
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) adalah salah satu matakuliah wajib yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S1). KP dilaksanakan di sebuah institusi tertentu dan mendapatkan tugas 

(proyek) khusus sesuai dengan bidang mahasiswa yang melaksanakan. Seiring 

bertambahnya waktu, pastilah jumlah mahasiswa S1 dalam suatu jurusan ikut 

bertambah juga. Begitu juga dengan mahasiswa yang mengerjakan KP, pasti akan 

terus menerus bertambah tiap semesternya, sehingga proses dokumentasi tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan KP pasti makin lama akan makin sulit. 

Jurusan Teknik Informatika UII sudah memiliki SIMSOn, yang merupakan 

singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Skripsi Online. Seperti namanya, 

sistem ini berfungsi untuk mengelola skripsi. SIMSOn memudahkan mahasiswa 

beserta dosen pembimbing dalam mendapatkan informasi-informasi tentang tugas 

akhir (TA). Mahasiswa yang sudah memiliki akun dapat dengan mudah 

mengajukan proposal skripsi dan memilih dosen pembimbing sesuai konsentrasi 

skripsinya, serta mendapatkan jadwal tentang progres maupun pendadaran. 

Sedangkan dosen pembimbing dapat melihat daftar mahasiswa yang ada dalam 

bimbingannya, bisa juga melihat usulan bimbingan yang masuk. SIMSOn dapat 

diakses dari mana saja dan kapan saja karena sistem ini terhubung dengan jaringan 

internet. 

Seiring dengan bertambahnya mahasiswa, khususnya di FTI UII, maka 

muncul usulan tentang pengembangan sistem informasi manajemen seperti 

SIMSOn yang dapat menangani KP serta terintegrasi pada semua jurusan di FTI 

UII. Pengembangan juga akan dilakukan peneliti pada penulisan code nya, di mana 

dari PHP biasa akan dimigrasi ke PHP framework untuk meminimalkan code yang 

harus dibuat dan membuatnya lebih terstruktur. Pengembangan dengan php 

framework ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan pada sistem, di mana 
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dengan konfigurasi php yang sekarang, SIMSOn sudah berhasil diretas beberapa 

kali oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain yang disebutkan di atas, 

penulis juga akan mengembangkan fitur-fitur yang dirasa penting dalam sistem ini, 

seperti penambahan jenis user, penambahan fungsi dokumentasi, memaksimalkan 

fitur pencarian dan pengurutan, dsb. Desain UI juga akan dibenahi agar tampilan 

lebih baru dan lebih segar, namun tetap user-friendly atau mudah dioperasikan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membangun dan 

mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen KP agar dapat menangani 

hal-hal yang berkaitan dengan kerja praktek dan dapat diintegrasikan pada semua 

jurusan di FTI UII dengan aman? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Lingkup penerapan sistem hanya di Fakultas Teknologi Industri UII 

2. Sistem berbasis web, dengan framework CI 

3. Terdapat 6 level user, yaitu: admin, sekretaris jurusan, staf jurusan, staf 

akademik, dosen pembimbing, dan mahasiswa 

4. Dokumentasi KP per individu, bukan kelompok. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun dan mengembangkan 

sistem informasi manejemen KP agar dapat menangani hal-hal yang berkaitan 

dengan kerja praktek dan dapat diintegrasikan pada semua jurusan di FTI UII 

dengan aman. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan di dapat FTI UII dengan adanya sistem ini adalah 

sebagai berikut, 
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a. Memberikan kemudahan pada dosen pembimbing untuk mengelola hal-hal 

yang berkaitan dengan mahasiswa bimbingannya 

b. Memberikan kemudahan pada mahasiswa untuk mengusulkan dan 

mengelola KP, serta mencari / melihat informasi KP yang sudah ada. 

c. Mempermudah sekretaris jurusan dalam mengelola informasi tentang dosen, 

mahasiswa, serta KP baik yang sudah diterima maupun yang masih usulan. 

d. Memberi inspirasi / keinginan pada fakultas lain untuk membuat / 

menerapkan sistem serupa untuk lebih memudahkan dosen dan 

mahasiswanya 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam metodologi penelitian ini terdapat beberapa bagian yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka. 

Peneliti melakukan pencarian informasi yang relevan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Pencarian informasi tersebut didapat dari 

berbagai buku dan internet tentang Sistem Informasi Manajemen. 

2. Pengumpulan data. 

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode wawancara dan 

observasi. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak dosen FTI UII 

dengan menanyakan tentang kebutuhan, kekurangan, serta kendala apa saja 

yang dialami pada SIMSOn yang lama. Sedangkan dalam observasi, peneliti 

melakukan pengumpulan data seperti database dan source code SIMSOn 

lama, serta dokumen yang diperlukan. 

3. Sistem. 

Dalam pengembangan sistem informasi ini, digunakan model 

pengembangan prototyping. Prototyping adalah pengembangan yang 

melalui proses interaksi dan berulang-ulang hingga menjadi sistem final 

yang minim bug. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa 

bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penelitian laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

sumber atau alat dalam memahami permasalahan yang terkait dengan 

pembuatan sistem seperti penjelasan tentang SIMSOn, bahasa 

pemrograman serta framework yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini menguraikan tentang metode – metode yang digunakan 

untuk merancang perangkat lunak yang meliputi analisis kebutuhan sistem 

dan perancangan sistem tersebut diantaranya rancangan database, UML, 

dan desain antarmuka. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan 

SIM KP ini, peneliti menggunakan metode prototyping yang dapat 

diuraikan dalam analisis, prototyping, review, revisi, implementasi, dan 

pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil sistem yang telah berhasil dibangun serta 

melakukan pengujian terhadap sistem untuk mengetahui apakah SIM KP 

pada FTI UII berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam bab ini juga terdapat hasil screenshot dari setiap elemen yang 

terdapat dalam sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan 

rangkuman dari hasil analisis kinerja dan berisi saran-saran yang perlu 

diperhatikan berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan 

asumsi-asumsi yang akan dibuat selama pengembangan sistem.



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Framework 

Dalam pembuatan website, framework dapat diartikan sebagai alat 

yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan website. Jika 

dengan CMS kita tinggal menjalankan saja, menggunakan framework masih 

harus menulis kode – kode dan harus menyesuaikan dengan lingkungan 

framework yang digunakan. Memang konsekuensinya harus belajar lagi 

lingkungan pengembangan berdasarkan framework yang digunakan. 

Sebuah framework selain menyediakan lingkungan pengembangan sendiri-

sendiri juga menyediakan berbagai macam fungsi siap pakai yang bisa 

digunakan dalam pembuatan website. Sehingga tidak perlu terkejut jika 

akan banyak kode atau fungsi yang terlihat tidak seperti biasanya, karena 

fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi bawaan framework dan bukan 

fungsi asli dari PHP yang terkadang merupakan pengembangan atau 

penyesuaian fungsi asli PHP agar lebih mudah digunakan atau agar lebih 

sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pratama, 2010). 

Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework: 

a. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi 

web. 

b. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada 

pola tertentu dalam sebuah framework (dengan syarat programmer 

mengikuti pola standar yang ada). 

c. Umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum 

dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal (misalnya 

validasi, ORM, pagination, multiple database, scaffolding, 

pengaturan session, error handling, dll. 

d. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. 
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CodeIgniter (CI) merupakan salah satu dari sekian banyak 

framework PHP yang ada. Tujuan dari pembuatan framework ini untuk 

menghasilkan framework yang dapat digunakan untuk pengembangan 

proyek pembuatan website secara lebih cepat dibandingkan dengan 

pembuatan website dengan cara coding secara manual, dengan menyediakan 

banyak sekali pustaka yang dibutuhkan dalam pembuatan website, dengan 

antarmuka yang sederhana dan struktur logika untuk mengakses pustaka 

yang dibutuhkan. CI membiarkan kita untuk memfokuskan diri pada 

pembuatan website dengan meminimalkan pembuatan kode untuk berbagai 

tujuan pembuatan website. CI merupakan perangkat lunak yang bersifat 

gratis, hal ini dikarenakan CI mempunyai lisensi dibawah Apache/BSD-

Style yang bersifat open source (Pratama, 2010). 

Ada beberapa kelebihan CI dibandingkan dengan framework PHP 

lainnya (Saputra,2011), antara lain: 

1. Model – View – Controller 

Ini merupakan salah satu kelebihan dari CI karena sudah 

menerapkan konsep pemisahan konfigurasi. 

2. Open Source 

CI bersifat gratis tanpa biaya dan boleh dipakai untuk siapa saja, 

ini merupakan kelebihan utama dari codeigniter.  

3. Small Size 

CI dapat disebut small size karena untuk meload library, user 

dapat menkonfigurasi sendiri tergantung kebutuhan. 

4. Completed Library 

Library yang di sediakan juga termasuk lengkap mulai dari 

mengakses database, mengirim email, memvalidasi form, menangani 

session, dan sebagainya. 

5. Dokumentasi lengkap dan jelas 

CodeIgniter juga menyediakan dokumentasi lengkap mulai dari 

konfigurasi hingga penggunaan library dan script SQL. 
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2.2 Konsep Model-View-Controller 

Seperti yang dijabarkan diatas CodeIgniter menerapkan lingkungan 

pengembangan dengan metode MVC (Model View Controller). MVC 

memisahkan antara logika pembuatan kode dengan pembuatan template 

atau tampilan website. Penggunaan MVC membuat pembuatan sebuah 

proyek website menjadi lebih terstruktur dan lebih sederhana. Secara 

sederhana konsep MVC terdiri dari tiga bagian yaitu bagian Model, bagian 

View dan bagian Controller. Didalam website dinamis setidaknya terdiri 

dari tiga hal yang paling pokok, yaitu basis data, logika aplikasi dan cara 

menampilkan halaman wesite. Tiga hal tersebut direpresentasikan dengan 

MVC yaitu model untuk basis data, view untuk cara menampilkan halaman 

website dan controller untuk logika aplikasi. (Saputra, 2011) 

Konsep arsitektur Model-View-Controller dapat kita lihat pada 

gambar 2.1 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar merupakan simulasi dari model MVC tersebut. 

Penjelasan sebagai berikut (Saputra, 2011) : 

a. View 

View Merupakan informasi yang ditampilkan kepada 

pengunjung website. View tidak berisi logika-logika kode tetapi 

User 

Controller View 

Model 

Database 

Gambar 2.1 Model Arsitektur MVC  
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hanya berisi variabel - variabel yang berisi data yang siap 

ditampilkan. View bisa dibilang adalah halaman website yang dibuat 

menggunakan HTML dengan bantuan CSS atau JavaScript. View 

hanya dikhususkan untuk menampilkan data-data hasil dari model 

dan controller.  

b. Model 

Model berfungsi untuk mempresantasikan struktur data dari 

website. Model juga bisa berupa basis data maupun data lain, 

misalnya dalam bentuk file teks atau file xml. Biasanya didalam 

model akan berisi class dan fungsi untuk mengambil, melakukan 

update dan menghapus data website. Karena sebuah website 

biasanya menggunakan basis data dalam menyimpan data maka 

bagian Model biasanya akan berhubungan dengan perintah-perintah 

query SQL. Model bisa dibilang khusus digunakan untuk melakukan 

koneksi ke basis data oleh karena itu logika-logika pemrograman 

yang berada didalam model juga harus yang berhubungan dengan 

basis data. Misalnya saja pemilihan kondisi tetapi untuk memilih 

melakukan query yang mana.  

c. Controller 

Controller merupakan penghubung antara Model dan View. 

Didalam Controller inilah terdapat class dan fungsi-fungsi yang 

memproses permintaan dari View kedalam struktur data didalam 

Model. Controller juga tidak boleh berisi kode untuk mengakses 

basis data. Tugas controller adalah menyediakan berbagai variabel 

yang akan ditampilkan di view, memanggil model untuk melakukan 

akses ke basis data, menyediakan penanganan error, mengerjakan 

proses logika dari aplikasi serta melakukan validasi atau cek 

terhadap input.  

 

Jadi secara singkat urutan dari sebuah request adalah sebagai 

berikut : User berhubungan dengan view, di mana didalam view inilah 
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semua informasi ditampilkan. Saat user melakukan permintaan atau request, 

misal klik tombol maka request tersebut akan diproses oleh Controller. Apa 

yang harus dilakukan, data apa yang diinginkan, apakah ingin melihat data, 

atau memasukan data atau mungkin melakukan validasi data terlebih dahulu, 

semua diproses oleh Controller. Kemudian Controller akan meminta Model 

untuk menyelesaikan request, entah itu melakukan query atau apapun. Dari 

Model, data akan dikirim kembali untuk di proses lebih lanjut di dalam 

Controller dan baru dari Controller data akan ditampilkan di View.  

 

2.3 Sistem Informasi Skripsi Online 

Sistem Informasi Skripsi Online atau disingkat SIMSOn, adalah 

sistem yang dibuat oleh PT. Rabiha Pilar Informatika (Informatika, 2012) 

dan telah digunakan di Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik 

Informatika UII. Sesuai dengan namanya, sistem ini mendukung 

pemrosesan data dan menyediakan fasilitas untuk memanajemen tugas akhir 

/ skripsi. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah untuk 

mempermudah para mahasiswa yang telah tutup teori dan ingin mengajukan 

tugas akhir (TA), karena tidak perlu lagi repot – repot mengisi form TA 

kemudian dikembalikan lagi ke jurusan. Gambaran proses pendaftaran serta 

pengajuan TA (UII, 2006) dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 Alur Pendaftaran TA 

Pada gambar tersebut terlihat jelas alur pendaftaran serta pengajuan 

TA ketika masih menggunakan metode konvensional atau masih 

menggunakan form. Mahasiswa harus mendaftar ke fakultas kemudian 

diberi form usulan TA. Setelah form tersebut diisi oleh mahasiswa, form 

tersebut diberikan ke jurusan untuk kemudian diserahkan kepada dosen 

pembimbing yang dipilih serta dirapatkan oleh dewan dosen. Kemudian 

usulan TA dikembalikan ke mahasiswa dengan hasil disetujui atau ditolak. 

Apabila disetujui, mahasiswa mengembalikan form ke fakultas untuk diberi 

surat penunjukkan pembimbing TA.  

Namun sekarang, untuk mengajukan TA sangatlah mudah, 

mahasiswa yang sudah memiliki account SIMSOn bisa login ke system 

kemudian masuk ke menu Usulan Skripsi dan kemudian mengisi detail 

seperti judul, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, usulan, 

langkah penyelesaian, dan daftar pustaka. Kemudian judul yang diajukan 

tersebut akan muncul pada akun dosen pembimbing yang dipilih serta sekjur 

dan kajur, untuk kemudian diputuskan disetujui / ditolak melalui rapat 
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dewan dosen. Jadwal wajib progress (berupa hitungan mundur) akan 

otomatis muncul pada akun mahasiswa yang skripsinya sudah diterima. 

Sedangkan untuk KP masih dilakukan manual, seperti 

pendaftarannya hingga meminta untuk mencetak surat permohonan KP. 

Gambaran proses pendaftaran serta pengajuan KP (UII, 2006) dapat dilihat 

pada gambar 2.3: 

 

 

      Gambar 2.3 Alur Pendaftaran KP 

 

 

 


