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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Perubahan jaman telah mendorong manusia untuk selalu 

berkembang, tidak terkecuali teknologi. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, teknologi komputer menjadi suatu hal 

yang sangat lumrah dewasa ini. Komputer merupakan bukti dari 

perkembangan teknologi ini. Hampir setiap bidang kehidupan 

telah menggunakan komputer sebagai alat bantu kerja, mulai 

dari bidang pendidikan, pemerintah, serta dunia bisnis dan 

organisasi. 

Dunia organisasi  adalah salah satu faktor penting dalam 

perkembangan sebuah negara, semakin banyak pelaku 

organisasi di sebuah negara ini maka semakin baik pula cara 

berfikir negara tersebut. Dalam dunia organisasi, diperlukannya 

suatu strategi untuk bisa terus maju dan berkembang, salah 

satunya yaitu penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem 

informasi yang tepat guna tentu akan menghasilkan ke-efektifan 

serta ke-efisienan dalam dunia menjalankan sebuah organisasi.  
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Bedasarkan keadaan dan permasalahan tersebut, maka 

dibuatlah penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran 

Online dan Administrasi Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa 

Lampung (Hipmala) Yogyakarta Berbasis Web”. Dengan 

menggunakan judul tersebut diatas bermaksud membangun 

sistem informasi yang diharapkan dapat membantu 

memperlancar dan mempercepat dalam proses pendaftaran dan 

administrasi. 

 
 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 
1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem pendaftaran 

pelajar dan mahasiswa Lampung yang sedang menepuh 

studi di Yogyakarta secara online atau bisa disebut dengan 

cara komputerisasi pada Himpunan Pelajar Mahasiswa 

Lampung (Hipmala) dengan berbasis web. 

 
2. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat 

memberikan informasi lebih lengkap terhadap pelajar dan 

mahasiswa tentang informasi kegiatan Hipmala, informasi 

kampus – kampus yang ada di Yogyakarta, serta kegiatan 

kegiatan diluar Hipmala. Sehingga memudahkan pelajar 

dan mahasiswa dalam pengembalian keputusan. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Pembuatan website pendaftaraan secara online dan 

administrasi untuk himpunan pelajar mahasiswa Lampung 

(Hipmala) Yogyakarta yang akan dikembangkan memiliki 

beberapa ruang lingkup yang harus dikerjakan yaitu : 

1. Mendata seluruh pelajar Lampung yang sedang menempuh 

studi di Yogyakarta. 

2. Mendata seluruh mahasiswa Lampung yang sedang 

menempuh studi di Yogyakarta. 

3. Mendata seluruh alumni yang pernah menempuh studi di 

Yogyakarta yang berasal dari Lampung. 

4. Mempermudah bagi pelajar dan mahasiswa Lampung yang 

ada di Yogyakarta untuk memperoleh informasi tentang 

Hipmala. 

5. Menampilkan profil Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung 

(Hipmala) Yogyakarta. 

6. Menampilkan informasi tentang prestasi Hipmala 

7. Menampilkan berita serta kegiatan di luar Hipmala 

(Informasi kampus – kampus yang ada di Yogyakarta dan 

kegiatan seminar). 
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8. Menampilkan data keuangan Hipmala untuk seluruh 

pengurus Hipmala. 

 

 
1.4 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

tersedianya rancangan sistem informasi pendaftaran dan 

administrasi pelajar dan mahasiswa dengan menggunakan 

sistem online agar dapat mempercepat proses pengolahan, 

penyampaian informasi dan pelaporan data pada Himpunan 

Pelajar Mahasiswa Lampung (Hipmala), serta menganalisa 

masalah yang mungkin belum mengarah kepada komputerisasi 

pada Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung (Hipmala). 

 

 

 

 

 

 

 


