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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, mengakibatkan 

peranan teknologi informasi sangatlah penting untuk memberikan informasi 

terhadap konsumen. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat membantu 

dan mempercepat pelayanan dan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Bagian keuangan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 

terutama bagian keuangan mahasiswa yang mempunyai tugas utama memberikan 

informasi dan pelayanan secara langsung terhadap mahasiswa, juga telah 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanannya terhadap 

konsumen dalam hal ini mahasiswa, orang tua, dosen maupun pimpinan 

organisasi. 

Melalui sistem informasi keuangan mahasiswa yang telah ada sebelumnya, 

bagian keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, orang 

tua, dosen maupun pimpinan organisasi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu 

dan meningkatnya kebutuhan organisasi, beberapa ketentuan dalam organisasi 

mengalami perubahan sehingga muncul masalah pada sistem yang berjalan yang 

menyebabkan sistem tidak dapat beroperasi sesuai dengan harapan. 

Beberapa masalah yang muncul diantaranya adalah adanya proses manual 

sebagai pendukung agar sistem tetap dapat memenuhi kebutuhan informasi. 

Proses manual tersebut membutuhkan waktu yang lama dan menyebabkan 

terjadinya human error. Masalah lainnya adalah adanya beberapa proses yang 
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belum terintegrasi dengan baik dan diperlukan adanya dokumentasi sistem untuk 

melakukan pengembangan sistem. 

Penelitian tentang analisis dan perancangan sistem informasi keuangan 

mahasiswa pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan tersebut  dan merancang sistem yang terintegrasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka didapatkan suatu perumusan masalah yaitu, bagaimana membuat analisis 

dan perancangan sistem informasi keuangan mahasiswa pada Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah menganalisis dan merancang sistem informasi 

keuangan mahasiswa maka perlu adanya batasan masalah yang jelas. Pada analisis 

dan perancangan sistem informasi keuangan mahasiswa dibatasi oleh beberapa hal 

berikut ini: 

1. Analisis dan perancangan sistem informasi dilakukan terhadap sistem 

informasi yang telah ada sebelumnya. 

2. Sistem ini hanya berupa desain analisis dan perancangan sistem informasi 

keuangan mahasiswa. 

3. Tugas Akhir ini tidak membahas tentang keuangan lembaga secara 

keseluruhan. 

4. Tugas Akhir ini tidak merancang pembuatan laporan keuangan. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dibahas, penyusunan 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan analisis proses transaksi keuangan dan pemberian informasi 

keuangan mahasiswa untuk menggantikan proses yang dilakukan secara 

manual dengan sistem yang terintegrasi. 

2. Menghasilkan rancangan sistem informasi keuangan mahasiswa pada Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya berupa Data Flow Diagram, Entity 

Relationship Diagram, dan struktur database yang akan dijadikan dokumen  

untuk pengembangan sistem. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini memiliki beberapa bab dan berbagai sub-bab 

yang bertujuan menjelaskan pokok bahasan dalam menyusun laporan ini. Adapun 

sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara garis besar latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung, terdiri 

dari teori Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SHPS), teori sistem, 
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teori informasi, teori sistem informasi, teori database, teori 

pengembangan sistem, serta teori analisis dan perancangan sistem. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah pemecahan masalah 

dalam tugas akhir, mulai dari menganalisis permasalahan, gambaran 

sistem secara manual yang dijabarkan dalam Document Flow, 

identifikasi permasalahan, metode penelitan,  perancangan sistem. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dan perancangan sistem 

yang dibuat secara keseluruhan dalam tugas akhir ini, mulai dari 

analisis sistem, perancangan sistem yang dijabarkan degan 

menggunakan berupa System Flow, Data Flow Diagram (DFD), 

Entity Relationship Diagram (ERD), Struktur Database, Desain 

Input/Output. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas uraian kesimpulan tentang analisis dan 

perancangan sistem yang telah dibuat, beserta saran-saran yang 

bertujuan untuk pengembangan sistem ini di masa yang akan datang. 

 


