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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, 

batasan – batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika 

penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Tugas akhir merupakan sebuah mata kuliah yang harus ditempuh oleh 

seorang mahasiswa menjelang akhir studinya sebagai syarat meraih kelulusan 

tidak terkecuali di jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang. Ada beberapa proses yang harus dilewati terlebih dahulu untuk dapat 

menyelesaikan mata kuliah tugas akhir antara lain proses administrasi seminar 

proposal, seminar hasil, hingga ujian tugas akhir. Proses administrasi tugas akhir 

pada jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang masih 

dilakukan secara manual sehingga dianggap belum optimal dikarenakan dengan 

semakin banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir ini, 

menyebabkan timbulnya beberapa masalah antara lain kemungkinan terjadinya 

duplikasi berkas administrasi dan data yang saling berhubungan belum bisa 

teorganisir dengan baik karena belum ada tempat yang memfasilitasinya. Solusi 

terbaik dari masalah yang timbul diatas adalah dengan dibuatnya sebuah sistem 

administrasi tugas akhir yang dapat menghandle proses administrasi tugas akhir. 

Sementara itu, seiring berkembangnya jaman sistem - sistem yang dibuat 

akan dikembangkan menjadi sebuah sistem enterprise yaitu sistem yang akan 

saling terhubung pada sistem – sistem yang lainnya. Tetapi setiap sistem yang 

dibuat kemungkinan akan mempunyai database yang berbeda – beda termasuk 

didalamnya vendor yang berbeda – beda pula terutama pada RDBMS (Relational 

Database Management System) yang jika berbeda vendor akan berimbas pada 

bahasa SQL (Structure Query Language) yang berbeda pula. Kesalahan awal pada 

pembuatan sistem pada saat ini adalah dengan tidak memperhitungkan dan 

mempertimbangkan masalah seperti ini. Kesulitan baru akan dirasa ketika sistem 

yang telah dibuat akan dikembangkan menjadi enterprise karena ketika akan 
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dihubungkan dengan sistem yang lain kemungkinan akan ditemui sebuah 

database dengan vendor yang berbeda pada sistem yang lain.   

Sehingga dari masalah yang timbul tersebut, muncul sebuah solusi yang 

mendekati saat ini yang dikenal dan diterima cukup luas yaitu object relational 

mapping (ORM) dikatakan mampu menangani masalah tersebut. ORM memiliki 

beberapa keunggulan antara lain : 

1. Dapat membuat akses data menjadi lebih abstrak dan portable. Hal ini 

dikarenakan ORM menghandle generate syntax SQL berdasarkan vendor 

databasenya sehingga dapat menjadi alternatif untuk menjembatani antar 

database yang berbeda. 

2. Memudahkan pemakaian karena tabel – tabel pada database 

terepresentasikan dalam bentuk object. 

Dengan melihat realita yang terjadi, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dalam hal perancangan sistem administrasi tugas akhir dan 

pengimplementasian object relational mapping. Dengan menerapkan object 

relational mapping pada pembuatan sistem sejak awal, akan dapat meminimalisir 

kesulitan ketika suatu saat nanti sistem adminisrasi tugas akhir yang dibuat ini 

akan dikembangkan menjadi sebuah sistem enterprise terutama pada masalah 

kemungkinkan adanya database yang berbeda – beda antar sistem. Penelitian ini 

juga dapat membantu para pengembang sistem yang memiliki ketertarikan pada 

object relational mapping serta dapat memiliki gambaran bagaimana menerapkan 

dan menggunakannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah merancang dan membuat sistem administrasi tugas akhir 

berbasis web dengan menggunakan arsitektur MVC (Model-View-

Controller) untuk jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang ? 

2. Bagaimanakah mengimplementasikan object relational mapping di bahasa 

pemrograman PHP ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem 

administrasi tugas akhir berbasis web dengan menggunakan arsitektur MVC 

(Model-View-Controller) untuk jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang serta mengimplementasikan object relational mapping di 

bahasa pemrograman PHP. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan menimbulkan permasalahan baru 

maka penulis membatasi permasalahan yaitu : 

1. Sistem yang dibuat tidak memasukkan berkas administrasi tugas akhir 

lama. 

2. Sistem akan dibuat berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP memanfaatkan Laravel Framework. 

3. Pembahasan ditekankan pada perancangan dan pembuatan sistem 

administrasi tugas akhir serta pengimplementasian object relational 

mapping pada bahasa pemrograman PHP. 

4. ORM library yang digunakan adalah Eloquent ORM. 

5. Database yang digunakan pada sistem yang akan dibuat adalah MySQL.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan pada tugas akhir ini adalah : 

a) Analisa 

Tahap ini dilakukan proses untuk mendapatkan kebutuhan dari 

sistem administrasi tugas akhir yang akan dibuat yang menggunakan 

beberapa tahapan antara lain : 

1. Survei terhadap proses administrasi tugas akhir yang telah berjalan. 

2. Analisa terhadap temuan survei. 

3. Identifikasi kebutuhan sistem. 

Hasil dari identifikasi kebutuhan sistem akan dibuat dalam bentuk 

Usecase Diagram dan Activity Diagram kemudian akan digunakan sebagai 

bahan rujukan dalam melakukan perancangan sistem. 
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b) Perancangan / Desain 

Tahap ini akan dibuat rancangan dari sistem berdasarkan hasil 

analisa yang dilakukan sebelumnya. Metode perancangan yang dilakukan 

menggunakan instumen – instrumen antara lain sebagai berikut: 

1. Perancangan Class Diagram 

2. Perancangan Sequence Diagram 

3. Perancangan Database 

4. Perancangan User Interface 

Hasil dari perancangan sistem akan dijadikan bahan rujukan dalam 

tahap pengimplementasian. 

c) Implementasi / Programming 

Tahap ini akan dilakukan pembuatan sistem administrasi tugas 

akhir berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP berdasarkan 

hasil perancangan yang telah dikerjakan sebelumnya serta 

pengimplementasian object relational mapping (ORM) pada sistem yang 

akan dibuat.  

d) Pengujian 

Tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

selesai dibuat. Pengujian menggunakan pendekatan pengujian terhadap 

sebuah sistem secara umum. 

e) Pembuatan laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap – tahap sebelumnya 

telah diselesaikan. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil 

analisa hingga pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori – teori yang mendukung penelitian ini, yang menjadi 

dasar bagi pemecahan masalah yang didapat dengan melakukan studi 

pustaka sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori – teori yang 

dijelaskan antara lain teori tentang rekayasa perangkat lunak, teori tentang 

object relational mapping, teori tentang PHP (Hypertext Preprocessor), 

MVC (Model-View-Controller), serta teori pendukung lainnya. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai analisa dan perancangan sistem, mengenai 

masalah – masalah yang dihadapi, pemecahan masalah, serta perancangan 

sistem secara lengkap seperti merancang gambaran umum sistem yang 

akan dibuat, perancangan UML, dan perancangan database sebagai solusi. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem serta sarana yang 

dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Bab ini juga 

menguraikan hasil pengujian dari sistem yang telah selesai 

diimplementasikan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini mengemukakan simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran 

– saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai 

hasil yang lebih baik. 

 

 


