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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang Masalah 

Pada Undang-undang Republik Indonesia pasal 59 tentang bentuk 

perguruan tinggi menyatakan bahwa bentuk perguruan tinggi terdiri atas 

universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.  

Salah satu Institut  yang berada di Gresik adalah Institut KeIslaman Abdullah 

Faqih (INKAFA) yang menganut tata cara ajaran Islam dengan mengeluarkan 

lulusan mahasiswa bersifat Alim, Soleh dan Kafi. Institut ini berdiri pada 13 

Maret 2013 yang bertempat di Jl. KH. Syafi’I No. 07 Suci Manyar Gresik. 

INKAFA memiliki empat fakultas yaitu fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah dan 

Ushuluddin. Fakultas tarbiyah memiliki tiga jurusan yakni jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Pendidikan Bahasa 

Inggris (PBI). Fakultas Syari’ah mempunyai dua jurusan yakni jurusan Ahwal al-

syahsiyah (ASH) dan Muamalah (MML). Fakultas Dakwah mempunyai satu 

jurusan yakni jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) serta Fakultas 

Ushuluddin mempunyai satu jurusan yakni Tafsir Hadits (THD). 

Berdasarkan data dari bagian penmaru menunjukkan bahwa dari tahun 

2013 hingga 2015, jumlah mahasiswa baru yang terus meningkat, hal ini 

diperlihatkan pada tabel 1.1  menunjukkan bahwa mahasiswa baru di INKAFA 

terus meningkat. 
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Tabel 1.1 Jumlah  Mahasiswa Baru pada INKAFA 

Tahun Laki-laki Perempuan Total 

2013 209 259 468 

2014 237 307 544 

2015 221 384 605 

  

Selama ini INKAFA masih menggunakan proses manual dalam proses 

penerimaan, namun dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, maka pelayanan 

juga harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, manajemen INKAFA mengeluarkan 

kebijakan untuk melakukan migrasi dari proses manual menjadi proses yang 

terkomputerisasi. Untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut pihak INKAFA 

membutuhkan sebuah aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Agar pembuatan 

aplikasi tersebut dapat  dilakukan dengan baik, maka diperlukan sebuah analisis 

dan perancangan. Oleh sebab itu dalam tugas akhir ini yang dikerjakan adalah 

Analisis dan Perancangan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.  

Berdasarkan pada permasalahan yang ada maka, akan dibuat suatu 

rancangan sistem penmaru yang terkomputerisasi berbasis web. Dipilih berbasis 

web sebab, diharapkan dari hasil analisis dan perancangan, dapat  menjadi dasar 

gambaran untuk INKAFA dalam membangun sebuah aplikasi penerimaan 

mahsiswa baru, agar dapat meningkatkan pelayanan serta memperluas area 

promosi serta area pemasaran sehingga tidak hanya daerah Gresik yang menjadi 

sasaran promosi dan pemasaran yang dapat mengetahui dan mendaftar sebagai 

mahasiswa baru pada Institut KeIslaman Abdullah Faqih, tetapi juga seluruh 

Indonesia. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana melakukan analisis dan merancang sistem penerimaan 

mahasiswa baru pada Institut KeIslaman Abdullah Faqih (INKAFA). 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas mahasiswa yang  melakukan transfer.  

2. Tidak membahas proses penerimaan mahasiswa baru apabila telah ditutup. 

3. Tidak membahas biaya. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

erdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menghasilkan sebuah Analisis dan Rancang Sistem Pendaftaran 

Mahasiswa Baru Pada Institut KeIslaman Abdullah Faqih (INKAFA). 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan yang terjadi, perumusan masalah yang didapat dari 

latar belakang, batasan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, 

manfaat yang akan diberikan kepada stakeholder atau perusahaan, 

serta penjelasan mengenai sistematika penulisan pada penelitian ini. 
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Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang 

mendukung terdiri dari pengertian umum pendidikan tinggi, analisis 

dan desain sistem, serta  metode SHPS (Siklus Hidup Pengembangan 

Sistem). 

 

Bab III : Tahapan Analisis dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana awal proses penelitian 

ini dilakukan sehingga menghasilkan sebuah perancangan yang 

diperoleh melalui beberapa tahapan seperti, pengumpulan data, 

identifikasi permasalahan, analisis permasalahan, solusi 

permasalahan yang diberikan, sampai dengan perancangan sistem. 

 

Bab IV : Hasil Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil analisis dan perancangan 

sistem yang dibuat secara keseluruhan dalam tugas akhir ini 

termasuk document flow, system flow, data flow diagram (DFD), 

desain ERD baik berupa conceptual data model (CDM) maupun 

physical data model (PDM) dan struktur basis data serta hasil desain 

input dan output, dan hasil evaluasi desain sistem, evaluasi DFD dan 

evaluasi ERD. Evaluasi desain sistem bertujuan memastikan bahwa 

rancangan aplikasi yang telah dibuat dengan benar sesuai kebutuhan 

atau tujuan yang diharapkan. 
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Bab V : Penutup 

Bab ini menjelaskan uraian kesimpulan tentang analisis sistem yang 

telah dibuat beserta saran-saran yang bertujuan untuk pengembangan 

sistem ini di masa yang akan datang. 


