
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Analisis Sistem 

3.1.1 Analisis Proses Bisnis KP 

Analisis proses bisnis KP dibutuhkan untuk memberikan gambaran 

tentang proses – proses yang terjadi di dalam sistem. Prosedur pengambilan 

matakuliah KP adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengisi form pendaftaran judul KP. 

2. Judul yang diajukan akan diverifikasi dan ditentukan apakah 

disetujui atau ditolak oleh jurusan. 

3. Apabila disetujui jurusan, staf KP/TA akan mencetak surat 

permohonan KP ke perusahaan. 

4. Mahasiswa mengirimkan surat permohonan ke instansi / perusahaan 

5. Perusahaan akan memberi balasan bahwa KP diterima 

6. Jurusan akan melakukan penunjukkan dosen pembimbing. 

7. Mahasiswa dapat mengajukan bimbingan dengan mengisi 

permohonan bimbingan. Mahasiswa menghubungi dosen 

pembimbing untuk konfirmasi bimbingan. 

8. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan membawa form 

bimbingan tercetak untuk diisi dosen pembimbing 

9. Mahasiswa mengisi form Open House KP. 

10. Mahasiswa dapat melakukan Open House setelah dosen 

pembimbing melakukan persetujuan dan menentukan jadwal ujian / 

open house. 

11. Mahasiswa melakukan Open House dengan membawa form 

penilaian perusahaan dan form ujian. 

12. Mahasiswa membawa form penilaian perusahaan kepada dosen 

pembimbing untuk diakumulasi dengan nilai bimbingan dalam form 

nilai akhir dan diserahkan ke jurusan. 
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13. Mahasiswa membawa laporan KP final untuk ditandatangani dosen 

pembimbing dan ketua jurusan. Mahasiswa kemudian membawa 

laporan final untuk dikumpulkan di perpustakaan dan mendapat 

keterangan telah menyerahkan laporan. 

14. Mahasiswa melakukan permohonan selesai KP dan upload laporan 

akhir. 

15. Mahasiswa menyerahkan form nilai akhir dan keterangan ke bagian 

KP/TA 

16. KP telah selesai dan bagian KP/TA akan memasukkan nilai akhir. 

Prosedur di atas dapat kita kelompokkan menjadi 4 bagian alur, yaitu 

pendaftaran KP, pelaksanaan / bimbingan KP, presentasi hasil KP, 

pengumuman nilai KP. Berikut bagan prosedur KP : 

a. Pendaftaran KP 

Alur pendaftaran KP dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1 Pendaftaran KP 
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b. Pelaksanaan / Bimbingan KP 

Alur bimbingan KP dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut: 

 

Gambar 3.2 Pelaksanaan / Bimbingan KP 

 

c. Presentasi Hasil KP 

Alur presentasi hasil KP dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut: 

 

Gambar 3.3 Presentasi Hasil KP 
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d. Pengumuman Nilai KP 

Alur pengumuman nilai KP dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut: 

 

Gambar 3.4 Pengumuman Nilai KP 

 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem pada sistem informasi manajemen kerja 

praktek online ini digunakan untuk membagi sistem ke dalam komponen-

komponen berdasarkan data yang diperlukan dalam pembangunan sistem. 

Beberapa contoh data yaitu detail mahasiswa, detail dosen, arsip kp mahasiswa, 

status kp mahasiswa, dan lainnya. 

Adapun yang dibutuhkan oleh sistem informasi manajemen kerja 

praktek online berdasarkan hak akses user sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Admin 

1. Fasilitas memberikan hak akses hingga menambah pengguna 

berdasarkan level user atau jabatan. 

2. Fasilitas untuk menambahkan informasi 
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b. Kebutuhan Staf Jurusan 

1. Fasilitas untuk menyetujui proposal KP mahasiswa yang 

belum diproses 

2. Fasilitas untuk mengatur dosen pembimbing tiap mahasiswa 

3. Fasilitas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan KP 

4. Fasilitas untuk melihat arsip KP mahasiswa 

5. Fasilitas untuk melihat seluruh daftar user baik dosen 

maupun mahasiswa 

c. Kebutuhan Staf Akademik 

1. Fasilitas untuk mencetak surat permohonan KP 

2. Fasilitas untuk rekap nilai akhir 

3. Fasilitas untuk melihat arsip KP mahasiswa 

d. Kebutuhan Sekretaris Jurusan 

1. Fasilitas untuk melakukan pengawasan terhadap mahasiswa 

dan mengeluarkan surat pemberhentian 

2. Fasilitas untuk melihat daftar KP mahasiswa 

3. Fasilitas untuk melihat daftar dosen pembimbing KP 

e. Kebutuhan Dosen Pembimbing 

1. Fasilitas untuk melihat dan memberi aksi terhadap 

permohonan mahasiswa (bimbingan – ujian) 

2. Fasilitas untuk melihat daftar KP mahasiswa 

3. Fasilitas untuk memberi nilai KP mahasiswa 

f. Kebutuhan Mahasiswa 

1. Fasilitas untuk mengajukan pendaftaran KP/TA 

2. Fasilitas untuk mencetak surat permohonan KP ke 

perusahaan 

3. Fasilitas untuk mengisi permohonan bimbingan kepada 

dosen 

4. Fasilitas untuk mengajukan ujian KP 

5. Fasilitas untuk memohon closing KP 
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3.2 Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem di atas diperlukan suatu 

metode perancangan untuk menspesifikasikan objek data yang merupakan 

proses sistem. Metode perancangan sistem pada sistem informasi 

manajemen kerja praktek online menggunakan Metode UML (Unified 

Modeling Language). 

3.2.1 Perancangan Proses 

Pada tahap perancangan ini, dibatasi pada pembuatan diagram, yaitu 

Use Case Diagram dalam mempresentasikan sistem. 

a. Use Case Diagram 

Sistem ini memiliki enam user utama, yaitu: admin, staf 

jurusan, staf akademik, sekretaris jurusan, dosen pembimbing, 

dan mahasiswa. Masing – masing user memiliki hak akses 

masing – masing di dalam penggunaan fitur – fitur sistem. 

1. User sebagai admin yang mempunyai hak akses 

penuh dalam mengelola sistem dengan contoh 

penambahan user sesuai level user, penambahan role 

user, atau penambahan status kerja, serta melihat data 

semua arsip KP mahasiswa. 

2. User sebagai staf jurusan. Staf jurusan mempunyai 

hak akses dalam mengelola informasi – informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan 

KP, seperti persetujuan proposal KP, pengaturan 

dosen pembimbing, dan melihat arsip KP mahasiswa. 

3. User sebagai staf akademik di mana pengguna ini 

memiliki hak akses dalam mencetak surat 

permohonan KP mahasiswa, rekap nilai akhir 

mahasiswa, serta melihat arsip KP. 

4. User sebagai sekretaris jurusan, mempunyai hak 

akses untuk melakukan pengawasan terhadap 
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mahasiswa dan mengeluarkan surat pemberhentian, 

melihat daftar KP 

5. User sebagai dosen pembimbing, mempunyai hak 

akses untuk mengelola bimbingan yang diajukan oleh 

mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya dan 

dapat juga memberi nilai akhir, serta melihat arsip KP 

6. User sebagai mahasiswa, mempunya hak akses untuk 

membuat akun, mengajukan proposal KP, 

mengajukan bimbingan, mengajukan ujian/seminar, 

serta melihat arsip KP. 

Untuk mengakses fitur-fitur di sistem ini, user 

diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Untuk penjelasan akses 

fitur-fitur user pada sistem ini, digambarkan dengan use case 

diagram. Use case diagram untuk sistem informasi manajemen 

kerja praktek dapat dilihat pada gambar 3.5 

 

Gambar 3.5 Use Case Diagram 



19 

 

Secara garis besar, fitur – fitur dalam sistem ini dapat 

dikelompokkan menjadi 9 use case antara lain: 

1. Mengelola pekerjaan (KP) mahasiswa, meliputi 

persetujuan judul, cetak surat permohonan, set 

dosen pembimbing, dan permintaan ujian / 

seminar. 

2. Mengelola berita, meliputi upload dan edit 

berita. 

3. Monitoring pekerjaan (KP) mahasiswa, seperti 

melihat daftar mahasiswa yang terlambat mulai 

KP dan terlambat ujian / seminar. 

4. Mengelola daftar dosen, meliputi melihat daftar 

dosen sesuai jurusan dan set dosen apakah bisa 

menjadi pembimbing KP atau tidak. 

5. Mengelola bimbingan mahasiswa, meliputi 

melihat daftar request bimbingan yang masuk 

dan persetujuan permintaan bimbingan. 

6. Mengelola pekerjaan (KP), meliputi 

mengajukan proposal, mengajukan bimbingan, 

dan mengajukan ujian. 

7. Mengelola user, meliputi tambah / ubah / hapus 

user baik mahasiswa, dosen, dan staf. 

8. Melihat arsip pekerjaan, yaitu melihat daftar KP 

yang sudah aktif, sedang dalam progress, atau 

sudah selesai. 

9. Autentifikasi, meliputi daftar baru, login, dan 

update data. 

3.2.2 Perancangan Arsitektur 

Arsitektur yang dimaksud dalam sistem informasi ini adalah 

konsep MVC (Model View Controller). Berikut adalah MVC yang telah 

dibuat dalam sistem informasi ini. 
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a. Controller 

Karena controller merupakan penghubung antara model dan view, 

maka controller lah yang dibuat pertama kali sebelum membuat model 

dan view. Controller dalam sistem ini antara lain: 

1. bimbingan.php 

Controller ini memproses semua request yang berhubungan 

dengan bimbingan, yaitu request bimbingan dari mahasiswa 

dan persetujuan bimbingan oleh dosen pembimbing. 

Controller ini menghandle use case nomor 5. 

2. content.php 

Controller ini berfungsi menampilkan data di halaman beranda, 

serta memproses request oleh staf untuk upload berita yang 

akan ditampilkan. Controller ini menghandle use case nomor 

2. 

3. daftar.php 

Controller ini memproses semua request yang berhubungan 

dengan pendaftaran, seperti pendaftaran judul KP dan 

pendaftaran user baru. Controller ini menghandle use case 

nomor 4, 6, 7, dan 9. 

4. karyawan.php 

Controller ini memproses semua request yang berhubungan 

dengan dosen / staf, yaitu melihat daftar karyawan dan 

mengeset apakah dosen bisa membimbing KP atau tidak. 

Controller ini menghandle use case nomor 4. 

5. kerja.php 

Controller ini memproses semua request yang berhubungan 

dengan KP, antara lain melihat KP berdasarkan status (aktif / 

in progress / selesai), pendaftaran judul KP, persetujuan / 

menolak judul KP, set / ganti dosen pembimbing, hingga 

memberi nilai akhir oleh staf akademik. Controller ini 

menghandle use case nomor 1, 6, dan 8. 
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6. login.php 

Controller ini berfungsi untuk memproses request login dari 

user. Controller ini menghandle use case nomor 9. 

7. logout.php 

Controller ini berfungsi untuk memproses request logout dari 

user. Controller ini menghandle use case nomor 9. 

8. mahasiswa.php 

Controller ini memproses semua request yang berhubungan 

dengan mahasiswa, seperti melihat daftar mahasiswa, melihat 

mahasiswa yang terlambat bimbingan, hingga menambah 

mahasiswa. Controller ini menghandle use case nomor 3 dan 

7. 

9. revisi.php 

Controller ini memproses request ketika user sebagai 

mahasiswa melakukan upload laporan final. Controller ini 

menghandle use case nomor 6. 

10. ujian.php 

Controller ini memproses semua request yang berhubungan 

dengan ujian, yaitu ketika mahasiswa melakukan request 

untuk Open House KP dan ketika dosen pembimbing 

menyetujui permintaan ujian dari mahasiswa. Controller ini 

menghandle use case nomor 1 dan 6. 

11. user.php 

Controller ini memproses request yang berhubungan dengan 

user, yaitu melihat data diri user serta edit data diri. Controller 

ini menghandle use case nomor 7 dan 9. 

b. View 

View dibuat untuk menampilkan data – data hasil dari controller 

dan model, dengan kata lain view adalah halaman website yang dilihat 

langsung oleh user. Karena banyaknya view yang dibuat, maka akan 

dijelaskan per bagian, antara lain : 
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1. Content 

Content adalah hal - hal yang berkaitan dengan tampilan di 

halaman beranda, view yang berkaitan antara lain: 

1. content.php untuk halaman beranda utama 

2. content_detail.php untuk tampilan content secara detail 

3. content_upload.php untuk upload content 

View ini untuk tampilan pada use case nomor 2. 

2. Login 

Login adalah proses di mana user masuk ke dalam sistem 

untuk mendapatkan hak akses. View yang berkaitan dengan 

login hanya login_v.php, di mana terdapat form untuk login. 

View ini untuk tampilan pada use case nomor 9. 

3. Bimbingan 

Bimbingan adalah proses konsultasi aktivitas KP 

mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. View yang 

berkaitan dengan bimbingan antara lain: 

1. bimbingan_v.php untuk tampilan form request 

bimbingan dari mahasiswa 

2. kerja_acc_v.php di mana di dalamnya terdapat form 

untuk menyetujui bimbingan oleh dosen pembimbing 

View ini untuk tampilan pada use case nomor 5 dan 6. 

4. Ujian 

Ujian di sini adalah proses di mana mahasiswa akan 

mempresentasikan hasil KP ke dosen pembimbing. View yang 

berkaitan dengan ujian antara lain: 

1. ujian_v.php untuk menampilkan form request ujian oleh 

mahasiswa 

2. ujian_acc_v.php untuk menampilkan form persetujuan 

ujian 

View ini untuk tampilan pada use case nomor 1 dan 6. 
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5. User 

User adalah tiap pengguna yang ada di dalam sistem dan 

mempunyai hak akses masing – masing. View yang berkaitan 

dengan user antara lain:  

1. karyawan_v.php untuk menampilkan daftar dosen dan 

staf 

2. mahasiswa_v.php untuk menampilkan daftar mahasiswa 

3. tambah_mahasiswa_v.php untuk menambah mahasiswa 

baru 

4. tambah_karyawan_v.php untuk menambah karyawan 

baru 

5. tambah_user_v.php untuk daftar user baru agar memiliki 

hak akses ke dalam sistem 

6. user_v.php untuk melihat data diri user 

View ini untuk tampilan pada use case nomor 1 dan 6. 

6. Kerja 

Kerja yang dimaksud di sini adalah segala hal yang 

berhubungan dengan KP mahasiswa. View yang berkaitan 

dengan kerja antara lain:  

1. kerja_v.php untuk menampilkan arsip KP baik yang 

sedang aktif / sedang progress / selesai 

2. kerja_acc_v.php untuk persetujuan judul KP dan 

persetujuan bimbingan 

3. kerja_add_v.php untuk mengeset dosen pembimbing 

untuk KP yang disetujui 

4. kerja_selesai_v.php untuk memberi nilai pada KP yang 

sudah selesai 

5. mhs_pengawasan_v.php untuk menampilkan daftar 

mahasiswa yang terlambat daftar / bimbingan / selesai 
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6. permohonan_v.php untuk tampilan di mana mahasiswa 

memberi laporan apakah judul KP diterima perusahaan 

atau ditolak perusahaan 

7. tambah_kerja_v.php untuk tampilan form di mana 

mahasiswa mengajukan judul KP 

8. reject_v.php untuk menampilkan form yang diisi oleh 

staf apabila menolak judul KP 

9. revisi_v.php untuk menampilkan form upload laporan 

final oleh mahasiswa. 

View ini untuk tampilan pada use case nomor 1, 3, 6, dan 8. 

c. Model 

Model berisi class dan fungsi untuk mengambil, melakukan 

update, dan menghapus data website. Model bisa dibilang adalah 

jembatan untuk mengambil data dari database karena berisi query 

SQL. Model dalam sistem ini antara lain: 

1. bimbingan_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan bimbingan pada 

controller bimbingan.php. Model ini dibutuhkan pada use case 

nomor 5 dan menghubungkan tabel: tm_kerja, tm_user, 

tm_karyawan, tm_mahasiswa, tt_bimbingan, dan 

tt_kerja_status. 

2. content_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan berita pada 

controller content.php. Model ini dibutuhkan pada use case 

nomor 2 dan menghubungkan tabel: content, tm_user, dan 

tm_karyawan. 

3. karyawan_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan karyawan pada 
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controller karyawan.php. Model ini dibutuhkan pada use case 

nomor 4 dan 7, serta menghubungkan tabel: tm_user dan 

tm_karyawan. 

4. kerja_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan pekerjaan KP 

pada controller daftar.php dan kerja.php. Model ini 

dibutuhkan pada use case nomor 1, 4, 6, dan 8. Kerja_m.php 

menghubungkan tabel: tm_kerja, tm_user, tm_karyawan, 

tm_mahasiswa, dan tt_kerja_status. 

5. konsentrasi.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang memerlukan dan berhubungan dengan 

konsentrasi pada controller mahasiswa.php dan daftar.php. 

Model ini dibutuhkan pada use case nomor 3, 4, dan 7. 

Konsentrasi.php menghubungkan tabel: tr_konsentrasi dan 

tr_role. 

6. login_model.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query untuk login pada controller login.php. Model 

ini dibutuhkan pada use case nomor 9 dan memanggil data dari 

tabel tm_user. 

7. mahasiswa_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan mahasiswa pada 

controller mahasiswa.php. Model ini dibutuhkan pada use case 

nomor 3 dan 7. Mahasiswa_m.php menampilkan data dan 

menghubungkan tabel: tm_kerja, tm_user, tm_karyawan, 

tm_mahasiswa, tr_status, dan tt_kerja_status. 
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8. revisi_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan revisi pada 

controller revisi.php. Model ini dibutuhkan pada use case 

nomor 6 dan menampilkan data serta menghubungkan tabel: 

tm_kerja, tm_user, tm_karyawan, tm_mahasiswa, dan tt_ujian. 

9. ujian_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan ujian pada 

controller ujian.php. Model ini dibutuhkan pada use case 

nomor 1 dan 6, serta menampilkan data dan menghubungkan 

tabel: tm_kerja, tm_user, tm_karyawan, tm_mahasiswa, 

tt_bimbingan, tt_ujian, dan tt_kerja_status. 

10. user_m.php 

Model ini digunakan untuk koneksi ke basis data dan 

melakukan query yang berhubungan dengan profil user pada 

controller user.php. Model ini dibutuhkan pada use case nomor 

7 dan 9, serta menampilkan data dan menghubungkan tabel: 

tm_user dan tr_konsentrasi. 

3.2.3 Perancangan Basis Data 

Sistem informasi manajemen kerja praktek ini menggunakan dua 

belas tabel basisdata. Basisdata berfungsi sebagai penyedia informasi 

bagi para pengguna dan merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam sistem aplikasi ini. Berikut tabel beserta relasinya: 

1. Basisdata 

a. Tabel User 

Tabel ini menyimpan data pribadi pengguna seperti nama, 

password, hingga jurusan, serta role pengguna. Tabel ini 

bernama tm_user, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 
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Tabel 3.1 Tabel tm_user. 

No Field Type Keterangan 

1 id_user INT(11) Primary Key 

2 nomor VARCHAR(9)  

3 passwd VARCHAR(32)  

4 nama VARCHAR(32)  

5 jurusan VARCHAR(18)  

6 email VARCHAR(32)  

7 kontak VARCHAR(32)  

8 id_konsentrasi SMALLINT(6) Foreign Key 

9 id_role SMALLINT(6) Foreign Key 

 

b. Tabel Karyawan 

Tabel ini menyimpan data tambahan milik karyawan / dosen 

yaitu gelar. Pada tabel ini bisa ditentukan juga apakah dosen 

tersebut bisa membimbing KP atau tidak, bisa membimbing TA 

atau tidak. Tabel ini bernama tm_karyawan, dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Tabel karyawan. 

No Field Type Keterangan 

1 id_karyawan INT(11) Primary Key 

2 Gelar VARCHAR(16)  

3 isPembimbingKP TINYINT(1)  

4 isPembimbingTA TINYINT(1)  

5 id_user INT(11) Foreign Key 

 

c. Tabel Mahasiswa 

Tabel ini menyimpan data tambahan milik mahasiswa, yaitu 

angkatan. Tabel ini bernama tm_mahasiswa, dapat dilihat pada 

tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3.3 Tabel mahasiswa. 

No Field Type Keterangan 

1 id_mahasiswa INT(11) Primary Key 

2 angkatan YEAR(4)  

3 id_user INT(11) Foreign Key 

 

d. Tabel Konsentrasi 

Tabel ini menyimpan data jurusan dan konsentrasi-

konsentrasi yang ada di tiap jurusan. Nantinya untuk 

membedakan jurusan tiap user yang ada, sehingga 

mempermudah dalam pemanggilan. Tabel ini bernama 

tr_konsentrasi, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Tabel konsentrasi. 

No Field Type Keterangan 

1 id_konsentrasi SMALLINT(6) Primary Key 

2 jurusan VARCHAR(20)  

3 konsentrasi VARCHAR(48) Foreign Key 

 

e. Tabel Role 

Tabel ini menyimpan role / level akses yang ada dalam 

sistem. Terdapat enam level akses dalam sistem ini, yaitu: 

sekretaris jurusan, dosen pembimbing, staf jurusan, staf 

akademik (KP/TA), mahasiswa, dan admin. Tabel ini bernama 

tr_role, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Tabel role. 

No Field Type Keterangan 

1 id_role SMALLINT(6) Primary Key 

2 level_role VARCHAR(16)  
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f. Tabel Kerja 

Tabel ini menyimpan data pekerjaan / judul serta keterangan 

tambahannya yang ditambahkan oleh mahasiswa. Tabel ini 

bernama tm_kerja, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Tabel kerja. 

No Field Type Keterangan 

1 id_kerja INT(11) Primary Key 

2 jenis VARCHAR(16)  

3 judul VARCHAR(64)  

4 tempat VARCHAR(32)  

5 alamat VARCHAR(32)  

6 is_aktif TINYINT(1)  

7 id_karyawan INT(11) Foreign Key 

8 id_mahasiswa INT(11) Foreign Key 

9 id_konsentrasi INT(11) Foreign Key 

 

g. Tabel Status 

Tabel ini memberi penjelasan tahapan-tahapan status KP 

mahasiswa mulai dari daftar, disetujui jurusan, hingga selesai. 

Tabel ini bernama tt_status, dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Tabel status. 

No Field Type Keterangan 

1 id_status SMALLINT(6) Primary Key 

2 jenis VARCHAR(16)  

3 nama VARCHAR(32)  

4 status_next VARCHAR(32)  

5 is_wajib TINYINT(1)  

6 is_aktif TINYINT(1)  

7 keterangan TEXT  

 



30 

 

h. Tabel Bimbingan 

Tabel ini menyimpan data bimbingan yang diajukan 

mahasiswa kepada dosen pembimbing. Tabel ini bernama 

tt_bimbingan, dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 Tabel bimbingan. 

No Field Type Keterangan 

1 id_bimbingan SMALLINT(6) Primary Key 

2 waktu VARCHAR(16)  

3 is_disetujui TINYINT(1)  

4 keterangan TEXT  

5 id_kerja INT(11) Foreign Key 

6 id_karyawan INT(11) Foreign Key 

 

i. Tabel Ujian 

Tabel ini menyimpan data ujian yang diajukan oleh 

mahasiswa. Setiap ujian yang diajukan akan ditentukan waktu 

ujiannya oleh sekretaris jurusan. Tabel ini bernama tt_ujian, 

dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut. 

Tabel 3.9 Tabel ujian. 

No Field Type Keterangan 

1 id_ujian INT(11) Primary Key 

2 jenis VARCHAR(16)  

3 waktu TIMESTAMP  

4 is_disetujui TINYINT(1)  

5 wkt_dijadwalkan TIMESTAMP  

6 files VARCHAR(64)  

7 klik VARCHAR(32)  

8 id_kerja INT(11) Foreign Key 

9 id_user INT(11) Foreign Key 
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j. Tabel Kinerja 

Tabel ini menyimpan data nilai akhir tiap mahasiswa beserta 

dengan pekerjaannya. Tabel ini bernama td_kinerja, dapat 

dilihat pada tabel 3.10 berikut. 

Tabel 3.10 Tabel kinerja. 

No Field Type Keterangan 

1 nilai VARCHAR(3)  

2 id_kerja INT(11) Foreign Key 

3 id_user INT(11) Foreign Key 

 

k. Tabel Kerja Status 

Tabel ini menyimpan riwayat perubahan status pada judul 

KP mahasiswa dan siapa yang melakukan aksi tersebut. Kolom 

alasan berisi alasan ketika jurusan menolak judul yang diajukan 

mahasiswa. Tabel ini bernama tt_kerja_status, dapat dilihat pada 

tabel 3.11 berikut. 

Tabel 3.11 Tabel kerja status. 

No Field Type Keterangan 

1 id_kerja_status INT(11) Primary Key 

2 tgl_eksekusi TIMESTAMP  

3 alasan TEXT  

4 id_kerja INT(11) Foreign Key 

5 id_status SMALLINT(6) Foreign Key 

6 id_user INT(11) Foreign Key 

 

l. Tabel Konten Berita 

Tabel ini menyimpan data pengumuman atau berita yang 

ditampilkan di beranda. Yang dapat memasukkan pengumuman 

hanya user yang memiliki role staf akademik. Tabel ini bernama 

content, dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut. 
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Tabel 3.12 Tabel konten berita. 

No Field Type Keterangan 

1 id_content INT(11) Primary Key 

2 judul VARCHAR(100)  

3 tanggal DATETIME  

4 gambar VARCHAR(150)  

5 isi TEXT  

6 lampiran VARCHAR(50)  

7 id_karyawan INT(11) Foreign Key 

 

2. Relasi Tabel 

Relasi Tabel digunakan untuk mempermudah pada saat 

implementasi sistem untuk mengetahui hubungan yang terjadi 

antara tabel. Relasi tabel aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.6 

berikut. 

 

Gambar 3.6 Relasi tabel aplikasi 
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3.2.4 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka diperlukan untuk memberi gambaran 

desain dan tampilan dari sebuah sistem yang akan ditampilkan ke 

pengguna pada halaman sistem, dan mempermudah melakukan 

peletakkan terhadap atribut – atribut pada halaman website. Berikut 

beberapa rancangan halaman yang akan sering diakses oleh pengguna. 

1. Halaman Utama 

Halaman utama atau home merupakan halaman yang akan 

ditampilkan saat pengguna membuka website sistem ini. Yang 

ditampilkan di halaman ini adalah berita, kemudian ada menu di 

sebelah kiri, dan login di kanan atas. Desain dapat dilihat pada 

gambar 3.7 berikut. 

 

Gambar 3.7 Desain Antarmuka Home 

 

2. Halaman Login 

Halaman ini digunakan untuk verifikasi pengguna yang akan 

masuk ke dalam sistem. Data yang dimasukkan kemudian akan 

dicocokkan dengan database. Antarmuka ini digunakan pada use 

case nomor 9. Desain dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut. 
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Gambar 3.8 Desain Antarmuka Login 

 

3. Halaman Daftar Judul KP 

Halaman ini hanya terdapat pada akun mahasiswa dan 

digunakan untuk mahasiswa yang akan mendaftarkan judul KP nya. 

Antarmuka ini digunakan pada use case nomor 6. Desain dapat 

dillihat pada gambar 3.9 berikut. 

 

Gambar 3.9 Desain Antarmuka Pendaftaran Judul 

 

4. Halaman Persetujuan Judul KP 

Halaman ini hanya terdapat pada akun staf jurusan dan 

digunakan untuk mengelola judul – judul KP yang masuk, dalam hal 

ini persetujuan judul KP. Antarmuka ini digunakan pada use case 

nomor 1. Desain dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut. 
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Gambar 3.10 Desain Antarmuka Persetujuan Judul 

 

5. Halaman Cetak Surat Permohonan KP 

Halaman ini hanya terdapat pada akun staf KP/TA dan 

digunakan untuk mencetak surat permohonan KP pada tiap judul 

yang sudah disetujui oleh jurusan. Antarmuka ini digunakan pada 

use case nomor 1. Desain dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut. 

 

Gambar 3.11 Desain Antarmuka Cetak Surat Permohonan KP 

 

6. Halaman Laporan Permohonan KP 

Halaman ini hanya terdapat pada akun mahasiswa dan 

digunakan untuk melaporkan apakah permohonan KP yang 

diusulkan ke perusahaan diterima atau ditolak. Antarmuka ini 

digunakan pada use case nomor 6. Desain dapat dilihat pada gambar  

3.12 berikut. 
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Gambar 3.12 Desain Antarmuka Laporan Permohonan KP 

 

7. Halaman Set Dosen Pembimbing 

Halaman ini hanya terdapat pada akun staf jurusan dan 

digunakan untuk set dosen pembimbing pada mahasiswa yang 

usulan KP nya diterima perusahaan. Antarmuka ini digunakan pada 

use case nomor 1. Desain dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut. 

 

Gambar 3.13 Desain Antarmuka Set Pembimbing 

 

8. Halaman Bimbingan 

Halaman ini hanya terdapat pada akun mahasiswa dan 

digunakan untuk mengajukan bimbingan pada dosen pembimbing 

yang telah ditentukan. Antarmuka ini digunakan pada use case 

nomor 6. Desain dapat dilihat pada gambar 3.14 berikut. 
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Gambar 3.14 Desain Antarmuka Permintaan Bimbingan 

 

9. Halaman Acc Bimbingan 

Halaman ini hanya terdapat pada akun dosen pembimbing 

dan digunakan untuk menyetujui atau menolak bimbingan yang 

diajukan oleh mahasiswa yang ada di bawah bimbingannya. 

Antarmuka ini digunakan pada use case nomor 5. Desain dapat 

dilihat pada gambar 3.15 berikut. 

 

Gambar 3.15 Desain Antarmuka Acc Bimbingan 

 

10. Halaman Ujian / Open House 

Halaman ini hanya terdapat pada akun mahasiswa dan 

digunakan untuk mengajukan presentasi laporan akhir. Antarmuka 

ini digunakan pada use case nomor 6. Desain dapat dilihat pada 

gambar 3.16 berikut. 
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Gambar 3.16 Desain Antarmuka Request Presentasi Hasil KP 

 

11. Halaman Acc Ujian 

Halaman ini hanya terdapat pada akun dosen pembimbing 

dan sekretaris jurusan. Digunakan untuk menyetujui presentasi 

laporan akhir yang diajukan oleh mahasiswa. Antarmuka ini 

digunakan pada use case nomor 1. Desain dapat dilihat pada gambar 

3.17 berikut.  

 

Gambar 3.17 Desain Antarmuka Persetujuan Ujian 

 

12. Halaman Upload Revisi  

Halaman ini hanya terdapat pada akun mahasiswa dan 

digunakan untuk upload laporan final. Antarmuka ini digunakan 

pada use case nomor 6. Desain dapat dilihat pada gambar 3.18 

berikut. 
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Gambar 3.18 Desain Antarmuka Upload Revisi 

 

 

 

 

 


