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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Surabaya Hotel School (SHS) adalah lembaga pelatihan kerja swasta di bidang 

perhotelan yang berorientasi pada pasar kerja dan pengembangan teknologi melalui 

pendekatan sosial ekonomi yang bernuansa investasi sumber daya manusia yang 

menghasilkan nilai lebih. Surabaya Hotel School berdiri pada tanggal 11 November 

1988 oleh Bagus Supomo, Bambang Hermanto dan Lukman Hakim. Sampai saat 

ini SHS telah meluluskan ribuan siswa yang tersebar di beberapa Hotel ternama di 

dalam negeri dan luar negeri. SHS diakreditasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya Nomor 563/7745/436.6.12/2013 

tanggal 17 Desember 2013 dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Surabaya Nomor 

421.9/1215/436.6.4/2015 tanggal 16 Februari 2015 serta dinyatakan memperoleh 

akreditasi A sebagai peringkat tertinggi dari akreditasi pemerintah baik bagi 

program khusus maupun program umum perhotelan. 

Proses akademik pada SHS meliputi pendaftaran, penjadwalan kuliah, 

pembelajaran teori, pembelajaran praktik, ujian teori, ujian praktik serta 

penempatan siswa yang akan magang baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Pendaftaran dilakukan secara bergelombang dalam 1 tahun, terdapat 5-6 gelombang 

pada setiap tahunnya. 5 gelombang untuk jurusan manajemen perhotelan, pastry 

and bakery, food product, room divison, F&B bartending, dan 6 gelombang untuk 

jurusan kapal pesiar. Alur proses akademik di SHS adalah, calon siswa datang dan 

mendaftar sesuai jurusan di SHS, setelah itu mengikuti orientasi selama beberapa 
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hari. Saat siswa mengikuti orientasi, bagian akademik melakukan penjadwalan 

kuliah. Perkuliahan dimulai 1 minggu setelah siswa mengikuti orientasi. 

Dalam proses pembelajaran teori dan praktik, SHS menggunakan instruktur 

freelance sebagai pengajar yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang masing 

masing. Instruktur tersebut sebagian besar diambil dari beberapa hotel ternama di 

Surabaya dan sekitarnya. Dalam proses pembelajaran, presensi siswa dan instruktur 

di rekapitulasi ketika instruktur akan mengadakan ujian. Dalam pelaksanaan ujian 

teori maupun praktik, siswa yang diperkenankan untuk mengikuti ujian adalah 

siswa yang kehadirannya minimal 75% dalam semua pertemuan untuk 1 mata 

kuliah, dan jika presensi siswa tersebut kurang dari 75% maka mahasiswa tersebut 

dikenakan denda 1 juta dan harus mengikuti kelas mata kuliah dari awal. Sedangkan 

jika siswa tersebut perolehan nilainya kurang dari standar kelulusan, maka siswa 

tersebut dapat mengikuti perkuliahan dari awal atau hanya mengikuti ujian saja. 

Kegiatan magang / On the Job Training (OJT) dilakukan ketika siswa telah 

menempuh semua mata kuliah yang ada. Pada proses OJT, mahasiswa akan 

melakukan magang pada beberapa hotel. Setelah siswa menyelesaikan masa 

studinya dan sudah mengikuti OJT, maka siswa akan mendapatkan sertifikat dari 

SHS dengan syarat siswa tersebut telah menempuh semua mata kuliah yang ada dan 

memiliki sertifikat OJT yang di terbitkan oleh Hotel / perusahaan tempat siswa 

tersebut OJT.  

Permasalahan yang ada pada SHS, proses akademik yang ada di SHS masih 

berdiri sendiri-sendiri pada setiap prosesnya (bersifat stand alone), sehingga data 

masih belum terpusat dan bagian akademik kesulitan untuk mengolah data 

akademik yang ada pada beberapa komputer. Hal tersebut berdampak pada lamanya 
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bagian akademik untuk menjalankan proses bisnisnya. Dalam hal ini perlu adanya 

aplikasi administrasi akademik yang fokus untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, diantaranya aplikasi administrasi akademik yang dapat menyimpan semua 

histori siswa yang pernah mendaftar pada SHS sampai dengan lulus dari SHS secara 

terpusat. Sehingga proses administrasi akademik pada SHS dapat dilakukan dengan 

cepat dan lebih akurat dari sebelumnya yang masih belum menggunakan aplikasi 

komputer. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diusulkan sebuah rancang bangun 

aplikasi administrasi akademik berbasis web  yang mampu menyediakan informasi 

yang dibutuhkan oleh SHS, agar data dapat disimpan secara terpusat dan bagian 

akademik lebih mudah dalam hal pengolahan data akademik. Alasan memakai 

aplikasi berbasis web adalah agar informasi yang diakses dapat bersifat aktual saat 

diakses oleh masing- masing pengguna, serta dapat terbebas dari kungkungan 

platform sistem operasi dan investasi perangkat keras lebih murah karena yang 

diperlukan hanya sebuah browser untuk menjalankannya. Diharapkan dengan 

adanya aplikasi administrasi akademik tersebut dapat membantu proses 

administrasi pada bagian akademik SHS dengan mempercepat waktu kerja pada 

bagian akademik di SHS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi administrasi 

akademik pada SHS”. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan rancang bangun aplikasi administrasi 

akademik pada Surabaya Hotel School ini adalah sebagai berikut: 

1. Rancang bangun aplikasi ini hanya berfokus pada kegiatan administrasi pada 

bagian akademik di SHS diantaranya, entry mahasiswa, entry kurikulum, 

setting kurikulum, entry  semester,  pengolahan presensi, pengolahan nilai, 

proses OJT dan proses kelulusan. 

2. Output aplikasi berupa transkrip nilai mahasiswa. 

3. Rancang bangun aplikasi ini berbasis website. 

4. Data yang digunakan mulai tahun 2010 – 2014. 

5. Tidak membahas tentang penjadwalan yang ada di SHS. 

6. Aplikasi bisa diakses oleh Kabag, Staff akademik, dan mahasiswa 

7. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

8. Rancang bangun aplikasi ini hanya bisa diakses dalam jaringan intranet. 

9. Pada metode waterfall akan di lakukan sampai dengan tahap implementasi, 

tidak sampai ke tahap maintenance. 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan tugas akhir 

ini adalah menghasilkan sebuah rancang bangun aplikasi akademik pada SHS 

yang dapat membantu proses administrasi pada bagian akademik SHS. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  
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Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan tentang apa yang melatar belakangi diambilnya 

topik tugas akhir, rumusan masalah dari topik tugas akhir, batasan masalah 

atau ruang lingkup pekerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berbentuk uraian-uraian 

yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal 

ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah tugas akhir ini 

adalah teori tentang aplikasi, administrasi akademik, System Development 

Life Cycle (SDLC), Intranet dan Testing / Pengujian aplikasi. 

Bab III : Analisis dan Perancangan sistem 

Bab ini berisi tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam penyelesaian 

tugas akhir yang terdiri dari analisis sistem, identifikasi masalah, 

identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan sistem yang dijelaskan 

melalui Conceptual Data Model, Phisycal Data Model, Desain GUI dan 

desain uji coba.  

Bab IV : Implementasi dan Evaluasi  

Bab ini menjelaskan hasil pembuatan aplikasi dan penjelasan tentang 

penggunaan aplikasi serta uji coba aplikasi. 

Bab V : Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang ada di 

dalam bab ini didapatkan dari hasil evaluasi dari bab sebelumnya yang 

bersifat membangun untuk pengembangan selanjutnya. 

 


