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Abstrak 

 

Jurusan Teknik Informatika merupakan sebuah Program Strata 1 (S1) yang 

berada dalam Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya. Teknik 

Informatika merupakan pendidikan bidang studi Teknik yang mempelajari tentang 

ilmu pengetahuan berbagai macam Sistem Informasi, Teknologi khususnya untuk 

bagian Teknik Informatika itu sendiri. Teknik informatika juga merupakan 

disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang pada dasarnya 

merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani 

masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik (data) dengan 

memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Transformasi itu berupa 

proses-proses logika dan sistematika untuk mendapatkan solusi dalam 

menyelesaikan berbagai masalah, Di samping itu, Lulusan – lulusan Mahasiswa 

Jurusan Teknik Informatika diharapkan memiliki kemampuan untuk merancang 

suatu jaringan dan sistem komputer, serta menguasai dasar-dasar ilmu dan 

Teknologi informasi sebagai landasan untuk pengembangan studi lanjutan. 

Dengan ini diharapkan “Sistem Informasi Tugas Akhir Di Teknik 

Informatika Universitas Palangka Raya Berbasis Web” ini dapat membantu 

mahasiswa dan juga Dosen Koordinator Ujian Tugas Akhir dalam berjalannya 

proses Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Palangka 

Raya. 

Dalam merancang dan membangun website ini menggunakan metodologi 

pengembangan perangkat lunak Waterfall Menurut Summerville tahun 2009, 

tahapan - tahapannya yaitu Requirements Analysis and Definition (Analisis dan 

Definisi Kebutuhan), System and Software Design (Perancangan sistem dan 

Perangkat Lunak), Implementation and Unit System (Implementasi dan pengujian 

unit), Integration and System Testing (Integrasi dan Pengujian Sistem), dan 

Operation and Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan). Bahasa pemrograman 

yang digunakan yaitu HTML, PHP, CSS, Bootstrap, Javascript dan MySQL
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1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Jurusan Teknik Informatika 

merupakan sebuah Program Strata 1 

( S1) yang berada dalam 

Lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Palangka Raya. Teknik 

Informatika merupakan pendidikan 

bidang studi Teknik yang 

mempelajari tentang ilmu 

pengetahuan berbagai macam 

Sistem Informasi, Teknologi 

khususnya untuk bagian Teknik 

Informatika itu sendiri. Teknik 

informatika juga merupakan disiplin 

ilmu yang menginduk pada ilmu 

komputer, yang pada dasarnya 

merupakan kumpulan disiplin ilmu 

dan teknik yang secara khusus 

menangani masalah transformasi 

atau pengolahan fakta-fakta 

simbolik (data) dengan 

memanfaatkan seoptimal mungkin 

teknologi komputer. Transformasi 

itu berupa proses-proses logika dan 

sistematika untuk mendapatkan 

solusi dalam menyelesaikan 

berbagai masalah, Di samping itu, 

lulusan diharapkan memiliki 

kemampuan untuk merencanakan 

suatu jaringan dan sistem komputer, 

serta menguasai dasar-dasar ilmu 

dan tenologi informasi sebagai 

landasan untuk pengembangan studi 

lanjutan. 
Pada Jurusan Teknik Informatika ada 

beberapa tahapan tahapan yang harus 

ditempuh mahasiswa yaitu setelah 

mahasiswa mencapai sks yang telah 

ditentukan maka mahasiswa harus 

menempuh Program Profesional, 

Kerja Praktek, dan Tugas Akhir. 

Program Profesional dan Kerja 

Praktek adalah tahap awal yang harus 

ditempuh mahasiswa Teknik 

Informatika, setelah itu mahasiswa 

akan menempuh Tugas Akhir 

(Skripsi) dimana Tugas Akhir adalah 

suatu karya tulis ilmiah, berupa 

paparan tulisan hasil penelitian yang 

membahas suatu masalah dalam 

bidang ilmu tertentu dengan 

menggunakan kaidah-kaidah yang 

berlaku dalam bidang ilmu tersebut. 

Disini kita akan membuat sistem yang 

akan membantu mahasiswa dalam 

mengajukan Tugas Akhir dan 

mendaftar Tugas Akhir sehingga data 

mahasiswa yang mengambil Tugas 

Akhir akan didata ke dalam sistem. 

Mahasiswa itu pun akan lebih mudah 

dalam pencetakan berkas – berkas 

ujian Tugas Akhirnya. 

Dengan ini diharapkan “Sistem 

Informasi Tugas Akhir di Teknik 

Informatika Universitas Palangkaraya” 

ini dapat membantu mahasiswa, Dosen 

Pembimbing juga Dosen koordinator 

Ujian Tugas Akhi/skripsi dalam 

berjalannya proses Tugas 

Akhir/Skripsi mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas 

Palangka Raya. 
 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan yang 

akan adalah bagaimana rancang 

membangun “Sistem Informasi Tugas 

Akhir di Teknik Informatika 

Universitas Palangka Raya ?”. 
 

1.3.Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

ada, batasan masalah yang akan 

dijadikan dasar website adalah : 

a. Rancang Bangun Website 

Pendaftaran Tugas Akhir 

Mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika ini mengambil data di 

Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Palangka Raya. 

b. Website hanya dapat diakses oleh 

Dosen Koordinator Tugas Akhir, 

Dosen Pembimbing dan 

Mahasiswa yang menempuh 

Tugas Akhir di Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Palangka 

Raya. 

c. Dosen Koordinator TI mengelola 

(menambah, mengubah dan 
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menghapus) data dan informasi 

yang ada pada website. 

d. Dosen Pembimbing Skripsi 

mempunyai hak akses yaitu 

mengecek laporan dan 

mengsetujui apa mahasiswa 

tersebut bisa lanjut ke seminar 

skripsi. 

e. Mahasiswa mempunyai hak akses 

yaitu untuk mengajukan 

Skripsi/TA dan mendaftarkan 

Tugas Akhir dan menginputkan 

data diri pada website. 

f. Website ini merupakan juga 

sebagai media pencetakan file 

berkas berkas tugas akhir bagi 

mahasiswa yang telah konsultasi 

dan mendaftar Tugas 

Akhir/Skripsi. 
 

2. Landasan Teori 

2.1.Pengertian Website 

Website adalah sering juga disebut 

Web, dapat diartikan suatu kumpulan-

kumpulan halaman yang menampilkan 

berbagai macam informasi teks, data, 

gambar diam ataupun bergerak, data 

animasi, suara, video maupun 

gabungan dari semuanya, baik itu yang 

bersifat statis maupun yang dinamis, 

yang dimana membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling 

berkaitan dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan halaman 

atau hyperlink. Halaman website 

biasanya berupa dokumen yang ditulis 

dalam format Hyper Text Markup 

Language (HTML), yang bisa diakses 

melalui HTTP, HTTP adalah suatu 

protokol yang menyampaikan berbagai 

informasi dari server website untuk 

ditampilkan kepada para user atau 

pemakai melalui web browser. 

2.2.Tipe – tipe Website 

a. Website Statis adalah web yang 

mempunyai halaman tidak berubah. 

Artinya adalah untuk melakukan 

perubahan pada suatu halaman 

dilakukan secara manual dengan 

mengedit code yang menjadi 

struktur dari website tersebut. 

b. Website Dinamis merupakan 

website yang secara struktur 

diperuntukan untuk update sesering 

mungkin. Biasanya selain utama 

yang bisa diakses oleh user pada 

umumnya, jugadisediakan halaman 

backend untuk mengedit kontent 

dari website. Contoh umum 

mengenai website dinamis adalah 

web berita atau web portal yang 

didalamnya terdapat fasilitas berita, 

polling dan sebagainya. 

c. Website Interaktif adalah web 

yang saat ini memang sedang 

booming. Salah satu contoh 

website interaktif adalah blog dan 

forum. Di website ini user bisa 

berinteraksi dan beradu argument 

mengenai apa yang menjadi 

pemikiran mereka. Biasanya 

website seperti memiliki moderator 

untuk mengatur supaya topik yang 

diperbincangkan tidak keluar jalur. 

2.3.Analisis Sistem 

a. Flowchart adalah representasi 

grafis dari langkah – langkah yang 

harus diikuti dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yang terdiri 

atas sekumpulan simbol, dimana 

masing – masing simbol 

merepresentasikan kegiatan 

tertentu. Flowchart diawali dengan 

penerimaan input dan diakhiri 

dengan penampilan output. Bagan 

alir program merupakan bagian 

yang menjelaskan secara rinci 

langkah-langkah dari proses 

program. (Ema Utami dan 

Sukrisno, 2005) 

b. ERD (Entity Relationship 

Diagram) adalah suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan 

objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. 

ERD untuk memodelkan struktur 

data dan hubungan antar data, 

untuk menggambarkannya 
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digunakan beberapa notasi dan 

simbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 (Entity Relationship 

Diagram) 

c. Data Flow Diagram (DFD) 

Firman (2010: 26) menyampaikan 

bahwa DFD memperlihatkan 

fungsional dari nilai yang dihitung 

oleh sistem, termasuk nilai 

masukan, nilai keluaran, serta 

tempat penyimpanan internal. DFD 

merupakan alat yang digunakan 

pada metodelogi pengembangan 

sistem yang terstruktur (structured 

analysis & design). DFD dapat 

menggambarkan arus data di dalam 

sistem dengan terstruktur. DFD 

memberikan informasi tambahan 

yang digunakan selama analisis 

domain informasi dan berfungsi 

sebagai dasar bagi pemodelan 

fungsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Data Flow Diagram 

(DFD) 

3.  Metodologi Dan Penelitian 

3.1.Analisis Sistem Lama  

Pada Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Palangka Raya Langkah 

awal yang dilakukan saat mahasiswa 

ingin mengajukan proposal dan daftar 

TA diri untuk mengikuti Ujian Tugas 

Akhir, Mahasiswa harus melengkapi 

persyaratan persyaratan yang sudah 

ditentukan.Lalu mahasiswa 

mendaftarkan diri ke bagian STAF 

Jurusan Teknik Informatika sesuai 

tanggal yang sudah ditentukan. 

Berikut adalah Bisnis Proses Sistem 

Lama Pendaftaran Tugas Akhir 

Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

: 

1. Mahasiswa menyiapkan Judul 

dan Laporan 

2. Mahasiswa konsultasi dengan 

dosen 

3. Dosen membaca laporan TA 

4. Mahasiswa menyiapkan Berkas 

persyaratan Ujian TA 

5. Mahasiswa mendaftarkan diri ke 

Bagian TU Jurusan Teknik 

Informatika 

6. Staf TU Jurusan mengumpulkan 

semua berkas pendaftaran Ujian 

tugas Akhir Mahasiswa sampai 

batas tanggal yang ditentukan 

7. Dosen Koordinator mengecek 

berkas mahasiswa Ujian Tugas 

Akhir 

8. Apabila berkas tidak memenuhi 

syarat maka akan dikembalikan 

untuk dilengkapi 

9. Dosen Koordinator membuat 

daftar jadwal Ujian Tugas Akhir 

Mahasiswa 

10. Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.FlowchartProses Konsultasi 

TA Sistem Lama 
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3.2.Analisis Sistem Baru 

Pada sistem baru Mahasiswa akan lebih 

mudah dalam melakukan Konsultasi TA 

dan pendaftaran Tugas Akhir melalui 

Sistem Informasi Tugas Akhir Jurusan 

Teknik Informatika.Sistem ini juga akan 

membantu Dosen Koordinator TA, 

Dosen Pembimbing dan Staf TU dalam 

pengecekan berkas Tugas Akhir. 

Berikut adalah Bisnis Proses Sistem 

Baru Pendaftaran Tugas Akhir 

Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

: 

1. Mahasiswa menyiapkan laporan 

dan berkas persyaratan Ujian 

Tugas Akhir 

2. Mahasiswa Login 

3. Mahasiswa Mengajukan 

Proposal 

4. Mahasiswa mendaftar Tugas 

Akhir 

5. Mahasiswa mengisi form data 

diri dan Judul Tugas Akhir 

6. Mahasiswa mendaftar Tugas 

Akhir 

7. Mahasiswa mencetak berkas 

Ujian 

8. Mahasiswa logout 

9. Selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.FlowchartProsesKonsultasi 

TA Sistem Baru 

3.3.Diagram Konteks (Context Diagran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Konteks (Context 

Diagran) 

3.4.DFD Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. DFD level 1 

3.5. Entitiy Relationship Diagram 

(ERD) 
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Gambar 3.5. Entitiy Relationship 

Diagram (ERD) 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Teknik Informatika   6 
 

4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1.Halaman Login 

Halaman ini merupakan tampilan 

halaman awal saat Koordinator TA 

(admin) ingin mengakses Website 

Pendaftaran Tugas Akhir ini. Terdapat 

Form login pada tampilan awal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Form Login 

4.2.Halaman Utama Koordinator TA ( 

admin ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Halaman Utama 

Koordinator TA 

4.3.Halaman Kelola Admin 

Pada Halaman Kelola Admin 

Koordinator TA mempunyai Hak 

Akses untuk tambah, ubah, hapus data 

Admin. Terdapat sebuah tabel yang 

memuat data Admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Halaman Kelola Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Halaman Kelola Akun Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Halaman Kelola Akun 

Mahasiswa 

 

4.5.Halaman Kelola Akun Dosen 

Pada Halaman Kelola Data Dosen 

diatas terdapat tabel yang menyimpan 

data Dosen Jurusan Teknik 

Informatika. Dibagian kanan pada 

tabel terdapat button tambah, edit, dan 

hapus data Dosen Jurusan Teknik 

Informatika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Halaman Kelola Data 

Dosen 

 

4.6.Halaman Pendaftaran TA 

Pada Halaman Pendaftaran TA diatas 

merupakan tabel informasi data 

Mahasiswa yang sudah mendaftar 

Seminar Proposal Tugas Akhir. Pada 

sisi kanan terdapat button cek berkas 

berguna untuk pengecekan 

kelengkapan berkas berkas yang di 

upload Mahasiswa pada sistem. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25. Halaman Tabel Seminar 

Proposal 
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5. Kesimpulan 

Dalam  merancang  dan  membangun  

website  ini  menggunakan  metodologi 

Waterfall, yang memiliki tahapan yaitu  

a. Requirements Analysis and 

Definition (Analisis dan Definisi 

Kebutuhan), pengembangan 

pertama yang harus dilakukan 

seorang pengembangan. 

Komunikasi dengan baik sangat di 

perlukan pada tahapan metode 

waterfall di bagian ini. Komunikasi 

ini bertujuan untuk memahami 

perangkat lunak yang diharapkan 

oleh pengguna dan batasan 

perangkat lunak tersebut. Informasi 

yang di peroleh biasanya dapat 

diperoleh melalui wawancara, 

diskusi atau survei langsung. 

Tahapan requiremen adalah 

penentu tahapan awal untuk 

melanjutkan kelangkah selanjutnya 

yaitu design 

b. System and Software Design 

(Perancangan sistem dan Perangkat 

Lunak), Tahapan system design 

adalah tahapan yang ke dua. 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap 

sebelumnya akan dipelajari dalam 

fase ini dan desain sistem 

disiapkan. Setelah di analisi 

melanjutkan adalah tahapan design. 

Disini lah proses arsitektur di buat 

dengan rinci. Tahapan metode 

waterfall desain sistem membantu 

dalam menentukan perangkat 

keras(hardware) dan sistem 

persyaratan. Design system sangat 

menentukan bagaimana arsitektur 

sustem yang akan di buat. 

c. Implementation and Unit System 

(Implementasi dan pengujian unit), 

Tahap yang selanjutnya adalah 

tahap ke tiga yaitu implementasi. 

Pada tahap ini, sistem pertama kali 

dikembangkan di program kecil 

yang disebut unit, yang terintegrasi 

dalam tahap selanjutnya. Proses 

pengkodingan pada suatu system 

mulai dari unit terkecil. Setiap unit 

dikembangkan dan diuji untuk 

fungsionalitas yang disebut sebagai 

unit testing. 

d. Integration and System Testing 

(Integrasi dan Pengujian Sistem), 

Setelah implementasi dan testing, 

semua unit program diintegrasikan 

ke dalam sistem setelah pengujian 

yang dilakukan masing-masing 

unit. Kemudian, diintegrasikan 

semua unit system untuk di uji 

coba kegagalan dan eror. Setiap 

unit kecil di uji coba apakah ada 

yang mengalami eror. Jika masih 

ada yang eror maka akan kembali 

ke step sebelumnya. 

e. Operation and Maintenance 

(Operasi dan Pemeliharaan). 

  

5.1.Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut : Website dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan mengitegrasikan 

kedalam sistem akademika Jurusan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Jurusan Teknologi Informasi 

Polteknik Negeri Padang. 2015. 

Standar Operating Procedure (Sop) 

Tugas Akhir Jurusan Teknologi 

Informasi. Padang: Jurusan 

Teknologi Informasi Polteknik 

Negeri Padang 

 

Anhar. 2016. Panduan Bijak Belajar 

Internet Untuk Anak. Sukabumi: 

Adamssein Media 

 

Raharjo, Budi. 2011. Belajar 

Otodidak Membuat Database 

Menggunakan Mysql. Bandung 

Penerbit Informatika bandung 

 

Wahana komputer.2011. mastering 

CMS programming with PHP dan 

MySQL. Semarang Penerbit Andi 

 

Badiyanto. 2013. Cara Mudah 

Membangun Aplikasi Web PHP Buku 



Jurnal Teknik Informatika   8 
 

Pintar Framework yii. Yogyakarta : 

Mediakom. 

Mukhlasin, Hafid. Membangun 

Aplikasi Profesional Berbasis Web 

Menggunakan Yii Framework. 

Jakarta: Buku Baik, 2016. 

 

Fathansyah. 2012. Basis Data. Bandung: 

Informatika Bandung 

 

2012. Definisi dan Pengertian Web 

Menurut Para Ahli. [Online]. 

Tersedia: 

http://www.sambureki.com/definisi/defi

nisi-dan-pengertian-web-menurut-para-

ahli.html. [29 September 2019, 17.32 

WIB] 

 

Saputro, Hendra W. (2007). Pengertian 

Website dan Unsur 

unsurnya.[Online].Tersedia: 

http://www.balebengong.net/topik/tekno

logi/2007/08/01/pengertian -website-

dan-unsur-unsurnya.html. [29 

September 2019, 17.30 WIB]. 

 

Arief, M.Rudianto. 2011. Pemrograman 

Web Dinamis Menggunakan Php dan 

Mysql. Yogyakarta: ANDI. 

 

 

http://www.sambureki.com/definisi/definisi-dan-pengertian-web-menurut-para-ahli.html.%20%5b29
http://www.sambureki.com/definisi/definisi-dan-pengertian-web-menurut-para-ahli.html.%20%5b29
http://www.sambureki.com/definisi/definisi-dan-pengertian-web-menurut-para-ahli.html.%20%5b29
http://www.sambureki.com/definisi/definisi-dan-pengertian-web-menurut-para-ahli.html.%20%5b29
http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html.%20%5b29
http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html.%20%5b29
http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html.%20%5b29
http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html.%20%5b29

