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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Website berperan sebagai sumber informasi terbesar saat ini. Semua itu 

disebabkan karena hampir semua teknologi saat ini memanfaatkan jaringan global 

internet. Oleh karena itu, web merupakan sarana yang paling tepat untuk mendapatkan 

informasi apapun[1]. Bahkan saat ini media website sering dipakai untuk berbagai 

sistem manajemen seperti sistem manajemen jurnal tugas akhir. Jurnal tugas akhir itu 

sendiri merupakan salah satu jenis jurnal akademik di mana penulis mempublikasikan 

artikel ilmiah, dan untuk memastikan kualitas ilmiah pada jurnal yang diterbitkan maka 

jurnal tersebut biasa diteliti oleh rekan-rekan bahkan oleh dosen penguji [2]. 

Namun semua manajemen jurnal saat ini terutama dilingkungan tempat penulis 

menuntut ilmu kebanyakan pengumpulan jurnal masih dilakuakan dengan cara yang 

konvensional tanpa menggunakan sistem. Hal ini menyebabkan banyak waktu yang 

terbuang untuk memanajemen jurnal tugas akhir tersebut. Oleh sebab itu, untuk 

mengatasi masalah tersebut, akan dikembangkan sebuah sistem manajemen jurnal yang 

mampu mengatasi masalah manajemen jurnal yang ada dilingkungan penulis. 

Sehingga nantinya semuanya akan dapat dilakukan secara optimal dengan bantuan 

sistem tersebut. Sistem yang akan dirancang dan dibangun ini berupa website. Hal ini 

disebabkan website merupakan media yang populer dan dipakai oleh banyak instansi 

perorangan ataupun instansi pendidikan. Website juga mampu diakses oleh siapa saja 

dimana saja dengan menggunakan media internet. Dengan demikian, website dipilih 

sebagai media dalam membangun sistem ini. Dengan kendala yang saat ini dialami 

penulis seperti itu maka penulis membuat tugas akhir ini dengan judul “RANCANG 

BANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB UNTUK MANAJEMEN 

JURNAL”. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem yang bisa digunakan untuk 

manajemen jurnal tugas akhir. 

1.3. TUJUAN 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Merancang sistem informasi yang bisa digunakan untuk memanajemen jurnal 

tugas akhir. 

2. Membangun sistem manajemen jurnal tugas akhir yang sesuai dengan 

perancangan sebelumnya. 

1.4. BATASAN MASALAH 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam ini antara lain: 

1. Data yang di simpan hanya data mahasiswa dan dosen teknik informatika. 

2. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySql. 

1.5. METODOLOGI 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti yang dimulai 

dari melakukan perumusan masalah dan seterusnya sampai pengambilan kesimpulan, 

yang dilakukan secara sistematis yang nantinya berguna bagi peneliti sebagai acuan 

penelitian agar nantinya hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari materi tugas akhir 

ini, maka penulis mengadakan kegiatan antara lain: 

1.5.1. Studi Literatur 

Tahap studi literatur merupakan tahapan dalam mencari informasi 

sehubungan penelitian yang akan dilakukan, seperti membaca literatur, jurnal, 

buku serta media internet yang berhubungan dengan pembuatan website untuk 
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sistem manajemen jurnal menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySql, yang berguna sebagai referensi dalam pembuatan tugas akhir. 

1.5.2. Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap proses pada sistem manajemen 

jurnal yang akan dibuat sesuai dengan konsep yang telah terkumpul dan 

kemudian dilakukan pembuatan rancangan atau desain dari sistem yang akan 

dibuat.  

1.5.3. Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap implementasi merupakan tahapan dimana pembuatan sistem aplikasi 

dilakukan sesuai dengan konsep yang sudah direncakan sebelumnya. 

Implementasi aplikasi managemen jurnal mengunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySql. 

1.5.4. Pengujian 

Tahap ini akan dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi yang 

dilakukan sudah sesuai dengan perancangan, dan juga untuk mengetahui apakah 

sistem yang dibuat dapat berjalan serta berfungsi sebagai mana mestinya dan 

dapat menampilkan output seperti yang diharapkan. 

1.5.5. Laporan 

Pada tahap ini kemudian disimpulkan dan disusun sebuah laporan 

berdasarkan hasil pengujian paa tahapan sebelumnya. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan Pengujian serta 

Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini memiliki isi yang terdiri dari latar belakang penelitian, 

identifikasi rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, dan 

sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul rancang bangun sistem 

informasi berbasis web untuk manajemen jurnal. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang definisi, teori-teori, dasar konsep dan juga 

komponen-komponen penyusun tugas akhir sebagai acuan untuk 

pembahasan masalah yang nantinya akan ditulis dalam laporan. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan pembuatan sistem informasi 

berbasis web untuk manajemen jurnal. Seperti analisa kebutuhan sistem, 

use case diagram dari sistem, activity diagram sistem, sequence diagram 

dari sistem, class diagram, perencanaan database dan juga perancangan 

antarmuka dari sistem serta faktor pendukung lainnya untuk dijadikan 

pendukung implementasi pada bab selanjutnya. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dan penjelasan proses 

perancangan sistem yang akan dilakukan. Yang berawal dari pembuatan 

website, kode program, database yang digunakan dan kemudian 

dilakukan pengujian pada sistem yang sudah dibuat. 

BAB V  PENUTUP  

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan tentang kesimpulan dan saran 

hasil dari perancangan dan implementasi dari sistem yang berkaitan 

dengan judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 

 


