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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan di jaman sekarang ini, dituntut untuk mengikuti 

perkembangan teknologi yang sudah berkembang hampir di semua instansi atau 

lembaga. Dengan berkembangnya komputer saat ini, memungkinkan suatu pekerjaan 

yang dulunya dikerjakan dengan perhitungan manual dengan bantuan komputer. 

       Suatu organisasi yang bergerak dalam bidang kursus programmer ataupun 

yang lainnya tentu saja tidak akan terlepas dari pekerjaan yang banyak menggunakan 

fasilitas komputer, UPT Pusat Komputer Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang 

menyelenggarakan kegiatan Kursus Programmer Yunior tidak ingin ketinggalan 

dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat.  

  Tujuan dari penggunaan komputer adalah sebagai alat bantu dalam 

mengolah Sistem Informasi Nilai Peserta Kursus demi kelancaran dan kelangsungan 

lembaga tersebut. Disisi lain komputer juga sebagai alat pengolah data elektronik 

yang merupakan sarana yang tepat untuk menangani masalah yang bersifat rutin. 

Kemudian dengan menggunakan komputer maka akan diperoleh beberapa 

keuntungan sebagai berikut : 

1. Mempunyai ketelitian sangat tinggi, daya tampung pengingatnya besar, 

kecepatan prosesnya tinggi. 

2. Efisiensi waktu dan kemudahan pelayanan dan menghemat tenaga sehingga 

sangat tepat bila memilih komputer untuk menangani Sistem Informasi Nilai 

Peserta Kursus Komputer Programmer Yunior di UPT Pusat Komputer 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3. Keamanan data akan lebih terjamin. 
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4. Membantu pembuatan laporan berdasarkan spesifikasi tertentu yang sangat 

dibutuhkan. 

 

I. 2. Pokok Masalah 

 UPT Pusat Komputer UGM yang terletak di jalan Pancasila Bulaksumur 

penyelenggaraan lembaga kursus programmer komputer untuk menghasilkan 

programmer - programmer yunior yang handal. Di UPT Pusat Komputer Universitas 

Gadjah Mada hasil dari nilai yang diberikan kepada peserta sudah menggunakan 

sistem komputer, namun masih dirasakan sistemnya relatif jauh dari sempurna. 

Sehingga dalam menghasilkan informasi tidak dapat berjalan dengan baik, cepat dan 

akurat. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka tercetuslah suatu ide dan 

gagasan untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengolah nilai 

peserta kursus dengan lebih baik dan efisien, baik dari segi tampilan menu, program, 

sampai pada pemrosesan datanya dengan mengingat jumlah peserta kursus yang 

semakin bertambah. 

 

I. 3. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan sistem yang di buat terfokus dan terarah, maka sistem 

ini hanya terbatas pada Sistem Informasi Nilai Peserta Kursus Komputer Programmer 

Yunior di Pusat Komputer Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , dan informasi - 

informasi yang berkaitan dengan proses pengolahan data nilai, sehinggan 

menghasilkan informasi diantaranya laporan biodata peserta, laporan daftar peserta 

perangkatan, laporan daftar peserta keseluruhan, laporan daftar pengajar, laporan 

daftar materi, laporan daftar materi dan pengajarnya, laporan daftar nilai per materi 

per angkatan, laporan balnko nilai per materi per angkatan, laporan transkrip nilai per 
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peserta, laporan daftar nilai tugas akhir keseluruhan, laporan daftar nilai tugas akhir 

per angkatan dan laporan daftar nilai tugas akhir per peserta. 

  

I. 4 . Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Wawancara     

Mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang di U.P.T 

Pusat Komputer UGM Yogyakarta. 

2. Observasi Langsung 

Peninjauan dan pengamatan langsung ke objek penelitian, sehingga dapat 

diperoleh penjelasan dan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian 

Tugas Akhir.  Di samping itu juga dengan mencermati dan mempelajari 

spesifikasi format masukan dan format keluaran yang berhubungan dengan 

Sistem Informasi Nilai yang diberlakukan. 

3. Studi Pustaka 

Dari studi pustaka diperoleh langkah-langkah pembuatan keseluruhan karya 

tulis ini secara baik. 

 

I. 5. Sistematika Karya Tulis 

 Agar penyusunan naskah Tugas Akhir ini dapat memenuhi persyaratan 

sebagai karya ilmiah dan tampil dengan sistematis, maka perlu diuraikan mengenai 

sistematikannya  sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Isi dari bab ini adalah meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, 

batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.   
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BAB II : TINJAUAN SISTEM INFORMASI NILAI PESERTA KURSUS 

 Dalam bab ini diuraikan tentang  sistem penilaian peserta, tujuan penilaian, 

jenis penilaian, cara pemberian nilai, serta rumus yang diperlukan. 

BAB III :  PERANCANGAN SISTEM  

 Dalam bab ini diuraikan tentang definisi sistem, bagan alir sistem, 

penjelasan sistem, perancangan berkas yang dipakai, sistem perangkat keras, sistem 

perangkat lunak, perancangan masukan dan perancangan keluaran. 

BAB IV :  PELAKSANAAN SISTEM  

 Dalam bab ini diuraikan tentang prosedur pelaksanaan Sistem Informasi 

Nilai Peserta Kursus Programmer Yunior Plus Di UPT Pusat Komputer Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. 

BABA V :    PENUTUP   

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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