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BAB II  

LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan untuk mendukung 

penelitian mengenai pengembangan sistem informasi perwalian dan monitoring 

mahasiswa studi kasus Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

Adapun pokok-pokok yang dibahas adalah pengertian sistem informasi, web, 

database, provider, macam monitoring, proses perwalian dan GCM(Google Cloud 

Message). 

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian - penelitian terdahulu terdapat beberapa 

persamaan maupun perbedaan terhadap kondisi objek penelitian pada Fakultas 

Teknik Informatika UMM. 

 Penelitian yang dilakukan (Vito, 2016) berjudul “Sistem Informasi 

Perwalian dan Monitoring Mata Kuliah (Studi Kasus : Teknik Informatika 

UMM)”, meneliti tentang perwalian dan monitoring. Dimana pada penelitian 

tersebut mengarah pada mahasiswa dan dosen wali, sehingga dosen wali dapat 

melakukan perwalian terhadap mahasiswa berupa kartu rencana studi mahasiswa 

(KRS). Sebelum mahasiswa melaksanakan KRS, mahasiswa wajib merencanakan 

kertu rencana studi dengan dosen wali, agar mahasiswa dapat diberi pengarahan 

oleh dosen wali pada saat memprogram KRS online. Dan untuk monitoring 

sendiri dilakukan dosen wali untuk memantau perkembangan mahasiswa selama 

masa studi. 

 Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

menetapkan  jumlah total 144 Satuan Kredit Semester (SKS)  sebagai salah satu 

syarat kelulusan bagi mahasiswa, mahasiswa memerlukan 7 semester untuk 

melengkapi SKS yang harus ditempuh. Banyak masalah dalam memenuhi SKS 

bagi mahasiswa, diantaranya : dalam merencanakan sebuah program kartu 

rencana studi (KRS), mahasiswa diminta untuk mengambil kartu hasil studi 

(KHS). Sehingga dosen wali dapat memberikan pengarahan bagi mahasiswa yang 

mengalami permasalahan dalam perkembangan dari hasil studi mahasiswa. Selian 
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itu mahasiswa mengalami keterlambatan informasi mengenai pemrograman KRS, 

dikarenakan KRS pada Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 2 tahap, 

yaitu KRS tahap 1 dan KRS tahap 2. Pada KRS tahap 1, mahasiswa diwajibkan 

untuk memprogram sajian matakuliah yang akan ditempuh. Karena pada KRS 

tahap 2 mahasiswa akan memodif KRSnya kembali setelah mahasiswa tersebut 

mendapatkan saran dari dosen wali. Sistem kartu rencana studi (KRS) pada 

Universitas Muhammadiyah Malang dapat dilakukan secara online. Sehingga 

untuk dapat mempersingkat waktu dalam melakukan KRS online, penulis 

berinisiatif untuk mengembangkan sistem perwalian dan monitoring mahasiswa. 

Dengan demikian sistem tersebut dapat digunakan untuk menjadi 

penengah antara perwalian mahasiswa terhadap dosen wali dengan melakukan 

KRS secara online. Penelitian tersebut memliki kesamaan dengan penelitian yang 

terdahulu, yaitu pentingnya suatu perwalian dan informasi bagi mahasiswa untuk 

mempermudah dalam melaksanakan kartu rencana studi (KRS). Peneliti 

mengembangkan sistem informasi perwalian dan monitoring terhadap mahasiswa 

untuk mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan masa studinya. 

2.2 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 

(Hendrianto, 2014). 

Menurut (Andika, 2011) sistem informasi mempunyai elemen utama, yaitu 

data yang menyediakan informasi, prosedur yang memberitahu pengguna 

bagaimana mengoperasikan sistem informasi, menyelesaikan masalah, membuat 

keputusan dan menggunakan sistem informasi tersebut. Orang-orang dalam sistem 

informasi akan membuat prosedur untuk mengolah data dan memanipulasi data 

tersebut sehingga menghasilkan informasi dan menyebarkan informasi tersebut ke 

lingkungannya. 
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2.3 Pengertian Perwalian 

Perwalian merupakan kegiatan yang dilakukan dosen wali terhadap 

mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam melakukan perencanaan kartu 

rencana studi (KRS). Dosen wali biasanya selalu memberikan nasehat dan 

masukan terhadap mahasiswa ketika mahasiswa tersebut ingin mengambil kartu 

hasil studi (KHS), karena dari kartu hasil studi itulah dosen wali dapat melakukan 

pemantauan terhadap hasil studi mahasiswa didiknya (Setiawan, 2008). 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud perwalian ialah suatu cara pengalihan informasi akademik dari dosen 

wali kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan 

program kartu rencana studi (KRS). 

2.3.1 Manfaat Perwalian 

Menurut (Setiawan, 2008) Manfaat adanya perwalian adalah : 

1. Membantu mahasiswa dalam penentuan jumlah pengambilan SKS 

setiap semester. 

2. Membantu mahasiswa dalam menghadapi kegiatan perkuliahan agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

3. Membantu pengontrolan hasil belajar mahasiswa setiap semester. 

4. Mempererat hubungan mahasiswa dan dosen dengan saling tatap muka. 

2.3.2 Unsur-unsur Perwalian 

Menurut (Setiawan, 2008) Unsur-unsur dalam perwalian ada 3 yaitu, 

mahasiswa, dosen dan kegitatan akademik. menurut (panduan akademik UMM, 

2016/2017) dalam kegiatan akademik terdapat aturan-aturan yang harus di ketahui 

oleh mahasiswa dan dosen, antara lain : 

1. Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan 

pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa 

yang dibimbing oleh seorang dosen tetap sebagai pembimbing 

akademik selanjutnya disebut Pembimbing Akademik (PA). 

2. Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya 

bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu 

Rencana Studi (KRS) secara online. 
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3. Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan 

informasi tentang program pendidikan di UMM, pengarahan dalam 

menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung dan 

bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang 

menyangkut pada akademik. 

4. Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa. 

5. Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus. 

6. Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke bimbingan konseling. 

2.4 Monitoring 

Monitoring adalah sebuah pemantauan yang dilakukan oleh seorang dosen 

wali terhadap mahasiswa untuk melakukan pengukuran terhadap riwayat studi 

mahasiswa, sehingga dosen wali dapat memberikan masukan kepada mahasiswa 

tersebut mengenai sajian matakuliah yang akan ditempuh di semester berikutnya 

(Putra, 2013). Pemantauan umumnya dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran 

mahasiswa, agar mahasiswa tersebut mengalami kemajuan terhadap sajian 

matakuliah yang akan ditempuh di semester selanjutnya. 

2.5 Metode Pengembangan Sistem 

Pada tahap metode pengembangan sistem informasi perwalian mahasiswa 

ini, penulis melakukan sebuah analisa dengan menggunakan SDLC (System 

Development Life Cycle) (Kurniawan, 2011). Dimana pada proses tersebut 

dilakukan sebuah perancangan, pembangunan dan pemeliharaan terhadap sistem. 

Terdapat suatu model dalam melakukan penyusunan terhadap pengembangan 

sistem, yaitu dengan menggunakan model waterfall. Dimana penulis dalam 

melakukan sebuah pengembangan harus sesuai dengan tahapan-tahapan metode 

SDLC, berikut tahapan dalam proses pengembangan sistem : 

a. Perencanaan sistem (system planning) 

b. Analis sistem (system analyst) 

c. Desain atau perancangan sistem (system design) 

d. Penerapan / implementasi sistem (system implementation) 
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Tahapan tersebut dinamakan tahapan air terjun (waterfall) karena pada setiap 

tahapan sistem akan dikerjakan secara berurutan menurut dari perencanaan, 

analisi, desain, penerapan dan perawatan. 

2.6 Pengertian Web 

Web merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. 

Pendistribusian informasi web dilakukan melalui pendekatan hyperlink, yang 

memungkinkan suatu teks, gambar, ataupun objek yang lain menjadi acuan untuk 

membuka halaman-halaman yang lain. Melalui pendekatan ini seseorang dapat 

memperoleh informasi dengan beranjak dari satu halaman ke halaman yang lain 

(Aziz, 2015). 

2.7 PHP 

PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side scripting 

adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan sepenuhnya akan dijalankan 

diserver, tetapi disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web ini merupakan 

kombinasi antara PHP sendiri sebagai bahasa pemrograman dan HTML sebagai 

pembangun halaman web (Hendrianto, 2014). 

Menurut (Anisya, 2013) PHP : Hypertext Preprocessor adalah bahasa 

skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak 

dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk 

membangun sebuah CMS. 

Pada saat itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya 

berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. 

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber 

terbuka, maka banyak programer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 

2.8 CSS 

CSS adalah suatu kumpulan kode-kode untuk mengatur tampilan isi dalam 

suatu halaman web. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk 

memformat halaman web yang ditulis dengan HTLM dan XHTML, walaupun 
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demikian bahasanya sendiri dapat digunakan untuk semua jenis dokumen XML, 

SVG dan XUL. World Wide Web Consurtium (W3C) dapat mengatur spesifikasi 

CSS secara lengkap (Surapati, 2016). 

2.9 CodeIgniter Framework 

CodeIgniter adalah framework aplikasi web yang open source untuk 

bahasa pemrograman PHP (Andika, 2011). CodeIgniter memiliki banyak fitur 

yang membuatnya berbeda dengan framework lainnya. Tidak seperti beberapa 

framework PHP lainnya, dokumentasi untuk framework ini sangat lengkap, yang 

mencakup seluruh aspek dalam framework. CodeIgniter juga mampu berjalan 

pada lingkungan shared hosting, karena memiliki ukuran yang sangat kecil, 

namun memiliki kinerja yang sangat luar biasa. 

CodeIgniter dikembangkan oleh Rick Ellis, dengan versi awal yang dirilis 

pada tanggal 28 Februari 2006. Dari tahun itulah hingga sekarang, telah muncul 

banyak versi CodeIgniter yang terus berkembang dengan penambahan fitur baru 

dari versi sebelumnya. Untuk versi terbaru dari codeigniter adalah versi 2.0.3 

(Basuki, 2010). 

Bagaimana suatu proses data mengalir pada sistem yang menggunakan 

codeigniter framework dapat diilustrasikan pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 Aplication flow chart codeigniter framework 

 Keterangan: 

1. Index.php berfungsi sebagai front controller, menginisialisasi base 

resource untuk menjalankan codeigniter. 
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2. Router memeriksa HTTP request untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan dengannya. 

3. Jika Cache aktif, maka hasilnya akan langsung dikirimkan ke browser 

dengan mengabaikan aliran data normal. 

4. Security sebelum controller dimuat, HTTP request dan data yang 

dikirimkan user akan difilter untuk keamanan. 

5. Controller memuat model, core libraries, plugins, helpers dan semua 

resource yang diperlukan untuk memproses request. 

6. Akhirnya View yang dihasilkan akan dikirim ke browser. Jika cache aktif, 

maka view akan disimpan sebagai cache dahulu, sehingga pada request 

berikutnya langsung ditampilkan. 

2.10 Model View Controller (MVC) 

Model-View-Controller (MVC) pertama kali diperkenalkan peneliti Xerox 

PARC yang bekerja pada bahasa pemrograman smalltalk diakhir tahun 1970-an 

dan awal 1980-an (Andika, 2011). Smalltalk adalah bahasa pemrograman yang 

berorientasi objek, bertipe dinamis dan reflektif. Smalltalk pertama kali digunakan 

dalam pembelajaran edukasi, dan hal ini berbeda dari data mainframe dan struktur 

kontrol dalam program smalltalk yang terlibat pada windowed user interfaces, 

konsep pemrograman berorientasi objek, pengantar pesan antara komponen-

komponen objek, kemampuan untuk memonitoring, memodifikasi struktur dan 

perilakunya sendiri. 

Singkatnya, model-view-controller (MVC) adalah pola desain 

pengembangan perangkat lunak. MVC adalah sebuah pendekatan untuk 

memisahkan aplikasi menjadi tiga segmen, yaitu Models, Views dan controller. 

MVC menstrukturisasi aplikasi dengan cara tersebut untuk mempromosikan 

penggunaan kembali dari kode program. 
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Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa ketika datang sebuah 

perintah dari user, maka perintah tersebut akan ditangani oleh controller, 

kemudian akan memanggil model jika memang diperlukan operasi database. Hasil 

query oleh model kemudian akan dikembalikan ke controller. Selanjutnya 

controller akan memanggil view yang tepat dan mengkombinasikannya dengan 

hasil query model. Hasil akhir dari operasi ini akan ditampilkan ke browser yang 

selanjutnya bisa dilihat oleh user. 

2.10.1 Model 

Model merupakan jenis data yang dapat digunakan oleh aplikasi. Beberapa 

contoh data yang biasa digunakan adalah database, RSS feed, API calls dan setiap 

tindakan lainnya yang melibatkan pengambilan (retrieving), pengembangan 

(returning), memperbarui (updating) dan menghapus (removing) data (Andika, 

2011). 

Gambar 2.2 Model-View-Controller 



15 
 

2.10.2 View 

File-file yang ditempatkan pada bagian ini bertanggung jawab untuk 

menunjukkan data kami pada para pengunjung situs kita, atau pengguna dari 

aplikasi kita. Tidak ada logika pemrograman, tidak ada query insert atau update 

yang harus dijalankan disini, meskipun akses data bisa terjadi pada file-file ini. 

File-file disini hanya untuk menunjukkan hasil dari dua bagian lainnya. Jadi kita 

mengambil data dalam model dan menampilkan dalam view (Andika, 2011).  

2.10.3 Controller 

Controller adalah logika bisnis dari aplikasi. File-file yang ada disini akan 

melayani sebagai perantara antara model dan view. Controller akan merespon 

perintah HTTP dan menghasilkan halaman web. Controller adalah inti dari 

aplikasi, karena menentukan bagian permintaan HTTP harus ditangani (Andika, 

2011). 

2.11 Pengertian Basisdata (Database) 

Proses perancangan database merupakan bagian dari micro lifecycle. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam proses tersebut diantaranya : 

pengumpulan data dan analisis, perancangan database secara konseptual, 

pemilihan DBMS, perancangan database secara logika (data model mapping), 

perangcangan database secara fisik dan implementasi sistem database (Abdillah, 

2006). 

Sedangkan kegiatan utama dalam perancangan suatu database adalah : 

1. Perancangan basis data secara konseptual 

2. Perancangan basis data secara logika 

3. Perancangan basis data secara fisik 

Tujuan perancangan basis data adalah : 

1. Untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user 

secara khusus. 

2. Memudahkan pengertian struktur informasi dan 

3. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek 

penampilan (response time, processing time and storage space). 
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2.12 Mysql 

Mysql adalah suatu perangkat lunak database relasi (Relation Database 

Management System atau DBMS), seperti halnya ORACLE, POSTGRESQL, 

MSSQL dan sebagainya (Anisya, 2013). SQL merupakan singkatan dari Structure 

Query Lenguage, didefinisikan sebagai suatu sintaks perintah-perintah tertentu 

atau bahasa program yang digunakan untuk mengelola suatu database. Jadi Mysql 

adalah seftware-nya dan SQL adalah bahasa perintahnya. 

Pada awalnya PHP merupakan kepanjangan dari Personal Home Page 

(situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rumus Lerdorf pada tahun 1995. 

2.13 Android 

Android merupakan suatu software (perangkat lunak) yang digunakan 

pada mobile device (perangkat berjalan) yang meliputi sistem operasi, middleware 

dan aplikasi inti (Irsan, 2014). Android Standart Development Kit (SDK) 

menyediakan alat dan Aplication Programming Interface (API) yang diperlukan 

untuk memulai pengembangan aplikasi pada platform android menggunakan 

bahasa pemrograman java, yaitu kode java yang terkompilasi dengan data dan file 

resources yang dibutuhkan aplikasi dan digabungkan oleh app tools menjadi 

paket android. File inilah yang didistribusikan sebagai aplikasi dan diinstal pada 

perangkat mobile. 

2.14 Google Cloud Messaging (GCM) 

Google Cloud Messaging (GCM) adalah layanan yang membantu 

pengembang mengirim data dari server untuk aplikasi android mereka (Irsan, 

2014). Ini bisa menjadi pesan ringan memberitahu aplikasi android bahwa ada 

data baru yang akan diambil dari server (misalnya, film diunggah oleh seorang 

teman), atau bisa saja pesan yang berisi sampai dengan 4KB data payload 

(sehingga aplikasi seperti instant messaging dapat mengkonsumsi pesan 

langsung). Layanan GCM menangani semua aspek antrian pesan dan pengiriman 

ke aplikasi target android berjalan pada perangkat target. GCM memungkinkan 

aplikasi android untuk mengirim pesan kepada server untuk mem-broadcast 

sebuah notivikasi kepada seluruh client yang ada. Hanya membutuhkan sebuah 

account gmail maka akan langsung dapat digunakan fasilitas GCM ini. 
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Sistem Google Cloud Messaging (GCM) arsitektur yang akan diterapkan 

pada aplikasi. Cara kerja Google Cloud Messaging (GCM) ini antara lain antara 

lain: 

1. Device / smartphone akan mengirimkan id ke GCM server untuk 

melakukan pendaftaran (registrasi). 

2. Apabila pendaftaran terhadap GCM server berhasil,  maka GCM server 

akan memberikan id pendaftaran ke device.  

3. Setelah device mendapatkan id pendaftaran, device akan mengirimkan id 

pendaftaran ke web server. 

4. Web server akan menyimpan id pendaftaran pada database untuk 

penggunaan selanjutnya. 

5. Setiap notifikasi push dibutuhkan, web server akan mengirimkan pesan ke 

GCM server beserta id pendaftaran device. 

6. GCM server akan mengirimkan pesan tersebut ke device yang 

bersangkutan dengan menggunakan id pendaftaran. 

 

Gambar 2.3 Google Cloud Messaging (GCM) 


