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BAB I 

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. 
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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 :  

1. Rancang Bangun Website Pendaftaran Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika ini mengambil data di Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Palangka Raya. 

2. Website hanya dapat diakses oleh Dosen Koordinator Tugas Akhir, 

Dosen Pembimbing dan Mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir di 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Palangka Raya. 

3. Dosen Koordinator TI mengelola (menambah, mengubah dan 

menghapus) data dan informasi yang ada pada website.  

4. Dosen Pembimbing Skripsi mempunyai hak akses yaitu mengecek 

laporan dan mengsetujui apa mahasiswa tersebut bisa lanjut ke seminar 

skripsi. 

5. Mahasiswa mempunyai hak akses yaitu untuk mengajukan Skripsi/TA 

dan mendaftarkan Tugas Akhir dan menginputkan data diri pada 

website.  
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6. Website ini merupakan juga sebagai media pencetakan file berkas berkas 

tugas akhir bagi mahasiswa yang telah konsultasi dan mendaftar Tugas 

Akhir/Skripsi. 

 

1.3.1. Pengguna Sistem 

Dalam Sistem Informasi TA di Teknik Informatika UPR ini 

terdapat 3 pengguna akses yaitu : 

1. Dosen Koordinator Tugas Akhir 

Dosen Koordinator (Admin) mempunyai hak akses yaitu 

menjalankan sistem website tugas akhir, seperti : Menginputkan dan 

mengupdate data data mahasiswa tugas akhir, menyeleksi atau 

mengizinkan mahasiswa yang akan mengambil Tugas Akhir sudah 

memenuhi syarat atau belum dan yang mempunyai hak akses penuh 

pada sistem.  

2. Dosen Pembimbing 

Dosen Pembimbing mempunyai hak akses yaitu melakukan kelola 

akun dan kelola konsultasi. 

3. Mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir 

Mahasiswa mempunyai hak akses yaitu melakukan kelola akun, 

kelola konsultasi, mendaftar Tugas Akhir dan pencetakan berkas ujian 

pada sistem. 

 

1.3.2. Fasilitas – fasilitas pada Website 

Adapun fasilitas fasilitas yang terdapat pada website sesuai 

dengan kebutuhan pengguna adalah : 
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1. Admin 

A. Login 

Sebelum melakukan pengelolaan data pada Website admin harus 

melakukan login terlebih dahulu. Pada halaman login admin akan 

menginputkan username dan password. 

B. Beranda 

Beranda merupakan halaman utama Website setelah admin 

berhasil melakukan login. 

C. Kelola Admin 

Admin mempunyai hak akses menambah, mengubah dan 

menghapus data admin. Data admin bisa lebih dari 1 dan data 

admin tidak bisa dihapus apabila data admin hanya ada 1. Data 

yang ada pada tabel ini adalah username dan password data 

admin. 

D. Kelola Data Dosen 

Admin mempunyai hak akses menambah, mengubah, dan 

menghapus data Dosen. Admin dapat memperbaharui data Dosen 

apabila ada update data Dosen baru. 

E. Kelola Akun Mahasiswa 

Admin mempunyai hak akses menambah, mengubah dan 

menghapus data akun Mahasiswa. Pada Kelola akun mahasiswa 

terdapat informasi data data akun mahasiswa seperti Nama, Nim, 

dan password akun mahasiswa. 

F. Kelola Periode 

Pada halaman ini admin bertugas untuk memperbaharui data 

Kelola Periode Pendaftaran Tugas Akhir sesuai dengan waktu 

yang ditentukan Koordinator Tugas Akhir. Halaman ini berisi 

informasi bulan, tanggal terakhir pengumpulan, tanggal mulai 

Ujian Tugas Akhir, dan status Pendaftaran Seminar yang diadakan 

pada periode itu. Disini admin mempunyai hak akses menambah, 

dan mengubah data Kelola Periode. 
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G. Pendaftaran Tugas Akhir ( TA ) 

a) Seminar Proposal 

Pada halaman ini admin bertugas untuk mengecek dan 

menyeleksi syarat mahasiswa serta menentukan Dosen 

Pembimbing 1 dan Dosen Penguji 1,2,3,4 mahasiswa yang 

mendaftar Seminar Proposal Tugas Akhir.   

• Draft Hasil Seminar Proposal Tugas Akhir 

Disini Draft nilai Seminar Proposal Tugas Akhir adalah 

berisi informasi nilai hasil seminar proposal. Admin dapat 

mencetak langsung hasil nilai seminar proposal pada 

halaman ini. 

b) Seminar Hasil 

Pada halaman ini admin bertugas untuk mengecek dan 

menyeleksi syarat mahasiswa yang mendaftar serta 

menentukan Dosen pembimbing 2 mahasiswa Seminar Hasil 

Tugas Akhir.   

c) Seminar Akhir 

Pada halaman ini admin bertugas untuk mengecek dan 

menyeleksi syarat mahasiswa yang mendaftar Seminar Akhir 

Tugas Akhir.   

H. Daftar Bimbingan 

Halaman ini berisi informasi Bimbingan Dosen Mahasiswa Tugas 

Akhir. Admin bisa melakukan pemantauan kepada Bimbingan 

Dosen dan dapat membagi bimbingan mahasiswa Tugas Akhir 

sesuai dengan kapasitas Dosen Jurusan Teknik Informatika. 

 

2. Dosen Pembimbing 

A. Login 

Sebelum melakukan pengelolaan pada Website dosen 

pembimbing harus melakukan login terlebih dahulu setelah 

dibuatkan akun yang telah di setujui oleh admin . Pada halaman 
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login dosen pembimbing akan menginputkan username dan 

password. 

B. Beranda 

Beranda adalah halaman Utama Website setelah Dosen 

pembimbing berhasil melakukan login.  

C. Kelola Profil 

Pada halaman ini Mahasiswa dapat melakukan pengelolaan data 

Informasi Profil Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Halaman ini 

berisi Informasi Nama, NIP, Foto Profil. 

D. Kelola Konsultasi  

a) Pengajuan Proposal 

Pada halaman ini dosen pembimbing melakukan pengajuan 

proposal Tugas Akhir/ Skripsi.  

b) Seminar hasil 

Pada halaman ini mahasiswa melakukan konsultasi sebanyak 8 

kali pada dosen pembimbing 1 dan 2 jadi jumlahnya 16 kali 

konsultasi. Jika konsultasi tersebut mencukupi makan 

mahasiswa bisa mencetak lembar konsultasi dan mendaftar 

seminar hasil. 

c) Seminar Akhir 

Pada halaman ini mahasiswa dapat konsultasi sebanyak 2 kali 

atau lebih kepada dosen pembimbing 1 dan 2. 

 

3. Mahasiswa 

A. Login 

Sebelum melakukan pengelolaan pada Website mahasiswa harus 

melakukan login terlebih dahulu setelah dibuatkan akun yang 

telah di setujui oleh admin . Pada halaman login mahasiswa akan 

menginputkan username dan password. 
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B. Beranda 

Beranda adalah halaman Utama Website setelah Mahasiswa 

berhasil melakukan login.  

C. Kelola Profil 

Pada halaman ini Mahasiswa dapat melakukan pengelolaan data 

Informasi Profil Mahasiswa Tugas Akhir. Halaman ini berisi 

Informasi Nama, Nim, No Handphone, Foto Profil. 

D. Kelola Konsultasi  

a. Pengajuan Proposal 

Pada halaman ini mahasiswa melakukan pengajuan proposal 

Tugas Akhir/ Skripsi.  

b. Seminar hasil 

Pada halaman ini mahasiswa melakukan konsultasi sebanyak 8 

kali pada dosen pembimbing 1 dan 2 jadi jumlahnya 16 kali 

konsultasi. Jika konsultasi tersebut mencukupi makan 

mahasiswa bisa mencetak lembar konsultasi dan mendaftar 

seminar hasil. 

c. Seminar Akhir 

Pada halaman ini mahasiswa dapat konsultasi sebanyak 2 kali 

atau lebih kepada dosen pembimbing 1 dan 2. 

 

E. Pendaftaran Tugas Akhir 

a) Seminar Proposal 

Pada halaman ini Mahasiswa melakukan pendaftaran Seminar 

Proposal Tugas Akhir. Mahasiswa melengkapi syarat syarat 

Tugas Akhir yang sudah di scan dan mengupload ke Website. 

Setelah di setujui admin, mahasiswa pun dapat mengunduh 

berkas Seminar Proposal Ujian Tugas Akhir.  
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b) Seminar Hasil 

Setelah Seminar Proposal Lulus, Mahasiswa dapat melakukan 

pendaftaran Seminar Hasil Tugas Akhir. Mahasiswa juga 

melengkapi syarat syarat Tugas Akhir yang sudah di scan dan 

mengupload ke Website. Setelah di setujui admin, mahasiswa 

pun dapat mengunduh berkas Seminar Hasil Ujian Tugas 

Akhir.  

c) Seminar Akhir 

Setelah Seminar Hasil Lulus, Mahasiswa dapat melakukan 

pendaftaran Seminar Akhir Tugas Akhir. Mahasiswa juga 

melengkapi syarat syarat Tugas Akhir yang sudah di scan dan 

mengupload ke Website. Setelah di setujui admin, mahasiswa 

pun dapat mengunduh berkas Seminar Akhir Ujian Tugas 

Akhir.  

 

1.3.2. Tujuan Pelitian 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi TA di Jurusan TI UPR adalah : 

1. Menyediakan Sistem Informasi Tugas Akhir di Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Palangka Raya secara komputerisasi. 

 

1.3.3. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat dari sistem informasi TA di Jurusan TI UPR  ini adalah : 

1. Sebagai sistem yang membantu Dosen Koordinator Tugas Akhir dalam 

mengecek atau memantau mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir 

telah memenuhi syarat atau belum. 

2. Sistem ini membantu dosen pembimbing mengetahui data mahasiswa 

yang mengambil Skripsi/ TA. 

3. Sistem yang membantu Mahasiswa dalam pencetakan berkas – berkas 

Ujian Tugas Akhir. 
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1.3.4. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

sistem informasi TA di Jurusan TI UPR ini mengambil lokasi 

penelitian di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Palangka Raya. 

 

1.6.2. Alat dan Bahan 

1.6.2.1. Alat 

a. Perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam 

pembuatan website ini adalah Laptop Aspire E1 -471G 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1) Processor intel core i3 2328M; 

2) Memory 2 GB; 

3) Harddisk 500 GB; 

4) NVIDIA GeForce GT 630M.  

b. Perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 

pembuatan website adalah: 

1) Sistem Operasi (OS) : Microsoft Windows 7.0; 

2) Software editor notepad++ dan NetBeans IDE 8.0.1; 

3) Design : Miscrosoft Visio 2007, Balsamiq Mackup; 

4) Bahasa Pemrograman :  HTML, PHP, CSS, Bootstrap, dan 

Javascript; 

5) Server Host : XAMPP Server; 

6) Database : MySQL.  

 

1.6.2.2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan website ini adalah 

data berkas ujian Tugas Akhir, data mahasiswa yang 

mengambil Tugas Akhir, data Dosen dan nip , dan data 

informasi Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 
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Universitas Palangka Raya berupa data cetak maupun data 

berupa data komputer (Softcopy). 

 

1.6.3. Metodologi Pelaksanaan Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi 

Tugas Akhir di Teknik Informatika Universitas Palangka Raya ini 

adalah metode waterfall yang meliputi proses sebagai berikut : 

 

1. Analisis dan Definisi Kebutuhan 

Menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa, staf dan 

dosen Jurusan Teknik Informatika agar dapat merancang bangun 

Sistem Informasi Tugas Akhir di Teknik Informatika Universitas 

Palangka Raya. 

2. Perancangan sistem dan Perangkat Lunak 

Melakukan pendesainan sistem yang akan dibuat setelah 

mengumpulkan kebutuhan yang sudah diperlukan.  

3. Implementasi dan pengujian unit 

Perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian 

program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi 

bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. 

4. Integrasi dan Pengujian Sistem 

Setelah didesain, dan dilakukan penulisan program, Web yang telah 

dibuat akan diimplementasikan.  Web yang dibuat akan ditesting 

terlebih dahulu, jika ada kesalahan, maka akan kembali ke metodologi 

sebelumnya. 

5. Operasi dan Pemeliharaan 

Mengoperasikan program dilingkungannya, sesuai dengan kebutuhan 

user dan melakukan maintenance atau pemeliharaan. 

Biasanya merupakan fase siklus yang paling lama (walaupun tidak 

seharusnya). Sistem diinstall dan di pakai. Pemeliharaan mencakup 

koreksi dan berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap 
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sebelumnya, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem. 

 

 

 

Gambar 1.1. Pemodelan Waterfall Menurut Sommerville (2009) 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Sistematika Penulisan  

Berikut struktur penulisan laporan Tugas Akhir yang akan dihasilkan : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika 

penulisan serta jadwal pelaksanaan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan berisi teori-teori pendukung dalam pembuatan 

web ini, selain itu pada bab ini akan berisi materi-materi 

mengenai program - program pendukung yang akan digunakan 

dalam pembuatan web ini. 

BAB III  DESAIN 

Pada bab III akan berisi tentang analisa masalah yang terjadi 

pada sistem yang lama dan pembuatan sistem baru. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI  

Pada bab IV akan menguraikan tentang sistem baru yang telah 

dibuat sesuai dengan analisis dan desain program yang telah 

dibuat di bab sebelumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab V akan berisi kesimpulan yang merupakan uraian 

singkat tentang program dan saran yaitu masukan agar membuat 

program menjadi lebih baik kedepannya. 
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1.8. Jadwal Pelaksanaan 

Berikut jadwal kegiatan dalam pembuatan Website :  

 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan 

RENCANA 

KEGIATAN 

BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI 

MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Penyusunan Proposal dan 

Seminar Proposal 

                    

Pembuatan Program dan 

Pengumpulan Data 

                    

Penyusunan Tugas Akhir 

dan Seminar Hasil 

                    

Pembuatan Laporan 

Akhir 

TugasAkhir 

                    

Seminar Tugas Akhir                     

 


