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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Tujuan 

Skripsi ini bertujuan untuk merealisasikan sebuah sistem guna mengirim tugas 

kuliah mahasiswa berbasis SFTP dan SSH menggunakan Node.js. 

 

1.2. Latar Belakang  

Di era globalisasi yang maju saat ini, pengumpulan tugas kuliah oleh mahasiswa  

kepada dosen  melalui internet via email. 

Cara tersebut memiliki kelemahan, apabila melalui email, inbox pada email 

dosen berisi tugas mahasiswa. Apabila dosen tersebut mengampu banyak mata kuliah, 

dosen akan mengkategorikan tugas berdasarkan mata kuliah dan susah mengoreksi, 

selain itu sistem lain[1]Moodle Universitas Katolik Parahyangan dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mengirimkan tugas dalam bentuk file dari mahasiswa kepada 

dosen, di sistem ini tidak diberi batasan ukuran file, tentu saja hal ini sangat 

berpengaruh dalam pengumpulan tugas, karena file yang dikirimkan bisa begitu besar, 

di sistem yang dibuat ukuran file akan dibatasi tidak lebih dari 5 MB. Sistem lain yang 

sejenis [2] UNIKOM, pengumpulan tugas dilakukan dengan memposting jawaban di 

suatu website, hal ini akan membuat para mahasiswa hanya melakukan penduplikasian 

tugas dari tugas yang sudah diposting oleh mahasiswa lain. 

Untuk mengatasi masalah ini, penulis merancang suatu sistem pengiriman tugas 

yang efektif. Pengiriman tugas melalui internet secara terstruktur bisa dilakukan tanpa 

kesulitan dalam mengkategorikan, format file pengumpulan tugas dengan .zip, ukuran 

file yang lebih besar yaitu 5MB, dan melalui sistem ini, pengiriman tugas mahasiswa 

mendapatkan pemberitahuan secara otomatis melalui email. Tabel 1.1. menunjukkan 

perbandingan sistem yang dibuat. 
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Tabel 1.1. Perbandingan sistem pengumpulan tugas 

Atribut/Fitur 
Moodle Universitas Katolik 

Parahyangan 
UNIKOM 

Sistem yang 

dibuat 

Login   

Manajemen 

File 

  

SFTP   

SSH   

Notifikasi 

email 

  

 

1.3. Spesifikasi 

 Berdasarkan surat tugas nomor 14/1.3/FTEK/IV/2016, tertanggal 23 April 2016, 

maka skripsi ini dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut ini : 

1. Dapat menerima dan mengekstrak file .xls atau .xlsx menjadi pasangan data id 

dan password. 

2. Dapat mengirimkan email yang berisi id dan password kepada mahasiswa. 

3. Dapat mengirim file dengan format .zip ke server menggunakan SFTP. 

4. Dapat remote login dan mengirim file ke server menggunakan SSH. 

5. Server dapat menerima kiriman file dan mengkategorikan ke direktori tertentu 

(misal  ke direktori kode matakuliah). 

 Contohnya dengan format put WebProg_1.zip.  

6. Server dapat memberikan pemberitahuan otomatis kepada mahasiswa melalui 

email student mahasiswa, contohnya dengan format NIM@student.uksw.edu. 

7. Batasan ukuran file dapat diatur oleh admin, maksimal 5MB. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut : 

A. BAB I: Pendahuluan. 

Berisikan mengenai pembahasan latar belakang permasalahan, tujuan, 

spesifikasi, dan sistematika penulisan. 

B. BAB II: Dasar Teori. 

Menjelaskan mengenai dasar teori SFTP, SSH, NodeJs, Database. 

C. BAB III: Perancangan. 

Membahas mengenai perancangan yang telah dibuat sesuai spesifikasi yang 

telah dijelaskan pada poin 1.3. 

D. BAB IV: Pengujian dan Analisis. 

Membahas mengenai hasil perancangan dari sistem pengiriman tugas kuliah. 

E. BAB V: Kesimpulan dan Saran. 

Berisikan kesimpulan dari pengujian dan analisis dan saran pengembangan. 

 

 

 


