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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini teknologi informasi merupakan sarana informasi yang sangat 

penting bagi suatu perusahaan/organisasi dalam skala kecil, sedang ataupun besar.  

Informasi diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan serta 

tujuannya agar dapat tercapai secara optimal dan maksimal.  Hal demikian 

merupakan iklim yang positif bagi perkembangan perusahaan/organisasi itu 

sendiri, dimana masing-masing perusahaan/organisasi ingin maju lebih cepat dan 

lebih baik dari yang lain. 

 Peran sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan 

lagi.  Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan 

memiliki berbagai keunggulan yang kompetitif sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan/organisasi lain.  Pemanfaatan komputer sebagai alat kerja bantu, 

khususnya sebagai media pengolahan data, baik yang berskala besar maupun yang 

berskala kecil terus berkembang dengan pesat.  Itu semua berkat kemajuan 

teknologi yang didorong oleh keinginan manusia untuk dapat melakukan 

pekerjaan dengan cepat, tepat dan aman.  

 Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan di 

dalam pengambilan keputusan, informasi dapat diperoleh dari sistem informasi 

(Information System) atau disebut juga dengan processing system atau information 

processing system. 

 Pengolahan data dan informasi merupakan suatu hal mutlak yang sangat 

diperlukan bagi sebuah perusahaan/organisasi, terlebih di jaman yang serba 

modern seperti sekarang ini, dimana penyajian informasi dituntut tidak hanya 

harus akurat tapi juga bisa diperoleh dengan mudah dan cepat.  Untuk menyajikan 

informasi yang cepat dan akurat ini, maka dalam proses pengolahan data harus 
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dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem yang biasa disebut sistem 

informasi. 

 Tugas akhir dan kerja praktek merupakan hal yang penting dan selalu ada di 

sebuah universitas.  Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah berdasarkan suatu 

kegiatan penelitian mandiri mahasiswa, disusun dalam jangka waktu satu semester 

dibawah bimbingan seorang dosen pembimbing dan dapat dibantu seorang 

pembantu pembimbing.  Tugas akhir dilaksanakan secara mandiri oleh 

mahasiswa, dimaksudkan bahwa inisiatif perancangan penelitian, pelaksanaan 

penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ada pada diri mahasiswa sendiri.  

Dengan tugas akhir/skripsi mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menyusun rencana penelitian, 

melaksanakan penelitian, pengamatan, pengolahan dan analisa data, menyusun 

hasil penelitian dan melaporkannya secara lisan maupun tertulis dalam bentuk 

skripsi.  Sedangkan skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang dibuat sebagai 

laporan pelaksanaan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana S1 (Strata Satu) 

atau DIII (Diploma III). 

 Akademi Kebidanan Sungailiat merupakan salah satu Akademi Kebidanan 

swasta yang memiliki banyak mahasiswa aktif yang disetiap akhir semesternya 

wajib membuat Tugas Akhir (Karya Tulis Ilmiah) sebagai persyaratan akhir 

akademisnya .  Proses pengelolaan atau manajemen tugas akhir di Akademi 

Kebidanan Sungailiat masih dilakukan dengan cara yang manual.  Sistem 

manajemen tugas akhir yang masih manual ini dapat menimbulkan berbagai 

masalah, diantara lain proses pengelolaan data masih kurang akurat dan lambat, 

serta penyajian informasi juga belum maksimal. 

 Memang pada dasarnya pihak – pihak yang terlibat dalam manajemen dan 

pengelolaan tugas akhir tidak begitu merasa kesulitan dengan sistem yang sedang 

berjalan walaupun masih manual hanya menggunakan aplikasi Microsoft Office 

seperti MS. Word dan MS. Excel.  Tetapi persoalannya aplikasi yang ada tidak 

bisa saling berhubungan secara langsung dengan data yang lain (data yang di 

backup), dengan kata lain jika ada data yang diubah maka data yang satunya tidak 

akan langsung berubah sesuai dengan data induk dikarenakan penyimpanan data 
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yang terpisah – pisah, selain itu masih ada kesulitan dalam pembuatan jadwal  

sidang karena sering terjadi kesalahan penjadwalan antara pembimbing, penguji 

dan mahasiswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dilakukan penelitian untuk 

memaksimalkan  sistem informasi manajemen dan pengolaan Tugas Akhir dan 

membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam 

pelaksanaannya.  Maka dalam rangka kegiatan penelitian ini, penulis 

berkesimpulan untuk mengambil judul : “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

DAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR DI AKADEMI KEBIDANAN 

(AKBID) SUNGAILIAT”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang ada yaitu : 

a. Proses manajemen dan pengelolaan tugas akhir yang masih dilakukan secara 

manual membutuhkan waktu yang lama sehingga kurang akurat dan efisien. 

b. Belum terintegrasinya dokumen yang satu dengan yang lainnya. 

c. Penyimpanan arsip yang masih berantakan menyebabkan staff bagian 

pendidikan kesulitan untuk mengontrol data yang ada. 

d. Masih sering terjadi bentrokan jadwal pengujian sidang tugas akhir. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari perangcangan sistem manajemen dan pengelolaan 

tugas akhir ini antara lain : 

a. Pembuatan dan pengelolaan Sistem  Informasi Manajemen dan Pengelolaan 

Tugas Akhir ini hanya sebatas di lingkungan kampus Akademi Kebidanan 

Sungailiat. 

b. Aplikasi di buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Vb.Net 

c. Persyaratan yang menyangkut pengumpulan berkas dilakukan secara 

manual. 
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d. Sistem Informasi Manajemen dan Pengelolaan Tugas Akhir ini dimulai dari 

proses pengajuan pendaftaran tugas akhir sampai dengan sidang tugas akhir 

selesai dan laporan. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data.  

Dalam metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan 

Metode Kepustakaan, Metode Observasi dan serta Metode Wawancara .  Yang 

dimaksud dari metode tersebut yaitu : 

a. Metode Kepustakaan 

Memilih buku-buku referensi yang relevan dengan judul yang diangkat, 

sehingga dengan membaca buku-buku tersebut penulis mendapatkan banyak 

informasi. 

b. Metode Observasi 

Selain mendapatkan informasi dari buku-buku refrensi, penulis juga 

memperoleh informasi melalui teknik observasi yang dilakukan di Akademi 

Kebidanan (AKBID) Sungailiat.   Dengan demikian penulis dapat 

membandingkan secara langsung informasi yang di dapat dari buku-buku 

referensi dengan informasi yang diperoleh pada saat observasi. 

c. Metode Wawancara 

Untuk menambah informasi, penulis juga melakukan tanya jawab dengan 

nara sumber yang dianggap ahli dalam bidang manajemen dan dengan para 

staff bagian pendidikan yang menangani Tugas Akhir yang ada di AKBID 

Sungailiat. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat, maka dapat dirumuskan 

beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain : 

a. Mengkomputerisasikan proses manajemen dan pengelolaan tugas akhir  

lebih akurat dan efisien. 

b. Mengintergrasikan dokumen yang satu dengan yang lainnya. 
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c. Penyimpanan arsip lebih rapi karena disimpan didalam file komputer 

sehingga lebih mudah untuk mengontrol data yang ada. 

d. Jadwal sidang tersusun dengan teratur sehingga tidak ada bentrokan jadwal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan, maka penulis 

membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam BAB I ini, dikemukakan topik-topik berisi latar belakang 

masalah yang akan di bahas, perumusan masalah, ruang lingkup / 

batasan masalah, metode penelitian yang digunakan, tujuan / 

manfaat dilakukannya penelitian dan juga sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan tinjauan pustaka, penulis menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul penelitian dan mendasari 

pembahasan secara detail. Dalam BAB II ini juga menjelaskan 

tentang konsep dasar sistem informasi. 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

BAB III Pengelolaan proyek berisi tentang PEP (Project 

Excecution Plan) yang didalamnya terdapat objective proyek, 

identifikasi srakeholder, identifikasi deliverables, penjadwalan 

proyek ( yang berisi : work breakdown structure, milestone, jadwal 

proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim Proyek 

berupa tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan 

skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) danmeeting 

plan. 
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BAB IV ANALISA PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi serta analisis kebutuhan sistem usulan. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelirian serta saran 

dan usulan yang dapat dilakukan pada masa mendatang. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


