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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Para mahasiswa STMIK Sinar Nusantara yang sudah memenuhi  

persyaratan dan berminat diwajibkan untuk membuat Tugas Akhir pada 

jenjang D3 maupun Skripsi/ KP pada jenjang S1 sebagai syarat kelulusan 

mahasiswa, namun untuk dokumentasi pihak kampus belum mempunyai 

sebuah sistem yang digunakan untuk memantau Tugas Akhir atau Skripsi/ KP 

tersebut, baik dalam pemantauan lama waktu yang dibutuhkan dalam 

pembuatannya maupun judul-judul Tugas Akhir ataupun Skripsi/KP tersebut. 

Mahasiswa sendiri yang sedang mengerjakan Tugas Akhir ataupun Skripsi/ 

KP tersebut yang masih kebingungan dalam membuat abstraksi masih 

merasakan sulit dalam menemukan contoh abtraksi yang tepat, meskipun di 

perpustakaan kampus sudah menyediakan.  

Minat mahasiswa untuk mendatangi perpustakaan masih minim 

dikarenakan masih sulitnya dalam pencarian ataupun keterbatasan waktu bagi 

mahasiswa yang sudah memiliki aktifitas yang lebih. Mahasiswa lebih 

memilih fasilitas online yang lebih memudahkan akses setiap saat dan dimana 

saja.  

Dengan permasalahan tersebut penulis ingin membantu pihak kampus 

untuk membuatkan sebuah sistem informasi dalam pemantauan Tugas Akhir 

atau Skripsi/ KP mahasiswa yang berfungsi untuk mendokumentasikan Tugas 

Akhir atau Skripsi baik judulnya dan abstraksinya, mencatat mahasiswa yang



2 

 

 

 

 mengambil Tugas Akhir atau Skripsi sehingga akan menghitung lama 

pengerjaannya serta menambah media interaksi antara dosen pembimbing 

dengan mahasiswa tanpa harus bertatap muka. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah bagaimana cara pembuatan sistem informasi 

pemantauan Tugas Akhir atau Skripsi/ KP yang dapat digunakan untuk 

menangani permasalahan tersebut dengan menggunakan perancangan sistem 

berbasis web. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam sistem informasi ini terdapat beberapa kegiatan seperti berikut:  

1. Pendaftaran akun user baru 

2. Pendaftaran Judul Tugas Akhir atau Skripsi/ KP 

3. Pencatatan data judul makalah yang sudah ada 

4. Pencatatan data ruang ujian 

5. Pencatatan akun dosen pembimbing 

6. Pencatatan pembagian dosen pembimbing Tugas Akhir atau Skripsi/ 

KP mahasiswa 

7. Pencatatan jadwal ujian Tugas Akhir atau Skripsi/ KP 

8. Pencatatan nilai hasil ujian Tugas Akhir atau Skripsi/ KP 

9. Laporan daftar mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir atau 

Skripsi/ KP  

10. Laporan daftar pembimbing Tugas Akhir atau Skripsi/ KP  

11. Laporan jadwal ujian Tugas Akhir atau Skripsi/ KP 
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12. Laporan nilai hasil ujian Tugas Akhir atau Skripsi/ KP  

13.  Media chatting dosen pembimbing dengan mahasiswa.  

1.4 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan kerja praktek ini selain sebagai salah satu syarat kelulusan dalam 

menyelesaikan program strata1 pada STMIK Sinar Nusantara Surakarta juga 

mempunyai tujuan strategis dan tujuan umum. 

1.4.1 Tujuan Strategis 

1.4.1.1 Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dperoleh di Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara 

Surakarta. 

1.4.1.2 Penulis dapat membuat suatu sistem koperasi secara komputerisasi. 

1.4.1.3 Sistem  aplikasi tersebut dapat diterapkan pada STMIK Sinar 

Nusantara untuk membantu dalam pemantauan pengerjaan Tugas 

Akhir, KP/ Skripsi. 

1.4.2 Tujuan Umum 

1.4.2.1 Penulis mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum 

didapat, khususnya dalam pembuatan sistem aplikasi komputer 

berbasis web. 

1.4.2.2 Membantu mahasiswa agar mampu berkomunikasi dengan dosen 

pembimbing meskipun tidak bertemu secara langsung. 

1.5 Manfaat Kerja Praktek 

Dengan diadakan kerja praktek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, baik pihak akademik, penulis serta STMIK Sinar Nusantara. 

1.5.1 Bagi Akademik  

Menjadi bahan pemikiran dalam memecahkan masalah sesuai 

dengan ilmu yang diperoleh serta sebagai tambahan informasi dan 
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referensi bagi mahasiswa lain yang akan membuat tugas akhir yang 

berhubungan dengan sistem informasi berbasis web. 

1.5.2 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis serta 

penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama 

kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu sistem informasi yang 

berbasis web. 

1.5.3 Bagi STMIK Sinar Nusantara 

Membantu dalam pemantauan pengerjaan Tugas Akhir, KP/ Skripsi 

mahasiswa serta menambah media komunikasi antara mahasiswa dengan 

dosen pembimbing. 

1.6 Sistematika Laporan Kerja Praktek 

Sistematika dari suatu penulisan laporan kerja praktek adalah sebagai 

gambaran secara global atau garis besar, mengenai hal hal yang akan dibahas dalam 

bab bab selanjutnya. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang 

pembahasan kerja praktek ini. Maka secara garis besar penulis memberikan 

sistematika laporan kerja praktek sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini mengemukakan beberapa sub bahasan yang meliputi latar 

belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan Kerja 

praktek, manfaat kerja praktek, sistematika laporan kerja praktek. 

BAB II. TINJAUAN UMUM 

Pada Bab ini menguraikan keadaan umum STMIK Sinar Nusantara 

meliputi, sejarah singkat berdirinya STMIK Sinar Nusantara, visi 

misi dan tujuan STMIK Sinar Nusantara. 
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BAB III. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan pengertian meliputi internet, website, 

web server, html, mysql, php, web hosting dan nama domain. 

BAB IV. PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini berikut tentang penguraian hasil penelitian dan analisis 

data, berupa penyusunan program yang meliputi: analisa sistem 

berjalan, analisa sistem usulan, pembagian hak akses, diagram 

konteks, data flow diagram (DFD), Entity Relationship 

Diagram (ERD), desain database, perancangan antar muka dan 

implementasi sistem. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran  

 

 

 


