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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan universitas yang menaruh 

perhatian besar terhadap mutu dan kualitas pelayanan kampus. Universitas 

Teknokrat Indonesia juga merupakan kampus yang mengedepankan penerapan 

teknologi informasi. Dalam penerapan teknologi informasi terbukti memiliki 

website-website informasi terkait universitas teknokrat indonesia. Website 

tersebut diantaranya wesbsite Student Center E-Learning Environment (SCELE), 

Siakad Teknokrat, Library, E-Journal dan Teknokrat.ac.id. Berdasarkan 

wawancara pada Universitas Teknokrat Indonesia pada bagian kemahasiswaan, 

universitas teknokrat indonesia memiliki 20 UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 

yang mana 4 UKM menaungi bidang agama dan salah satunya UKM Islam Ar-

rahman teknokrat. 

UKM  merupakan wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. Lembaga ini 

merupakan bagian organisasi kemahasiswaan intra kampus lainya seperti senat 

mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat program 

studi, jurusan, maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan sub-

ordinat dari badan eksekutif maupun senat mahasiswa (Hidayat dkk, 2015).  

UKM pada universitas memiliki andil yang cukup besar bagi universitas, 

hal ini dikarenakan kegiatan ekstra kurikuler dapat membentuk pribadi mahasiswa 

yang berwawasan, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan orang sekitar dan 

lingkungan, kreatif dan melatih diri menjadi pemimpin dalam organisasi, yang 
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tentunya hal-hal diatas tidak didapatkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan 

dalam kelas (Sadewa dan Siahaan, 2016). 

UKMI Ar-rahman merupakan perwujudan formal dari gerakan dakwah 

islam yang dilakukan oleh para mahasiswa yang merasa peduli dengan kondisi 

eksistensi gerakan dilingkungan sebuah kampus. Disamping menyiarkan dakwah, 

lembaga dakwah juga ikut serta membentuk secara akademis proses belajar 

mengajar mata kuliah agama islam yang tercantum dalam kurikulum resmi 

kampus. Lembaga dakwah kampus (LDK) menjadi patner pihak kampus untuk 

menyelenggarakan proses belajar mengajar.  

Berdasarkan observasi pada UKMI Ar-rahman terutama pada bidang BBQ 

(Bina Baca Quran) yang menangani mahasiswa dan mahasiswi angkatan baru 

yang beragama islam pada kampus universitas teknokrat indonesia dimana 

mahasiswa dan mahasiswi diwajibkan mengikuti program BBQ. Dalam mengatur 

datanya, UKMI Ar-rahman khususnya pada bidang BBQ masih menggunakan 

sistem pengolahan data yang belum terpusat dan sistem yang belum saling 

terintegrasi.  

Hal ini dibuktikan ketika ingin mengelola data nilai, data kelompok dan 

menyajikan informasi nilai serta dalam proses pendaftaran masih bersifat manual. 

Kondisi ini tentu akan dapat memperlambat pengolahan data dan menghambat 

informasi-informasi bagi mahasiswa dan mahasiswi serta tutor karena selama ini 

pengolahan akademik yang dilakukan dan penyajian informasi berada di stand 

Ukmi Ar-rahman. 

Dengan melihat dan mengamati sistem yang sedang berjalan pada Ukmi 

Ar-rahman teknokrat indonesia, membangun sistem informasi akademik BBQ 
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(Bina Baca Quran) merupakan salah satu solusi pengolahan data secara komputer 

dengan menggunakan media web sehingga para pengurus dapat mengolah data 

mahasiswa dan mahasiswi dengan cepat, mahasiswa dan mahasiswi yang 

mengambil mata kuliah BBQ dapat melihat hasil nilai mata kuliah BBQ dan 

melakukan pendaftaran melalui website. Sistem terkomputerisasi ini sudah 

berbentuk database sehingga tidak memakan waktu lama dalam memproses data, 

dapat mempermudah dalam pendataan mahasiswa dan mahasiswi serta hasil nilai 

mata kuliah BBQ. Pemeliharaan dan pencarian data lebih mudah dan 

meminimalisir terjadi kehilangan. 

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas, maka akan dibangun 

sebuah aplikasi pengolahan data akademik BBQ yang berbasis web untuk 

membantu pengurus BBQ, pengajar, mahasiswa dan mahasiswi dalam proses 

pengolahan data, penyampaian informasi dan pendaftaran. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka didapatkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi pengolahan data akademik BBQ agar 

dapat membantu proses pengolahan data dan jadwal perkuliahan yang 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 

2. Bagaimana menguji aplikasi BBQ ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan batasan sesuai ruang 

lingkup penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah batasan masalah dalam 

penelitian ini : 

1. Mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah BBQ hanya mahasiswa yang 

sedang mengambil mata kuliah pendidikan agama islam. 

2. Penelitian difokuskan pada proses pengolahan data nilai, data kelompok, 

data informasi dengan ditambahkan proses pendaftaran bagi mahasiswa 

baru yang mengambil BBQ. 

3. Aplikasi ini tidak mencakup dalam proses pembayaran. 

4. Softrware yang digunakan untuk membangun aplikasi ini yaitu dengan 

framework ExpressJS dari NodeJS serta JavaScript untuk bahasa 

pemrograman, PostgreSQL sebagai pengolahan databasenya yang 

didukung tools pgAdmin.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan sistem yang mempermudah pengurus dalam melakukan 

pengolahan data mahasiswa dan mempermudah bagi mahasiswa untuk 

mengetahui informasi nilai, kegiatan BBQ serta dalam proses 

pendaftaran. 

2. Membuat proses pengolahan data nilai dan kelompok menjadi lebih 

mudah dan fleksibel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat adalah  
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1. Bagi mahasiswa 

Memudahkan mahasiswa dalam melihat informasi akademik BBQ dan 

melakukan pendaftaran 

2. Bagi pengurus 

Memudahkan dalam mengelola data BBQ dan meminimalisir terjadinya 

kerusakan dan kehilangan data mahasiswa BBQ. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi UKMI Ar-rahman 

teknokrat dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem pengolahan data 

akademik bagi mahasiswa yang akan mengambil BBQ. 


