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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesempatan belajar di luar negeri menjadi salah satu keniscayaan bagi 

mahasiswa Indonesia, baik karena alasan untuk mutu atau keterbatasan akses di 

dalam negeri. Setelah lulus, mereka bebas memilih untuk berkiprah di luar negeri, 

atau kembali mengabdi ke tanah air. Bila kembali ke tanah air, maka hal yang 

harus dilakukan adalah proses penyetaraan ijazah. Di samping itu, karena 

beberapa perusahaan dan instansi terutama pemerintah atau BUMN menghendaki 

syarat IPK minimal, maka layanan konversi nilai IPK diperlukan. Konversi nilai 

IPK dapat digunakan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di 

Perguruan Tinggi Dalam Negeri, baik untuk mahasiswa Indonesia maupun 

mahasiswa asing. Sebaliknya apabila lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri 

yang akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Luar Negeri maka 

kesetaraan IPK dengan nilai akhir indeks prestasi di negara yang dituju sangatlah 

penting. 

Proses perhitungan rumus konversi nilai sendiri mengacu kepada rumus 

yang telah dibuat dan disepakati oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia pada tanggal 18 Oktober tahun 2017 dalam Draft Konversi Nilai dan 

IPK. 
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Berdasarkan masalah diatas maka akan dibuat aplikasi konversi nilai 

menggunakan Teknologi Framework Yii2. Teknologi Framework Yii2 

mempunyai kelebihan yaitu CRUD Generator, CRUD Generator merupakan suatu 

fitur pada Yii2 dimana kita dapat membuat kode secara otomatis. Dengan adanya 

fitur ini maka pembuatan aplikasi akan lebih cepat. Disamping itu Teknologi 

Framework Yii2 juga menerapkan konsep Object Oriented Programming atau 

OOP. Konsep ini menyederhanakan kompleksitas dengan memungkinkan kita 

untuk mendefinisikan sebuah sistem besar dan kompleks menggunakan set yang 

lebih kecil dari objek yang saling terkait. Konsep ini menyederhanakan 

kompleksitas dengan memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah objek. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah yaitu bagaimana 

membuat aplikasi konversi nilai lulusan perguruan tinggi luar negeri berbasis web 

menggunakan framework Yii2. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Informasi rumus konversi tiap negara sehingga mahasiswa atau 

pengunjung laman dapat mengetahui rumus yang digunakan dalam 

perhitungan konversi nilai. 

2. Menampilkan hasil konversi nilai yang telah diisi oleh mahasiswa atau 

pengunjung berdasarkan proses perhitungan rumus konversi. 
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3. Manajemen data rumus yang disimpan pada database melalui operasi 

insert, update, delete, view, search yang ditampilkan pada website. 

1.4 Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi konversi nilai 

perguruan tinggi luar negeri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penilitian ini membantu mahasiswa yang ingin mengetahui nilai 

yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri kedalam nilai Indonesia. 


