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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan sistem informasi skripsi untuk Fakultas Teknik 

berbasis WEB. 

 

1. 2. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, orang-orang dapat dengan 

mudah mendapatkan berbagai informasi dalam Internet. Dengan memasukkan kata kunci 

dalam mesin pencari di Internet, informasi yang diperlukan akan muncul. Informasi-

informasi yang berada dalam Internet dibuat dan diunggah sehingga semua yang 

tersambung dapat mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh Fakultas agar informasi dapat diakses dengan lebih mudah.  

Pada saat ini, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer (FTEK) Universitas 

Kristen Satya Wacana (UKSW) masih menggunakan metode manual dalam proses 

administrasi skripsi. Mahasiswa harus datang ke bagian TU untuk mendaftar proses 

skripsi dengan menyerahkan proposal skripsi yang telah disetujui oleh koordinator 

konsentrasi dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena proses tersebut 

masih manual menyebabkan waktu yang dibutuhkan relatif lama.  

Untuk mengatasi masalah tersebut dirancang dan direalisasikan sebuah Sistem 

Informasi Skripsi yang berbasis web untuk memudahkan proses administrasi skripsi. 

Mahasiswa dapat mendaftar kolokium awal, lanjut dan daftar ujian dengan mengisi form, 

dan mengunggah persyaratan seperti proposal dan lembar pengesahan dalam bentuk file 

PDF atau doc melalui web. 

 

1. 3. Spesifikasi Sistem 

Berdasarkan surat tugas dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Program 

Studi Sistem Komputer Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga nomor 

40/I.3/FTEK/XII/2019 spesifikasi sistem yang dibuat adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrogramman PHP dan database 

MySQL 

2. Terdapat fitur untuk backup database  

3. Terdapat fitur LOGIN 

- Terdapat 4 jenis user (Admin, Dosen, Kaprogdi, Mahasiswa). 

- Login menggunakan username dan password 

4. Fitur mahasiswa 

- Mahasiswa dapat mengisi form dan mengunggah file dalam bentuk pdf 

untuk mengisi persyaratan dalam mengikuti kolokium awal, lanjut, daftar 

ujian, dan revisi surat tugas 

- Ukuran maksimal file yang diunggah 5MB. 

5. Fitur dosen 

- Dosen dapat melihat status mahasiswa bimbingan (awal, lanjut, akhir), dan 

mengisi usulan penguji (jika menjadi pembimbing I) 

- Dosen pembimbing 1 dapat memverifikasi proposal skripsi awal , lanjut, 

revisi surat tugas dan daftar ujian mahasiswa. 

6. Fitur Kaprogdi 

- Kaprogdi dapat melihat daftar dosen progdinya, dan data mahasiswa yang 

terdaftar dalam sistem 

- Kaprogdi memiliki fitur sebagai dosen. 

7. Fitur Admin 

- Admin dapat mendaftarkan user (mahasiswa, dosen) ke system 

- Admin dapat melihat user yang terdaftar dalam sistem 

8. Sistem dapat membuat surat tugas jika mahasiswa sudah mengikuti kolokium 

awal dan pembimbing I telah memverifikasi. 

9. Sistem dapat membuat revisi surat tugas jika mahasiswa mengajukan ubah 

surat tugas dan telah diverifikasi oleh pembimbing I. 

- Perubahan surat tugas maksimal 3 kali (termasuk perpanjangan masa surat 

tugas). 

10. Sistem dapat membuat bukti kolokium lanjut jika mahasiswa sudah mengikuti 

kolokium lanjut dan pembimbing I telah memverifikasi. 

11. Sistem dapat membuat daftar peserta ujian jika mahasiswa sudah daftar ujian 

dan pembimbing I telah memverifikasi. 
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1. 4. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini secara penulisan dibagi menjadi lima bab dengan rincian secara umum 

pada tiap bab sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang tujuan dan latar belakang, spesifikasi sistem 

yang akan dibuat, dan sistematika penulisan skripsi. 

 Bab II Dasar Teori, bab ini berisi tentang penjabaran beberapa teori yang digunakan 

dalam skripsi ini. Teori yang dijabarkan antara lain. 

 Bab III Perancangan, bab ini berisi tentang perancangan sistem pada skripsi ini. 

 Bab IV Pengujian dan Analisis, bab ini berisi tentang pengujian sistem yang telah 

dibuat.  

 Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari pengujian dan 

analisis, serta saran pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 
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