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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 

suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Java 

baik digunakan di web karena java merupakan bahasa pemrograman yang sedang 

berkembang pada saat ini dan memiliki prospek mengenai perkembangannya ke 

depan. Teknologi java yang dapat digunakan untuk web adalah applet, servlet dan 

Java Server Pages(JSP).  

Sistem manajemen data skripsi adalah salah satu alat bantu manajemen 

yang berupa alat pengelola data dan sekaligus menjadi sebuah sistem informasi. 

Sistem manajemen ini sangat berguna untuk membantu proses input dan output 

data sehingga dapat membantu dalam pengolahan, analisis dan penyajian data 

serta informasi yang berhubungan dengan data data Skripsi. Di jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang masih menggunakan cara yang 

konvensional dalam memanage data skripsinya,  pengajuan judul, seminar 

proposal, proses pembimbingan, pendaftaran ujian, dan pengumuman nilai ujian 

semuanya masih menggunakan cara yang manual. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis akan menggunakan salah satu Framework 

yaitu Spring MVC untuk pembuatan Sistem manajemen data skripsi tersebut. 

Oleh karena itu, proposal Tugas Akhir ini saya beri judul “Implementasi Spring 

Web MVC untuk Sistem Manajemen Skripsi Berbasis Web”  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Spring Web MVC dapat diimplementasikan menjadi 

sebuah sistem manajemen data skripsi di jurusan ilmu komunikasi 

UMM? 

2. Bagaimana user dengan mudah memperoleh informasi tentang skripsi 

di jurusan Ilmu Komunikasi UMM? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan batasan masalah Tugas Akhir ini adalah: 

1. Web hanya berisi tentang informasi penjadwalan skripsi, mulai dari 

seminar, hingga jadwal ujian tugas akhir serta informasi yang update 

yang berhubungan dengan tugas akhir. 

2. Web ini hanya untuk mahasiswa diimplementasikan di Jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dengan mengimplementasi Spring Web MVC dalam bentuk website 

maka dapat dibuat sebuah sistem manajemen data di jurusan Ilmu 

Komunikasi UMM 

2. Dengan melakukan login melalui website yang telah disediakan, maka 

user di jurusan Ilmu Komunikasi UMM dapat dengan mudah 

memperoleh semua informasi tentang skripsi 

1.5. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kajian Pustaka 

Mengumpulkan data atau referensi tentang Frameworks Spring 

MVC, dan  tools yang diperlukan dan penggunaannya yang kesemuanya 

menggunakan bahasa pemograman java yang kemudian akan 

diimplementasikan pada sebuah web. 

2. Pengumpulan Data 
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Data yang diperoleh berdasarkan dari bahan buku-buku yang 

berhubungan dengan permasalahan tugas akhir yang dihadapi selain itu 

data dapat diperoleh dari internet. 

3. Analisa dan desain sistem 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan perancangan sistem. 

Disini penulisan akan menggambarkan perencanaan dan perancangan 

sistem secara umum. Arsitektur secara umumnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5.  Arsitektur sistem secara umum 

4. Pembuatan Aplikasi. 

Aplikasi ini dibuat dibuat dengan menggunakan Spring. Spring 

merupakan sebuah framework (kerangka kerja) yang digunakan untuk 

membangun sebuah aplikasi Enterprise. Spring termasuk framework yang 

lightweight (ringan) untuk mendukung secara penuh dalam pengembangan 

aplikasi Enterprise siap pakai. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksut 

dan tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang semua dasar teori yang mendukung dalam pembuatan 

aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem yang 

telah dibuat, serta pengujian aplikasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang sudah di bahas pada bab-bab 

sebelumnya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini. 


