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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, 

multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada hakekatnya telah merubah 

tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat 

dihindari, karena seiring dengan semakin majunya peradaban manusia, maka 

kebutuhan akan suatu sistem yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan 

aktivitas-aktivitas bisnis, perkantoran dan aktivitas lainnya semakin meningkat 

pula.Salah satu lembaga pendidikan adalah Universitas Bangka Belitung di mana 

pada jurusan Akuntansi juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah 

satunya permasalahan sistem informasi. Sistem pengajuan judul skripsi masih 

dalam bentuk manual yaitu berbentuk buku dan arsip.   

Dalam pelaksanaan, mata kuliah Skripsi memiliki hal yang berbeda dengan 

mata kuliah lainnya. Dalam Skripsi, setelah melakukan KRS mahasiswa 

mengajukan judul atau tema penelitian ke jurusan, kemudian Ketua Jurusan akan 

memvalidasi judul/tema yang diajukan dan menentukan Pembimbing Skripsinya 

selanjutnya Program Studi mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) 

Pembimbing Skripsi ke Dekan. Selanjutnya Dekan membuat suratpengantar 

pembuatan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi ke Rektorat. Setelah Surat 

Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi dikeluarkan oleh Rektorat maka mahasiswa 

dapat melakukan bimbingan dibawah arahan dari pembimbing Skripsi. 

Dalam pengajuan judul atau tema penelitian seringkali mahasiswa 

menghadapi kesulitan berkaitan dengan kesamaan judul atau tema penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, hal ini dikarenakan judul atau tema penelitian yang 

telah ada belum terinformasikan dengan baik ke mahasiswa, dosen maupun yang 

memerlukannya. Begitu juga dalam hal penelusuran dan pengawasan terhadap 

mahasiswa yang sedang melakukan bimbingan belum dapat dilaksanakan dengan 

baik oleh program studi, sehingga kontrol terhadap penyelesaian skripsi belum 

maksimal dilakukan oleh jurusan. 
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Dengan uraian tersebut maka penulis bermaksud membuat “Sistem Informasi 

Pengajuan Judul Skripsi Berbasis Web Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Bangka Belitung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang ada yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi pengolahan data 

skripsi berbasis web 

2. Apa saja permasalahan yang ada pada proses pengajuan judul skripsi ke 

Jurusan 

3. Bagaimana menghadapi kesulitan berkaitan dengan kesamaan judul atau 

tema penelitian 

4. Bagaimana merancang sistem informasi pengajuan judul skripsi berbasis 

web untuk mengatasi permasalahan waktu, biaya, keamanan, dan tempat 

penyimpanan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari analisa dan perancangan sistem informasi pendaftaran 

beasiswa ini antara lain : 

1. Pembuatan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengajuan Judul Skripsi ini 

hanya sebatas pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Bangka Belitung 

2. Sistem Informasi Pengajuan Judul Skripsi ini dimulai dari proses 

pengajuan judul skripsi sampai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) 

Pembimbing Skripsi 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas adapun tujuan 

dilakukan penulisan laporan ini yaitu: 
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1. Menghasilkan rancangan Sistem Informasi berbasis web 

2. Sebagai referensi mahasiswa yang akan menyusun skripsi dengan judul 

yang sejenis 

3. Mengimplementasikan sistem baru dalam proses Pengajuan Judul 

Skripsi pada jurusan Akuntansi yang berbasis web 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan penulis dalam hal membuat sistem informasi.  

2. Bagi jurusan menambah referensi berkaitan dengan pengajuan skripsi. 

3. Bagi Universitas Bangka Belitung sebagai acuan untuk membangun 

sistem informasi pengajuan judul skripsi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang digunakan 

sebagai gambaran singkat mengenai isi dari masing-masing bab dalam laporan 

skripsi yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Untuk bab ini menerangkan secara singkat teori yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi penulis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang cara – cara penelitian berdasarkan model 

pengembangan sistem Perangkat Lunak Menggunakan Model FAST 

(Framework for the application of System Thinking), metode 

pengembangan sistem berorientasi Objek dan tools pengembangan sistem, 

yaitu : Unified Modeling Language(UML). 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum, analisis masalah 

serta pembahasan dari program yang dibuat dalam skripsi ini. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan dari seluruh bab dan saran-

saran untuk pengembangan system yang lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


