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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pelatihan Aplikasi Teknologi Informasi (PATI) merupakan program 

pelatihan berbasis teknologi yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa baru 

Universitas Muhammadiyah Malang. Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 6 

hari bertempat di laboratorium komputer DPP INFOKOM A - C, laboratorium 

ekonomi A - C dan laboratorium informatika A dan B. Didampingi instruktur yang 

kompeten dalam bidang teknologi informasi dan materi yang selalu mengikuti 

perkembangan teknologi di masa kini serta pengenalan sarana yang ada di UMM 

yang telah terkomputerisasi antara lain pengenalan internet, browsing, search 

engine, e-mail, web blog, hotspot UMM, forum diskusi UMM, dan dilengkapi juga 

petunjuk pengoperasian fasilitas administrasi online (Manajemen Administrasi 

Akademik), digilib (digital library) dan e-Learning diharapkan dapat membantu 

mahasiswa baru dalam menjelajahi dunia maya, terutama dalam mencari dan 

menggali informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang 

berkaitan dengan jurusan atau bidang yang ditekuni. Disamping itu, pelatihan 

bersertifikat tersebut sangat menunjang proses belajar mahasiswa baru di UMM 

serta terdapat banyak referensi dari berbagai disiplin ilmu yang informasinya 

tersebar secara tidak merata.  

Setiap mahasiswa baru yang melakukan her-registrasi, akan terdaftar 

dalam pelatihan ini. Dalam sistem pendaftaran yang lama, sistem masih 

menggunakan aplikasi Microsoft Access untuk media interface dan sebagai basis 

datanya. Penggunaan Microsoft Access ini hanya dapat dilakukan oleh satu 

komputer saja, karena tidak adanya fungsi sharing data secara bersamaan dengan 

komputer yang lain. Oleh karena itu, dengan hanya menggunakan satu komputer 

untuk melayani banyak mahasiswa maka dirasa sangat kurang efisien. Dengan 

bertambahnya data mahasiswa yang mendaftar pelatihan, maka semakin besar pula 

ukuran file dari aplikasi tersebut, sehingga dalam setiap harinya diperlukan backup 

data untuk menghindari program error karena semakin membesarnya data aplikasi 

tersebut.
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Pada saat proses pelatihan berlangsung, sistem presensi dan penilaian 

mahasiswa peserta pelatihan menggunakan media berbasis web dan penyimpanan 

datanya menggunakan basis data MySQL. Ketika proses cetak sertifikat, aplikasi 

yang digunakan adalah Microsoft Access dengan file yang sama ketika proses 

pendaftaran berlangsung. Dengan kata lain, aplikasi Microsoft Access digunakan 

untuk melakukan sistem pendaftaran, pengolahan data mahasiswa peserta 

pelatihan, dan mencetak sertifikat pelatihan. Sedangkan data nilai dan presensi 

mahasiswa yang tersimpan di database MySQL harus di-export ke dokumen 

Microsoft Excel terlebih dahulu kemudian di-import ke database Microsoft Access. 

Data nilai dan presensi digunakan sebagai kriteria kelulusan mahasiswa peserta 

pelatihan. Dengan proses seperti itu, maka akan membuang banyak waktu karena 

akan dilakukan berulang-ulang selama satu periode pelatihan (satu minggu), 

sehingga dibutuhkan sebuah sistem baru yang dapat memudahkan pengguna dalam 

mengolah data mahasiswa peserta pelatihan.  

Pada proses pendaftaran pelatihan, dibutuhkan sebuah sistem baru untuk 

mengolah data para mahasiswa peserta pelatihan. Sistem diharapkan dapat 

melakukan koneksi data dari database pusat kemahasiswaan BAA (Biro 

Administrasi Akademik) untuk mendapatkan data mahasiswa (nama, tempat dan 

tanggal lahir), melakukan proses pendaftaran, penjadwalan, dan pengolahan data 

peserta (nilai dan presensi). Sedangkan untuk media basis datanya, sistem akan 

menyimpan data dalam database MySQL dan disinkronisasi ke protokol LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol). Digunakannya protokol LDAP ini 

diperuntukkan dalam metode Single Sign-On yang akan diterapkan pada saat 

pelatihan dan sesudah pelatihan berlangsung. 

Berdasarkan paparan diatas, terdapat potensi untuk melakukan 

pembangunan sistem yang digunakan untuk pengolahan data yang lebih baik dan 

mudah diaplikasikan. Dengan melakukan perancangan sistem yang sesuai dengan 

kebutuhan, maka diharapkan sistem dapat meningkatkan efektifitas waktu dalam 

pengolahan datanya. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana mengganti sistem pendaftaran yang lama (Microsoft Access) dengan 

sistem pendaftaran yang baru berbasis web dengan MySQL sebagai media basis 

datanya? 

2. Bagaimana membangun sistem yang meliputi proses pendaftaran, penjadwalan, 

kelola data (penilaian dan presensi) dengan baik? 

3. Bagaimana sistem melakukan proses sinkronisasi untuk mendapatkan, 

mengolah, menyimpan data dalam basis data MySQL dan direktori LDAP? 

4. Bagaimana hasil dari keluaran sistem, apakah sesuai dengan kebutuhan dan 

sistem berjalan dengan baik? 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

adalah membangun sistem pendaftaran berbasis web yang dapat menggantikan 

sistem pendaftaran terdahulu yang masih menggunakan Microsoft Access dalam 

pelatihan TI. Sistem juga dapat melakukan sinkronisasi untuk pengambilan, 

pengolahan, dan penyimpanan data pada basisdata MySQL dan direktori LDAP. 

Serta digunakan untuk proses pengolahan data nilai, presensi, dan data mahasiswa. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini dengan beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Data input dari sistem adalah NIM peserta pelatihan. 

2. Data peserta didapat dari database pusat kemahasiswaan (BAA). 

3. Sistem membantu pengolahan data meliputi proses pendaftaran, penjadwalan, 

pengolahan nilai, dan presensi. 

4. Sistem melakukan proses sinkronisasi dari pengambilan, pengolahan, dan 

penyimpanan data. 

5. Data yang disinkronisasi pada direktori LDAP harus terdapat dalam database 

MySQL. 
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1.5  Metodologi 

Metodologi yang dapat digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini, 

diantaranya: 

1.5.1 Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap requirement yang dibutuhkan 

dalam pembangunan sistem dan membuat perancangan sistem akan dilakukan. 

Sistem ini menerima inputan berupa NIM dan akan dilakukan proses preprocessing 

terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. 

Pada tahap preprocessing akan dilakukan pengambilan data peserta ke 

database BAA. Data yang disalin adalah NIM, nama mahasiswa, kode jurusan, dan 

tempat tanggal lahir mahasiswa. Data tersebut kemudian ditambahkan dengan 

proses penjadwalan secara otomatis dari sistem serta penambahan akun untuk 

mengakses beberapa layanan teknologi informasi di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Sebelum data tersebut dicetak sebagai bukti telah mendaftar, data tersebut 

disimpan dalam database DPP Infokom sebagai data acuan untuk proses penilaian, 

presensi, hingga cetak sertifikat. Data yang tersimpan dalam database DPP 

Infokom akan disinkronisasi ke protokol LDAP untuk mengidentifikasi atribut dari 

setiap user berdasarkan hirarki datanya. LDAP adalah sebuah protokol yang 

digunakan untuk mengatur mekanisme pengaksesan layanan direktori (Directory 

Service) yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan banyak informasi seperti 

informasi tentang people, organizations, roles, services dan banyak entitas lainnya. 

Digunakannya sistem LDAP sehingga memudahkan untuk memasukkan sejumlah 

besar detail yang mirip dalam bentuk yang terorganisir serta pembuatan akun untuk 

mengakses layanan TI (Teknologi Informasi) di UMM.  

Sistem membutuhkan data awal yang didapat dari database BAA. Data 

tersebut menyangkut nama, tempat, dan tanggal lahir mahasiswa. Dengan 

mengidentifikasi data berdasarkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), sistem akan 

mendapatkan data-data atas NIM tersebut. Kemudian data tersebut dikelola untuk 

didaftarkan dalam pelatihan. Dalam proses pendaftaran, data peserta akan 

ditambahkan jadwal pelatihan yang akan diikuti meliputi tanggal pelatihan, waktu 

pelatihan, dan tempat pelatihan yang sudah ditentukan. Dan mendapatkan akun 
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berupa username dan password yang di generate secara otomatis oleh sistem untuk 

mengakses beberapa layanan TI di Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah 

data tersebut lengkap, maka akan disimpan dalam database DPP Infokom. 

Penyimpanan ini berguna untuk pengolahan data berikutnya mengenai proses 

penilaian dan presensi mahasiswa peserta pelatihan. 

Kemudian data akan disinkronisasi ke direktori Lightweight Directory 

Access Protocol (LDAP) untuk dikategorikan dalam sebuah  hierarki yang tersusun 

rapi. Setiap data akan memiliki primary key (common name) yang memuat 

beberapa informasi ke dalam satu direktori. Berbeda dengan penyimpanan dalam 

basis data MySQL yang datanya dapat disimpan dalam tabel-tabel berbeda, 

pastinya akan membutuhkan kode yang dapat menghubungkan satu data dengan 

data lainnya yang tersimpan dalam beberapa tabel. Karena dalam pelatihan ini akan 

diterapkan metode Single Sign On untuk pengaksesan beberapa layanan TI di 

UMM. Maka penggunaan direktori ini sangat berguna untuk mendukung metode 

tersebut. Karena metode tersebut dapat megkategorikan sekumpulan data hanya 

dengan sebuah kata kunci (common name). Kemudian pada waktu pelatihan 

berlangsung, sistem digunakan untuk mengelola data mahasiswa peserta pelatihan 

antara lain untuk proses nilai dan presensi peserta. 

 

1.5.2 Pengujian 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dilakukan dengan melihat hasil keluaran yang dihasilkan oleh sistem. 

Apakah hasil keluaran sudah sesuai dengan fungsionalitas sistem. Dan sistem dapat 

dijalankan tanpa adanya kesalahan serta pengguna tidak merasa kesulitan dalam 

pengoperasian sistem. 

 


