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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan wisuda pada UIN Raden Intan Bandar Lampung merupakan 

agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk seremonial terhadap 

lulusan. Wisuda merupakan kegiatan tahunan yang wajib dilakukan pada setiap 

kampus terutama pada UIN Raden intan Bandar Lampung. 

Wisuda pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dilaksanakan 

satu tahun dua kali yaitu pada bulan April dan bulan Agustus, UIN Raden Intan 

Lampung setiap tahun mewisuda sekitar 1073 mahasiswa dari masing-masing 

fakultas, terhitung dari tahun sejak 2013 hingga 2017. Untuk mendukung 

kelancaran proses wisuda tersebut, setiap tahun dibentuk panitia wisuda 

bekerjasama dengan pihak akademik dan manajamen kampus untuk bekerja 

mempersiapkan segala kebutuhan mulai dari persiapan pelaksanaan wisuda 

hingga wisuda selesai dilaksanakan. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib 

melakukan pendaftaran wisuda melalui prosedur yang telah ditetapkan akademik. 

Pendaftaran dilakukan melalui program studi masing-masing dengan melengkapi 

persyaratan administratif. (Mulyadi, S.Kom, 2013) 

Permasalahan yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung adalah   proses pencatatan dan pengolahan data memerlukan waktu 

lama dikarenakan antrian pendaftaran, serta data-data pendaftaran yang disimpan 

dalam bentuk arsip sering terjadi masalah. Permasalahan tersebut ditegaskan 
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sesuai pendapat yang berbunyi” banyaknya jumlah arsip yang bertambah setiap 

harinya, tempat penyimpanan arsip yang kecil, serta sering terjadi arsip yang 

hilang atau rusak dan data dapat dimanipulasi sehingga data kurang aman”. (Drs 

Moekijat,2013). 

Dilihat dari permasalahan diatas jika diterapkan dengan adanya pendaftaran 

wisuda berbasis Website di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

dilakukan secara online, diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang sering 

terjadi, sehingga dapat membantu kinerja karyawan akademik dalam proses 

pelayanan wisuda yang sebelumnya dilakukan secara Konvensional. 

Pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan diatas adalah 

dengan menerapakan  aplikasi, dengan menggunakan pendekatan User Experience 

Design (UXD). Hasil penerapan metode  User Exsperience Design kemudian akan 

diimplementasikan dan  dilakukan pengukuran kinerja menggunakan standar ISO 

9241 (Ergonomics of Human System Interaction) sebagai hasil akhir penelitian 

ini. 

Penelitian ini membangun sebuah sistem informasi pendaftaran mahasiswa 

wisuda  berbasis web, untuk membantu petugas dalam proses pengolahan data dan 

mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran wisuda secara online, 

mengurangi kesalahan dalam penulisan identitas serta mengurangi antrian, dan 

membantu pegawai untuk menyelesaikan proses pendaftaran wisuda secara cepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka 

rumusan masalah pada peneitian ini adalah: 
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1. Bagaimana membangun sebuah Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda 

pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.   

2. Bagaimana membuat konten yang sesuai kebutuhan dan pengalaman 

pengguna dengan pendekatan UXD. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah menghasilkan suatu Sistem Informasi 

Pendaftaran Wisuda   berbasis web di UIN Raden Intan Lampung, untuk 

membantu petugas dalam proses pengolahan data dan mempermudah mahasiswa 

dalam melakukan pendaftaran wisuda secara online, mengurangi kesalahan dalam 

penulisan identitas serta mengurangi antrian, dan membantu pegawai untuk 

menyelesaikan proses pendaftaran wisuda secara cepat. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan pendaftaran wisuda berbasis 

web saja. 

2. Penelitian ini menekankan pada aspek utama yaitu konten dan fitur. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan pendaftaran wisuda berbasis 

web saja tidak pada proses transaksi pembayaran 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Bagi STMIK TEKNOKRAT 

1. Sebagai bentuk pengamalan dan pengabdian terhadap masyarakat. 

2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Universitas Islam 

Negeri Lampung, dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk turut serta 

dalam memanfaatkan komputer sesuai dengan kemampuan yang telah 

dipelajari. 

1.5.2 Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung khususnya yang terkait dengan pendaftaran wisuda, 

untuk membantu dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Memudahkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dalam melakukan proses pendaftaran wisuda. 

3. Mengurangi antrian pada saat proses pendaftaran wisuda, karena sudah 

berbasis web. 

1.5.3 Bagi Penulis 

1. Mengamalkan ilmu yang sudah penulis pelajari dan peroleh di 

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA Bandar Lampung. 

2. Memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

komputer pada jurusan Sistem Informasi UNIVERSITAS TEKNOKRAT 

INDONESIA Bandar Lampung. 

 


