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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada dunia pendidikan semakin 

berkembang pesat. Pendidikan memerlukan kualitas pelayanan yang optimal 

sehingga dapat melahirkan bibit–bibit unggul yang dapat bermanfaat setelah 

mereka lulus.  Sistem informasi pada sebuah perguruan tinggi merupakan sarana 

yang sangat penting perannya. Sistem informasi dapat memberikan informasi yang 

cepat, relevan, dan lengkap terhadap bidang pendidikan dalam menentukan 

pengembangan pendidikan. 

Akademi Keperawatan (Akper) Pangkalpinang yang terletak di kota 

Pangkalpinang merupakan perguruan tinggi kesehatan yang ada di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung berorientasi menghasilkan perawat yang unggul dan 

berprestasi. Namun sayangnya, sampai dengan saat ini proses penerimaan 

mahasiswa baru yang meliputi pendaftaran, uji tulis, tes kesehatan, dan 

pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa baru belum menggunakan sistem 

informasi. Calon mahasiswa baru harus datang ke kampus untuk mengisi formulir,  

seleksi berkas, mengikuti tes tertulis dan tes kesehatan, sampai dengan melihat hasil 

pengumuman kelulusan di keesokan harinya. 

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang dapat memberikan pelayanan yang mudah kepada calon 

mahasiswa baru. Pelayanan yang dimaksud adalah mulai dari proses pendaftaran 

sampai dengan calon mahasiswa baru tersebut mendapatkan Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM) di Akper Pangkalpinang. Untuk itu penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA 

BARU PADA AKPER PANGKALPINANG BERBASIS WEB” yaitu suatu sistem 

informasi penerimaan mahasiswa baru yang memudahkan para calon mahasiswa 

baru mendaftarkan diri di Akper Pangkalpinang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dalam memusatkan permasalahan, maka masalah dapat dirumuskan 

“Bagaimana membuat Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Akper  

Pangkalpinang Berbasis Web?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian hanya membahas tentang penerimaan mahasiswa 

baru dimulai dari proses pendaftaran sampai diterima sebagai mahasiswa baru atau 

mahasiswa tersebut mendapatkan NIM. Pembayaran registrasi mahasiswa baru 

hanya untuk pembayaran yang dilakukan secara lunas, bukan angsuran. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Sistem Informasi Penerimaan 

Mahasiswa Baru pada Akper Pangkalpinang Berbasis Web. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sistem informasi yang dibuat dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses 

penerimaan mahasiswa baru sehingga memudahkan calon mahasiswa 

maupun panitia penerimaan mahasiswa baru. 

2. Pimpinan dapat disajikan rekapan laporan penerimaan mahasiswa baru secara 

lebih cepat dan akurat. 

3. Panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat memantau proses 

penerimaan mahasiswa baru secara lebih baik sehingga tugasnya menjadi 

lebih ringan, cepat, dan efisien. 

4. Calon mahasiswa baru dapat meminimalkan kunjungannya ke kampus Akper 

Pangkalpinang selama proses penerimaan mahasiswa baru sehingga dapat 

meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

  Penulisan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap pelaksanaan yang 

disusun dalam beberapa bab sebagai berikut : 

 



 

 

 

3 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini dibahas tentang latar belakang yang terjadi di Akper 

Pangkalpinang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini disampaikan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul dan mendasari pembahasan secara keseluruhan. 

Selain itu, bab ini menjelaskan tentang model Waterfall, metode 

pemrograman berorientasi obyek, UML, serta penelitian terdahulu. 

. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian, dan alat bantu pemodelan sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

   Bab ini menjelaskan secara rinci rancangan sistem yang akan diusulkan. 

Rancangan tersebut terdiri dari rancangan basis data yaitu tinjauan 

organisasi, analisa proses bisnis sistem berjalan yang digambarkan dalam 

activity diagram, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi 

kebutuhan, use case diagram dan deskripsi use case, rancangan masukan, 

rancangan keluaran, Entity Relationship Diagram (ERD), Transformasi 

Logical Record Structure, Logical Record Structure (LRS), tabel, 

spesifikasi basis data, class diagram, sequence diagram, deployment 

diagram, rancangan layar, dan tampilan layar.  

 

 BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil 

penelitian. 

. 

 


