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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Biaya pendidikan di Indonesia terbilang mahal, bahkan mempati peringkat ke-13 dari 

daftar biaya pendidikan termahal di dunia menurut survey yang dilakukan oleh HSBC. 

Hampir 75% orang tua mengandalkan pendapatan sehari-hari mereka untuk biaya pendidikan 

anaknya, dan bukan mengandalkan investasi jangka panjang. 

Salah satu tingkat pendidikan di Indonesia adalah tingkat perguruan tinggi, dimana 

peserta didiknya disebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa merupakan setiap orang yang secara 

resmi telah terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 

antara 18-30 tahun (Sarwono, 1978).  

Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia 

yang memiliki beberapa jurusan dengan variasi biaya yang berbeda-beda setiap jurusan, salah 

satunya adalah jurusan Teknik Informatika. Mengacu pada data tentang perkiraan biaya 

kuliah tahun 2019. Untuk mahasiswa jurusan teknik informatika diperkirakan biaya 

minimumnya adalah Rp. 94.930.000 (4 tahun masa belajar) yang harus dibayar oleh setiap 

mahasiswa. Tentunya bagi orang tua yang hanya mengandalkan penghasil sehari-hari dengan 

upah minimum regional (UMR) dibawah 3.000.000, biaya tersebut terbilang mahal. Biaya 

tersebut belum termasuk biaya hidup sehari-hari mahasiswa.  

Untuk dapat menyelesaikan proses pendidikannya tepat waktu, mahasiswa harus fokus 

agar dapat menyelesaikan masa studinya secepat mungkin dengan prestasi akademik yang 

baik. Namun masih ada mahasiswa yang harus menanggung biaya kuliah sendiri dengan cara 

mencari pekerjaan paruh waktu, tentunya hal ini berdampak pada terbaginya fokus seorang 

mahasiswa dalam proses belajar. Hingga harus mengambil masa kuliah yang melebihi 4 

tahun masa yang ideal untuk seorang mahasiswa. 

Istilah crowdfunding pertama kali dikemukan oleh Michael Sullivan pada tahun 2006. 

Konsep crowdfunding menurut Joachim Hermer yakni inisiatif pengumpulan dana yang 

diajukan oleh individu/tim/organisasi/entitas untuk mewujudkan suatu proyek (Hermer, 

2011). Crowdfunding mulai dikenal oleh khalayak umum pada tahun 2009. Di indonesia 

sebenarnya penggalangan dana bukanlah hal yang baru, namun penggunaan teknologi 
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informasi untuk menjalakan konsep penggalangan dana baru terasa pada awal tahun 2010, 

yang dipelopori oleh situs kitabisa.com. 

Berdasarkan masalah diatas penulis berinisiatif membuat sebuah sistem informasi yang 

bisa membantu mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikannya dengan konsep 

crowdfunding, dengan melihat potensi dari alumni Teknik Informatika Universitas Islam 

Indonesai sebaga donatur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan pada poin A. dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membantu untuk menghubungkan antara mahasiswa yang tidak mampu atau 

berprestasi dengan para donatur menggunakan sistem informasi dengan metode 

crowdfunding? 

b. Bagaimana merancang sistem informasi untuk crowdfunding beasiswa? 

c. Bagaimana membangun sistem informasi untuk crowdfunding beasiswa? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam sistem informasi crowdfunding terdapat beberapa bentuk patungan, serta tidak 

semua mahasiswa yang memiliki masalah finansial memiliki prestasi akademik sehingga 

pada aplikasi ini perlu diberikan border yang jelas untuk penelitian yang sedang penulis teliti. 

Berikut border dari penelitian ini: 

a. Sistem informasi yang dibangun berbasis web. 

b. Objek mahasiswa dalam penelitian ini merujuk kepada mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknologi Industri  Universitas Islam Indonesia. 

c. Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa hanya mereka yang tidak mampu atau 

memiliki prestasi akademik. 

d. Crowdfunding yang digunakan hanya berbentuk donasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk membantu menghubungkan antara mahasiswa yang 

membutuhkan beasiswa dengan para donatur menggunakan sistem informasi crowdfunding 

untuk beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi. 

 



3 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdapat beberapa objek yang mendapatkannya, manfaat 

secara langsung ataupun tidak langsung, yakni: 

a. Bagi peneliti. 

Manfaat yang dirasakan oleh peneliti adalah peneliti dapat mengimplemtasikan ilmu dan 

pengetahuannya yang selama ini telah didapatkan selama kuliah di jurusan teknik 

informatika dalam hal merancang, membangun, serta mengembangkan sistem informasi. 

b. Bagi jurusan teknik informatika. 

Manfaat yang didapatkan oleh jurusan secara langsung adalah jurusan teknik informatika 

dapat menguji dan mendokumentasikan hasil karya dari peneliti selaku salah satu 

mahasiswa yang telah dididik selama masa kuliah. 

c. Bagi mahasiswa. 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa adalah mempermudah mereka dalam hal 

mencari donatur untuk beasiswa pendidikan mereka. 

d. Bagi pembaca 

Pembaca dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan dalam 

membangun sistem informasi crowdfunding. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian 

Sistematika penulisan dibuat agar pembaca mudah dalam memahami laporan dari tugas 

akhir ini. Sehingga hal-hal yang terkait dalam dokumen ini dapat berguna bagi berbagai 

pihak. Berikut penjelasan masing-masing poin, yakni: 

a. Bab 1 Pendahuluan. 

Pada bab ini berisi beberapa pembahasan, yakni latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

Semua pembahasan tersebut merupakan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian 

ini. 

b. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini serta definisi dari beberapa 

term yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang terdapat dalam penetian ini 

adalah, teori tentang sistem informasi, crowdfunding, dan metode waterfall. Sedangkan 

untuk  term yang berkaitan dengan penelitian ini adalah term pendidikan, serta beasiswa. 
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c. Bab 3 Metodologi Penelitian. 

Pada bab ini berisi bahasan yang lebih mendalam terkait dengan metode yang digunakan 

dalam merancang sistem, yakni metode waterfall. Dimulai dari analisis kebutuhan, dan 

desain sistem. 

d. Bab 4 implementasi dan Pengujian. 

Pada bab ini berisi bahasan tentang bagaimana hasil implemtasi sistem dari desain sistem 

yang telah dibuat. Serta bahasan tentang bagaimana pengujian dilakukan dan hasil 

pengujiannya. 

e. Bab 5 Penutup. 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran 

terkait hal-hal yang telah dilakukan. Saran sendiri dituangkan agar suatu saat ada 

penelitian sejenis dapat mengembangkan sistem yang telah penulis lakukan. 

 

 

 

 

  


