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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini memungkinkan terjadinya arus 

pertukaran informasi yang tidak lagi memikirkan jauhnya jarak ataupun perbedaan 

waktu. Kapan saja dan dimana saja, setiap orang dapat berkomunikasi dengan 

teknologi yang terus berkembang pesat ini. Banyak cara yang dapat kita tempuh 

dalam mengakses informasi, salah satu cara yang banyak digunakan saat ini 

adalah internet. 

Aplikasi yang paling sering digunakan untuk teknologi internet adalah 

web. Web memiliki kelebihan dalam pengunaannya untuk mengakses segala 

macam informasi, salah satunya adalah untuk mengakses sistem informasi 

akademik.  Saat ini Fakultas Teknik menggunakan sistem informasi akademik 

berbasis web yang dilengkapi beberapa layanan diantaranya pengumuman, Sistem 

Informasi, e-book, serta pelayanan KRS Online.  

Dengan berbagai kemudahan ini mahasiswa dapat melakukan pengisian 

KRS dari berbagai tempat. Namun demikian, sistem yang digunakan untuk 

melakukan pengisian KRS-Online sendiri tidak sepenuhnya online karena untuk 

melakukan pembimbingan KRS, mahasiswa diharuskan untuk menemui dosen PA 

secara langsung.  

Untuk itu dibutuhkan upgrade dalam sistem  KRS-Online yang dapat 

mengakomodasi proses pembimbingan akademik khususnya untuk pembimbingan 

KRS, Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi melakukan pembimbingan KRS secara 

manual. Dengan melihat betapa pentingnya kecepatan dan kemudahan akses 

informasi tersebut maka Pengembangan Sistem pembimbingan KRS-Online 

sangat diperlukan pada Fakultas Teknik Universitas Mataram(FT UNRAM). 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusaan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana membuat sistem pembimbingan KRS melalui web untuk 

menunjang proses pembimbingan akademik Fakultas Teknik. 

2. Bagaimana membuat sistem tambahan untuk permintaan Nilai, IPK dan 

notifikasi pembimbingan akademik menggunakan SMS Gateway.  

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini membuat sistem pengisian KRS dan  persetujuan KRS 

melalui web untuk  mendukung proses pembimbingan akademik. 

2. Penelitian ini membuat aplikasi tambahan yang menyediakan fasilitas 

permintaan nilai, permintaan IPK  dan notifikasi untuk pembimbingan 

akademik  melalui SMS.  

3. Pengujian dilakukan  pada jaringan local FT UNRAM. 

4. Basisdata yang digunakan adalah basisdata SNIFT dengan tambahan 

basisdata untuk manajemen SMS. 

5. Autentifikasi menggunakan nomor HP dan password. 

1.4. Tujuan Penelitian 

          Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah memperbaiki 

sistem KRS online yang telah ada dengan menambahkan sistem 

pembimbingan akademik  agar lebih optimal. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat 

1. Bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai konsep 

pembuatan aplikasi berbasis SMS. 

2. Dapat memaksimalkan penggunaan SIA Fakultas Teknik.  

3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi/acuan di Universitas Mataram 

pada umumnya dan di Fakultas Teknik khususnya untuk penelitian yang 

berhubungan dengan sistem pembimbingan akademik. 


