
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (Unila) adalah suatu kegiatan 

intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan 

metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. KKN Unila diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara 

dunia akademik dan dunia bermasyarakat. Kegiatan KKN Unila harus merespon 

terhadap kuatnya tekanan globalisasi saat ini, serta peningkatan kualitas hidup 

masyarakat di Provinsi Lampung. KKN Tematik Unila terdiri atas banyak kelompok 

mahasiswa yang tiap kelompoknya terdiri atas beberapa mahasiswa dari berbagai 

bidang disiplin ilmu. Tiap kelompok peserta KKN tersebut ditempatkan ke wilayah 

atau kabupaten di Provinsi Lampung yang telah disepakati oleh Lembaga Pengabdian 

Masyarakat (LPM) Unila dengan pihak kabupaten. KKN Tematik Unila mempunyai 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai calon peserta 

KKN untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan KKN Tematik Unila. 

 

Kegiatan perkuliahan KKN Unila dilaksanakan setelah mahasiswa sebagai calon 

peserta telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan KKN yaitu
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minimal total SKS telah mencapai 110 SKS dan minimal IPK 2,00. Mahasiswa 

sebagai calon peserta KKN diharuskan terlebih dahulu untuk mengisi formulir 

pendaftaran KKN yang bisa didapatkan di tempat pendaftaran KKN pada waktunya 

nanti, yaitu pada saat dibukanya pendaftaran peserta KKN Tematik Unila. Proses 

pendaftaran KKN masih dilakukan manual yaitu dengan menyediakan formulir 

pendaftaran kepada mahasiswa sebagai calon peserta KKN. Formulir para mahasiswa 

calon peserta KKN tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan jurusan 

dan fakultas yang berbeda. Proses pengelompokan tersebut masih dilakukan secara 

manual sehingga terjadinya ketidakseimbangan tiap kelompok yang mengakibatkan 

perbedaan jumlah peserta antar kelompok KKN. Ketidakseimbangan itu adalah 

perbedaan jumlah peserta antar kelompok KKN, pengelompokkan peserta dari 

berbagai disiplin ilmu yang tidak merata, dan perbandingan jumlah peserta laki-laki 

dan perempuan antar kelompok KKN. 

 

Michael (2000) dengan judul penelitian caching in a data processing system using the 

pigeon hole principle, membahas sistem pengolahan data menggunakan prinsip 

Pigeon Hole. Prinsip Pigeon Hole digunakan untuk caching dalam sistem pengolahan 

data melibatkan resolusi nama path file hirarki menjadi representasi inti file. Lyer 

(2002) dalam penelitiannya yang berjudul routers with a single stage buffering, 

membahas prinsip Pigeon Hole digunakan untuk menentukan berapa banyak memori 

yang diperlukan dan digunakan untuk merancang sebuah algoritma yang bertujuan 

menentukan memori setiap paket yang diperlukan. 
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Penelitian ini merupakan pembangunan sistem informasi KKN dengan Metode 

Pigeon Hole untuk menentukan dan mengelompokkan peserta KKN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana membangun suatu sistem 

informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan Metode Pigeon Hole untuk menentukan 

dan mengelompokkan peserta KKN. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi KKN dibangun dengan tujuan utama hanya untuk penempatan 

dan pengelompokkan peserta KKN. 

2. Pengelompokkan peserta KKN dilakukan berdasarkan asal jurusan, fakultas, dan 

jenis kelamin. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sistem informasi Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) dengan Metode Pigeon Hole untuk menentukan dan mengelompokkan peserta 

KKN. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu pengelompokkan dan penempatan peserta KKN 

Tematik Unila menjadi lebih cepat, mudah, dan terstruktur dengan baik. 


