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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi informasi 

yang semakin canggih telah menghadirkan berbagai aplikasi yang dapat digunakan 

oleh user (pengguna komputer) untuk menyelesaikan tugasnya. Aplikasi adalah 

suatu perangkat lunak yang dibuat oleh programmer untuk dapat menyelesaikan 

tugas-tugas tertentu untuk bidang tersendiri. Perguruan tinggi juga dapat 

menerapkan pemanfaatan teknologi tersebut untuk mendukung pelayanan 

akademik dan kualitas pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi. Misalnya 

dalam pengelolaan skripsi atau karya tulis dari mahasiswa, kampus dapat 

menggunakan aplikasi skripsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengelolaan skripsi tersebut. Skripsi adalah salah satu mata kuliah yang wajib 

diambil mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Mahasiswa 

harus membuat suatu karya ilmiah tentang suatu permasalahan dalam kajian bidang 

ilmu tertentu sesuai kaidah yang telah diatur. Hal ini menjadi tantangan yang besar 

bagi sebagian mahasiswa dalam mendapatkan gelar sarjananya. 

INSTITUT SAINS DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR adalah perguruan 

tinggi dibidang komputer yang sudah berdiri sejak tahun 2002. Sekarang ini 

INSTITUT SAINS DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR masih memiliki 

permasalahan yaitu pada proses pengajuan judul dan penyusunan skripsi/tugas 

akhir di INSTITUT SAINS DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG masih menggunakan cara manual. Penelitian ini bertujuan 

untuk merancang aplikasi m-Skripsi berbasis Client Server pada INSTITUT SAINS 

DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR  PANGKALPINANG agar dapat membantu 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menjalani mata kuliah skripsi serta 

dosen pembimbing dalam memberi keputusan dan membimbing mahasiswa 

menyelesaikan tahap demi tahap pembuatan skripsi hingga selesai. 



 

2 

 

Pengembangan aplikasi pengendalian tugas akhir berbasis Client Server 

yang dilakukan dapat membantu proses bimbingan mahasiswa dan 

memudahkannya dalam melakukan pendaftaran skripsi tersebut. Aplikasi yang 

dibuat dapat membantu mahasiwa dan dosen dalam pelaksanaan perkuliahan 

skripsi, misalnya pembimbing skripsi, dan memudahkan dalam mencari informasi 

terkait skripsi. Sistem pembimbing akademik secara online yang dikembangkan 

dapat membantu dosen pembimbing mengetahui siapa saja mahasiswa 

bimbingannya melalui sistem tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dibuat aplikasi 

pengembang bimbingan skripsi online agar dapat mempermudah bagi para 

mahasiswa maupun dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan skripsi 

sehingga dapat meminimalisi proses pembuatan tugas akhir yang diakibatkan oleh 

kesibukan mahasiswa dan dosen pembimbing. 

Dalam Penelitian ini penulis melihat referensi dari beberapa penelitian 

terdahulu, diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh [1] yang berjudul 

Perancangan Interface Aplikasi e-Skripsi Berbasis Android. Penelitian yang 

dilakukan oleh [2] yang berjudul Pengembangan Aplikasi Android Bimbingan 

Skripsi dengan Fitur Notifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh [3] yang  berjudul 

Pengembangan Aplikasi Pengendalian Tugas Akhir. Penelitian yang dilakukan oleh  

[4] yang berjudul Implementasi Sistem Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis 

Web Server Dan Android. Penelitian yang dilakukan oleh [5] yang berjudul Aplikasi 

Manajemen E-Skripsi Online (Studi Kasus Prodi Sistem Informatika Universitas 

Islam Indragiri).  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka akan dilakukan 

penelitian yang berjudul ”APLIKASI M-SKRIPSI BERBASIS CLIENT 

SERVER PADA INSTITUT SAINS DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan 

masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana membuat aplikasi agar dapat digunakan pada semua smartphone ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu pihak jurusan untuk 

melakukan pemantauan bimbingan skripsi yang sedang berjalan ? 

3. Bagaimana aplikasi yang sudah dibuat dapat membantu dosen dan mahasiswa 

berkomunikasi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah dalam laporan proposal skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi Bimbingan Skripsi Berbasis Client Server dibuat hanya dalam ruang 

lingkup Departemen INSTITUT SAINS DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG. 

2. Aplikasi Bimbingan Skripsi yang dibuat tidak bisa untuk melakukan pergantian 

judul baru. 

3. Aplikasi Bimbingan Skripsi tidak bisa digunakan oleh Manajemen 

Informatika. 

4. Aplikasi Android dapat diinstall pada OS Oreo 8.0 dan versis diatasnya. 

5. Aplikasi Bimbingan Skripsi dibuat hanya untuk semester akhir. 

6. Tidak membahas Framework PHP yang digunakan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibangun dapat digunakan 

oleh pihak jurusan, untuk melihat proses dari bimbingan skripsi yang sedang 

berjalan dengan melihat timeline skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa dan 

dosen. Memberikan aplikasi khusus bimbingan skripsi yang dapat di gunakan oleh 

mahasiswa yang sedang menjalani tugas akhir.  
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mempermudah mahasiswa, dosen 

pembimbing dan kaprodi dalam proses pengajuan judul skrispi hingga proses 

bimbingan skripsi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika Penulisan Laporan Skripsi secara umum dapat dilihat di bawah 

ini : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab I berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat dan metodologi penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab II berisi konsep dasar sistem informasi manajemen, 

administrasi, basis data, dan sekilas tentang Client Server Android. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab III berisi Model Pengembangan Perangkat Lunak, 

Metode Berorientasi Objek, dan Alat bantu Pengembangan Sistem. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV berisi struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, pembuatan database dan tabel, pembuatan form input, 

form output, dan implementasi aplikasi program. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab V berisi simpulan dan saran. 


