Bagian Tata Usaha (KTU)

mengecek nomor dan paraf surat, Staf Dekan mengecek nomor serta

mengexpedisikan surat, Wakil Dekan III dan Dekan Fakultas menanda tangani

surat mahasiswa. Sedangkan pengurusan surat yang diproses sampai kepada ketua

jurusan harus diproses melalui dari Koordinator KP atau Koordinator TA

mengetik surat, Sekretaris Jurusan mengecek dan memberi paraf surat, dan Ketua

Jurusan menanda tangani surat mahasiswa.

Dalam proses pengurusan surat tersebut bisa menghabiskan waktu tiga hari

hingga satu minggu lebih, sehingga banyak mahasiswa yang mengeluhkan proses

pengurusan surat yang lama tersebut. Dari semua proses yang panjang dan lama

ini, maka perlu dibangun sebuah sistem yang dapat mengelola semua proses

administrasi surat-menyurat  mahasiswa. Sistem yang dapat diakses kapan saja

dan dimana saja, sehingga mempermudah mahasiswa dalam proses pengajuan

pengurusan surat, dan juga mempermudah admin dalam memproses surat

mahasiswa.

Sistem informasi administrasi online merupakan sebuah sistem yang dapat

mengelola semua proses administrasi surat yang dibutuhkan mahasiswa secara

online. Sistem informasi administrasi online dapat diakses dari mana saja dan

kapan saja, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi harus datang ke kampus untuk

mengambil dan mengisi fromulir pengajuan pengurusan surat. Mahasiswa akan

diberikan akses untuk login ke sistem yang sebelumnya data mahasiswa telah di

input oleh admin jurusan masing-masing. Kemudian mahasiswa memilih menu

pengurusan surat. Pengurusan surat mahasiswa akan diproses melalui sistem

secara online.

Dari permasalahan yang ada di atas maka penulis mengambil judul Tugas

Akhir yaitu, “Membangun Sistem Informasi Administrasi Online Pada

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibuatlah rumusan

masalah sebagai berikut, yaitu: “Bagaimana Membangun Sistem Informasi

Administrasi Online Pada Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Suska Riau”.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Administrasi surat menyurat mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Suska Riau, yaitu berupa pengurusan Surat Keterangan Aktif Kuliah,

Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Keterangan Beasiswa, Surat

Keterangan Permohonan Izin Melakukan Kerja Praktek, Surat Undangan

Seminar Kerja Praktek, Surat Peminjaman Ruangan Seminar Kerja

Praktek, Surat Permohonan Izin Melakukan Tugas Akhir, Surat

Keterangan Sedang Tugas Akhir, Surat Peminjaman Ruangan Seminar

Tugas Akhir, Surat Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir, Surat

Undangan Sidang Tugas Akhir, dan Surat Keterangan Lulus.

2. Perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database

menggunakan MySql.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk membangun sistem informasi administrasi surat mahasiswa di

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

2. Untuk mempercepat proses pengajuan pengurusan surat mahasiswa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Fakultas.

a. Meningkatkan kinerja pegawai dalam memproses pengurusan surat

mahasiswa.
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b. Memberikan pelayanan yang optimal terhadap pengurusan surat

mahasiswa.

2. Bagi Mahasiswa.

a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah di pelajari dikampus.

b. Mengetahui proses pengurusan surat mahasiswa, dan

mengembangkannya kedalam sebuah sistem secara online.

c. Memiliki pengalaman dalam membangun sebuah sistem administrasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir, yang

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan, dan manfaat.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan

pembahasan tugas akhir. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-

teori tentang Membangun Sistem Informasi Administrasi Online

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Berisikan tentang analisis sistem yang sedang berjalan dan

melakukan perancangan terhadap Sistem Informasi Administrasi

Online yang akan dibangun.

BAB V HASIL DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dari analisis dan

perancangan. Serta menjelaskan pengujian perangkat lunak dan

hasil pengujian.
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BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar sistem

informasi administrasi online yang dibangun ini dapat

dikembangkan lagi.


