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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika saat ini 

semakin mempermudah setiap penggunanya dalam mengakses layanan 

informasi. Setiap institusi pendidikan tinggi pada dasarnya memerlukan 

dukungan teknologi untuk dapat bersaing dengan institusi lain. Teknologi 

dapat mendukung dari segi kualitas layanan diantaranya adalah penggunaan 

sistem informasi yang dapat bermanfaat untuk kelancaran aktivitas kampus, 

layanan mahasiswa, maupun kegiatan operasional dan administrasi. Dalam 

dunia perguruan tinggi, sistem administrasi yang handal menjadi salah satu 

kebutuhan yang mutlak dalam memenuhi kebutuhan administrasi bagi para 

civitas perguruan tinggi[1]. Pada studi kasus jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang, proses administrasi yang masih 

manual dan belum optimal menyebabkan mahasiswa harus datang ke kantor 

jurusan setiap kali ada keperluan mengenai urusan administrasi.  

Dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Administrasi Tugas Akhir berbasis Object Relational Mapping (Studi Kasus 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang)” oleh Rizky 

Imam Andreas telah dibuat sistem administrasi Tugas Akhir pada jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang berbasis web. 

Pada sistem tersebut, penjadwalan dilakukan dengan mengharuskan petugas 

jurusan untuk menjadwalkan daftar mahasiswa dan dosen penguji serta 

tanggal, ruang dan waktu pelaksanaan yang kemudian diinformasikan pada 

masing-masing dashboard mahasiswa dan dashboard dosen. Selain itu, 

dokumen ujian mahasiswa yang telah mendaftar masih belum dibagikan 

pada halaman dashboard dosen, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya 

dosen dalam memahami dokumen tersebut sehingga memungkinkan 

pengujian tidak mencapai hasil yang maksimal. Selain penelitian tersebut, 
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terdapat satu penelitian lagi dengan studi kasus serupa yang berjudul 

“Implementasi Algoritma Differential Evolution untuk Penjadwalan 

Seminar Hasil dan Seminar Proposal pada Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang” oleh Siti Lu’lu’ul Khoiriyah dimana 

penelitian tersebut mengimplementasikan algoritma differential evolution 

dalam proses penjadwalannya. Penelitian tersebut difokuskan pada 

penerapan algoritma differential evolution yang mana terdapat beberapa 

parameter yang digunakan seperti ukuran populasi, maksimal iterasi, nilai 

CR, dan nilai Scale Factor agar dapat melakukan proses penjadwalan. Pada 

dua penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, kedua sistem tersebut 

sama-sama tidak terdapat notifikasi hasil penjadwalan untuk Dosen penguji 

atau pun untuk mahasiswa. 

Dari permasalahan yang ada diatas, dalam tugas akhir ini penulis 

mencoba mencari solusi yang tepat dengan merancang sebuah sistem 

administrasi tugas akhir berbasis web dengan automatisasi penjadwalan dan 

mengoptimalkan halaman dashboard dosen dengan menyediakan dokumen 

ujian yang telah disetujui sehingga dosen selaku penguji dapat mempelajari 

dokumen terlebih dahulu agar pengujian mencapai hasil maksimal. Setelah 

proses penjadwalan berjalan secara otomatis, notifikasi akan diberikan 

kepada mahasiswa dan dosen pada masing-masing dashboard.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah 

yang ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi 

menjadi beberapa sub permasalahan, yang diantaranya adalah : 

1.  Bagaimana membangun sebuah sistem administrasi tugas akhir 

berbasis web dengan automatisasi penjadwalan? 

2. Bagaimana memberikan notifikasi hasil penjadwalan kepada 

mahasiswa dan dosen penguji pada masing-masing dashboard? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa terfokus maka ditentukan 

batasan masalah diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan framework Codeigniter dan Database 

MYSQL. 

2. Website yang dibangun tertuju pada sistem administrasi tugas akhir di 

jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Service yang diberikan oleh sistem berupa automatisasi penjadwalan 

ujian proposal dan pemberian notifikasi kepada pengguna. 

4. Dokumen proposal yang diajukan dalam sistem adalah proposal yang 

telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 

pembimbing 2. 

5. Metode pengembangan yang digunakan adalah SDLC (System 

Development Life Cycle) dengan model prototyping. 

6. Pengujian sistem dilakukan dengan white box testing. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Membangun sebuah sistem administrasi tugas akhir berbasis web 

dengan automatisasi penjadwalan. 

2. Memberikan notifikasi hasil penjadwalan kepada mahasiswa dan 

dosen penguji pada masing-masing dashboard. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut : 
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1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh penulis guna 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna mengetahui pemecahan dari 

permasalahan yang terjadi : 

1. Observasi 

Penulis akan melakukan observasi dan wawancara dengan petugas 

administrasi di kantor jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Wawancara 

Penulis akan melakukan wawancara dengan pakar untuk mengetahui 

masalah serta solusi yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

implementasi sistem. 

3. Studi Pustaka 

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan dan pemantapan 

materi yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini melalui literatur-

literatur yang sudah ada serta berkualitas dan terpercaya. 

1.5.2 Metode Pengembangan 

Dalam pengembangannya, penulis menggunakan metode SDLC 

(System Development Life Cycle) dengan model prototyping melalui tahap-

tahap seperti berikut : 

1.  Pengumpulan Kebutuhan 

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format 

dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan 

semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 

2.  Perancangan Prototyping 

Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara 

yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. 
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3.  Evaluasi Prototyping  

Evaluasi dilakukan oleh pelanggan untuk mengetahui apakah 

prototyping yang telah dibangun sudah sesuai dengan keinginan. 

4.  Implementasi Sistem  

Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke 

dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 

5.  Pengujian Sistem  

Setelah sistem selesai dibangun dan menjadi suatu perangkat lunak 

yang siap untuk dipakai, pengujian dilakukan dengan White Box 

Testing. 

6.  Evaluasi Sistem  

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang telah dibangun sudah 

sesuai dengan yang diharapkan. 

7.  Penggunaan Sistem  

Sistem yang telah diuji dan dievaluasi pelanggan siap untuk 

digunakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, serta 

sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

topik Tugas Akhir, yang didapatkan dari buku serta sumber-

sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan Tugas Akhir 

ini. 
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BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat pembahasan terhadap sistem yang telah dibuat 

dan hasil pengujian sistem tersebut. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari implementasi sistem yang 

telah dibuat serta saran-saran yang diusulkan untuk 

pengembangan lebih lanjut agar tercapai hasil yang lebih baik. 


