
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dona doni, M.J. Dewiyani Sunarto, Vivine Nurcahyawati (2016), dengan 

judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir Pada Fakultas Teknik 

Universitas Wijaya Putra Surabaya” (studi kasus: fakultas teknik universitas wijaya 

putra Surabaya). Permasalahan fakultas universitas wijaya putra adalah tentang 

sulitnya menentukan dosen penguji tugas akhir, menentukan dosen penjadwalan 

dosen penguji dan pembimbing untuk ujian proposal tugas akhir dan 

penginformasian mengenai jadwal ujian proposal dan jadwal ujian tugas akhir 

kepada mahasiswa dan peserta seminar sidang. Maka berdasarkan permasalahan 

tersebut peneleliti membuat sistem informasi tugas akhir fakultas teknik universitas 

wijaya putra Surabaya.  

Fakta yang terjadi saat ini tidak adanya antisipasi penjadwalan dimana 

adanya perihal urgent yang dapat menyebabkan tertunda dan batalnya seminar dan 

sidang tugas akhir mahasiswa seperti ruangan dipakai pihak Program studi dan 

fakultas , dosen penguji dan pembimbing berhalangan hadir  pada jadwal seminar 

kerja praktek, seminar proposal dan sidang tugas akhir yang telah ditentukan,  

sehingga koordinator akan mengatur kembali jadwal yang telah ditentukan 

sebelumnya Mahasiswa dan koordinator mengatur kembali jadwal seminar kerja 

praktek dan seminar proposal dan sidang tugas akhir  sehingga mahasiswa menunda 

seminar dan sidang, mahasiswa kembali mencari dosen pembimbing dan penguji 

untuk mengatur jadwalnya sendiri sebelum melaporkan jadwal kepada koordinator 

kerja praktek dan tugas akhir. 

2.2 Pengertian Rancang Bangun 

Menurut Jogiyanto (2005), Rancang Bangun (desain) adalah tahap dari 

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian 

dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu 

sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan 
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sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem. 

2.3 Pengertian Perancangan Sistem 

Perancangan merupakan langkah pertama di dalam fase pengembangan 

rekayasa suatu produk atau sistem. Perancangan merupakan proses penggunaan 

berbagai prinsip dan teknik untuk tujuan-tujuan pendefinisian suatu perangkat, 

proses, atau sistem hingga tingkat detil tertentu yang memungkinkan realisasi 

bentuk fisiknya.  

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip perancangan dasar, para analyst 

dapat melakukan proses perancangan dengan baik. Untuk itu, berikut merupakan 

sebagian prinsip perancangan sistem perangkat lunak sebagaimana telah disarankan 

oleh Davis di dalam (Pressman) : 

1. Proses perancangan harus terbebas dari pandangan hanya ke satu arah (metode, 

konsep, dan sebagainya). Dengan demikian, seorang perancang yang baik akan 

memperhatikan pendekatan-pendekatan alternative, menilai secara objektif 

berdasarkan kebutuhan masalahnya. 

2. Hasil rancangan harus dapat ditelusuri dari model analisis yang digunakannya. 

Karena, suatu elemen model perancangan sering kali berkaitan erat dengan 

berbagai requirements yang berasal dari model analisisnya. 

3. Perancangan tidak harus menemukan hal yang baru. Banyak sistem 

dikembangkan dengan menggunakan pola perancangan yang sama dengan 

sebelumnya.  

4. Perancangan sebaiknya “meminimumkan perbedaan” yang terdapat di antara 

perangkat lunak dan masalah-masalah di dunia nyata. Artinya struktur 

perancangan perangkat lunak sebaiknya sedekat mungkin dengan struktur 

domain masalah. 

5. Perancangan harus terstruktur untuk memudahkan perubahan. 
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6. Perancangan bukan coding (pemrograman atau implementasi), sebaiknya 

coding bukanlah perancangan. Walaupun dilakukan perancangan detile 

prosedur (proses atau fungsi) sebagai komponene-komponen program, tingkat 

abstraksi model perancangan lebih tinggi dari source code (hasil coding). 

2.4 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem di dalam 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, 

prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi penting memproses tipe transaksi rutin tertentu,  memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan. Jogiyanto Hartono (2005) mengartikan sistem informasi adalah suatu 

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan, sedangkan Menurut Soeherman (2008), sistem informasi merupakan 

serangkaian komponen berupa manusia, prosedur data, dan teknologi (seperti 

komputer) yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk menghasilkan 

informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan.  

Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan 

tertentu. Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur ini adalah 

sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur 

penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar. 

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kestauan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem yang 
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didefinisikan dengan pendekatan ini misalnya adalah sistem komputer yang 

didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. 

Kedua pendekatan ini adalah benar. Tidak ada pendekatan yang salah. 

Beberapa penulis memilih salah satu dari pendekatan ini untuk memudahkan 

menggambarkan sebuah sistem. Untuk sistem yang lebih menekankan pada 

prosesnya, pendekatan prosedur akan lebih mengena untuk menggambarkan sistem 

tersebut. Untuk sistem yang fisiknya lebih terlihat, pendekatan komponen akan 

lebih jelas digunakan untuk menggambarkan sistemnya. Jogiyanto HM (2005). 

Karateristik sistem terdiri dari: 

1. Mempunyai komponen (components) atau sub-sub sistem. 

2. Mempunyai batas (boundary). 

3. Mempunyai lingkungan luar (environment). 

4. Mempunyai penghubung (interface). 

5. Mempunyai masukan (input) 

6. Mempunyai pengolahan (processing) 

7. Mempunyai keluaran (output) 

8. Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal) 

9. Mempunyai kendali (control) 

10. Mempunyai umpan balik (feed back) 

11. Model umum sistem adalah terdiri atas masukan (input), pengolah (processing) 

dan keluaran (output), sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini. 

 

Masukan

( input )
Proses

Keluaran

( output )

 

Gambar 2.1 Model Dasar Sistem 

(Sumber: HM, Jogiyanto, 2005) 
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2.5 Komponen Sistem Informasi 

Didalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti: 

1. Perangkat keras (hardware) 

Mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.  

2. Perangkat lunak (software) 

Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat 

memproses data. 

3. Prosedur 

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan 

pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

4. Orang 

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem 

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

5. Basis data (database) 

Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data 

Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara 

bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. 

2.6 Model View Controller (MVC) 

Susandri, Adi wansyah (2017), Model MVC terdiri dari bagian model, 

bagian view dan bagaian controller. Bagian model adalah komponen MVC yang 

merepresentasikan data, mengatur respon terhadap permintaan, serta memberi hak 

akses untuk memanipulasi data yaitu pengambilan data dari basis data dan 

memasukkan data ke dalam database. Bagian ini diisi perintah SQL yang hasilnya 

dikirimkan ke bagian controller. Bagian view adalah komponen MVC yang 

bertugas mengatur bagaimana suatu data yang diperoleh dari controller ditampilkan 

untuk user dan mencakup semua proses yang terkait dengan layout output. Isi dari 

bagian ini bisa berupa form, tabel, gambar, animasi yang boleh dilihat oleh 

pengguna.  
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Bagian controller adalah komponen MVC yang bertugas mengirim perintah 

ke bagian model untuk mendapatkan data yang di inginkan dan selanjutnya 

dikirimkan ke bagian view untuk ditampilkan. Sedangkan menurut M. C. Sitorus, 

MVC adalah suatu pola yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu Model, 

View dan Controller serta memisahkan antar bagian dan membuat tata interaksi di 

antaranya. Dengan demikian model ini yang berinteraksi dengan pengguna sistem 

melalui web browser yang digunakan. 

Sistem informasi dalam penelitian ini dibangun dengan PHP framework 

yaitu Yii2. Framework Yii2 mengimplementasikan pola desain Model-View-

Controller(MVC) yang diadopsi secara luas dalam pemrograman web. MVC 

bertujuan untuk memisahkan logika bisnis dari pertimbangan antar muka pengguna 

agar peran pengembang bisa lebih mudah mengubah setiap bagian tanpa 

mempengaruhi yang lain. Selain implementasi MVC, Yii juga memperkenalkan 

front-controller yang disebut dengan aplikasi yang meng-enkapsulasi konteks 

eksekusi untuk memproses sebuah request. Aplikasi mengumpulkan beberapa 

informasi mengenai request pengguna, kemudian mengirimnya ke controller yang 

sesuai untuk penanganan selanjutnya . 

Pola MVC pada framework Yii diimplementasikan pada direktori protected 

yang di dalamnya terdapat dua belas direktori, dan tiga direktori diantaranya 

menjadi inti dari MVC. Direktori tersebut adalah direktori Models (M) yang berisi 

tentang data-data seperti koneksi database dan pembuatan form-form untuk 

menampung data yang diambil dari database. Direktori Views (V) berisi sebelas file 

berekstensi .php yang digunakan untuk menyimpan file-file untuk menampilkan 

tampilan antarmuka yang menjadi penghubung antara aplikasi dan pengguna. 

Direktori Views juga berisi dua belas direktori. Sedangkan direktori Controllers 

menyimpan file-file yang berfungsi mengendalikan segala sesuatu yang terdapat di 

dalam aplikasi, didalamnya terdapat sebelas file berektensi .php yang berisi fungsi 

code-code logic. 
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2.7 Pengembangan Dengan Sistem Waterfall 

Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC (Systems 

Development Life Cycle). Menurut Imam Fahrurrozi dan Azhari (2010) metode ini 

merupakan metode dengan model sekuensial, sehingga penyelesaian satu set 

kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas berikutnya. Fokus terhadap masing-

masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang 

sifatnya paralel. 

Tahapan metode Waterfall 

Berikut ini adalah tahapan metode Waterfall : 

 

Gambar 2. 2 Tahapan Metode Waterfall 

(Sumber: Fahrurrozi Imam., SN Azhari. 2010) 

1. Requirement Analysis 

Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya 

kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini 

biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi. Informasi 

tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk 

digunakan pada tahap selanjutnya. 

2. System Design 
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Tahap ini dilakukan sebelum melakukan tahapan coding system. Tahap ini 

bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  seperti apa sistem yang akan dibuat dan 

bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini membantu dalam 

menspesifikasikan  kebutuhan  hardware dan  sistem  serta mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan tahapan pemrograman. Pembuatan software 

dipecah  menjadi  modul-modul  kecil  yang  nantinya  akan digabungkan dalam 

tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap 

modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 

4. Integration & Testing 

Pada  tahap  ini  dilakukan  penggabungan modul-modul  yang telah  dibuat  

dan  dilakukan  pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai atau 

belum sesuai dengan desainnya. 

5. Operation & Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang  sudah  

jadi,  dijalankan  serta  dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.  

2.7.1. Kelebihan dan Kekurangan Metode Waterfall  

a. Kelebihan Metode Waterfall 

Urutan proses pengerjaan sistem menggunakan metode ini menjadi lebih 

teratur dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga lebih 

menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan 

data dan proses yang akan diperlukan secara maksimal. 

Jadwal setiap proses dapat ditentukan secara pasti. Sehingga dapat dilihat jelas 

target penyelesaian pengembangan program. Dan dengan adanya urutan yang pasti, 

dapat dilihat pula progres untuk setiap tahapan pengembangan. 
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b. Kekurangan Metode Waterfall 

Sifatnya kaku, sehingga sulit dalam melakukan perubahan di tengah proses. 

Jika terdapat kekurangan proses atau prosedur dari tahapan sebelumnya, maka 

tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal. Hal ini akan memakan 

waktu yang cukup lama. Membutuhkan daftar kebutuhan sistem yang lengkap di 

awal pengembangan. Untuk menghindari pengulangan tahap dari awal, user harus 

memberikan seluruh prosedur, data dan laporan yang di inginkan dimulai dari tahap 

awal pengembangan.  

2.8 MySQL 

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia maya, 

yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. MySQL 

dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi. Keunggulan MySQL 

dalam mengolah database adalah : 

1. Kecepatan. 

2. Mudah digunakan. 

3. Open Source 

4. Kapabilitas 

5. Biaya murah 

6. Keamanan 

7. Lintas Platform 

8. Minim ”bug” 

2.9 Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir 

Adapun deskripsi tugas dan tanggung jawab pekerjaan ketua jurusan: 

1. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat mahasiswa yang akan mengambil TA 

atau akan melakukan seminar/sidang TA dalam bentuk checklist 



14 

 

2. Membuat database judul TA yang diminta dari dosen tetap atau dosen luar 

biasa 

3. Menunjuk pembimbing TA mahasiswa setelah melakukan rapat konsultasi 

dijurusan  

4. Menunjuk penguji seminar/sidang TA  

5. Menunjuk dosen penguji pengganti apabila dosen penguji utama 

berhalangan dan memberi tahukan pergantian tersebut kepada yang 

bersangkutan  

6. Melakukan pergantian dosen pembimbing apabila dosen utama berhalangan 

dan /atau tidak bias membimbing mahasiswa bersangkutan , setelah 

berkonsultasi dengan dosen terkait 

7. Membuat database yang berisikan data yang melaksanakan TA 

menjadwalkan seminar proposal dan sidang TA 

8. Menjadwalkan seminar proposal dan siding TA  

9. Menghubungi dosen penguji terkait kesediaan menghadiri seminar atau 

sidang TA 

10. Membuat undangan seminar  

11. Melakukan cheking seluruh kelengkapan administrasi (undangan, form 

nilai, dll) sebelum seminar / siding dijadwalkan 

12. Mengarsip nilai TA jurusan 

13. Menerima dan mengelola laporan TA mahasiswa dijurusan  

14. Menerima paper TA dari mahasiswa dan menerbitkan dalam jurnal yang 

relevan 

15. Membuat laporan kerja setiap semester yang ditujukan kepada Ketua 

Jurusan 

16. Membuat database abstark TA mahasiswa yang telah lulus sidang setiap 

semester 

17. Mengoreksi format penulisan laporan TA mahasiswa sebelum disahkan oleh 

Dekan 

18. Mengarsipkan surat dan pengumuman yang terkait dengan TA  

19. Memonitor durasi pelaksanaan pengerjaan TA  
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20. Mengingatkan dosen pembimbing terkait durasi pelaksanaan TA yang 

dibimbing nya akan berakhir (6-6-3 bulan) 

21. Membuat matriks distribusi pembimbing dan penguji TA  

22. Melaksanakan kuliah TA pada awal semester menyangkut; prosedur, 

persyaratan, format penulisan, jadwal, dsb 

23. Membuat jadwa kerja, menyediakan informasi dan kalender TA agar 

diketahui dosen dan mahasiswa 

Persyaratan pengajuan tugas akhir (TA) 

Berikut ini adalah prsayaratan yang harus dipenuhi mahasiswa yang akan 

melaksanakan tugas akhir. 

1. Mahasiswa harus telah terdaftar dan teregistrasi pada KRS semester aktif 

2. Formuliar Pengajuan TA (Form TA 01) diisi mahasiswa dan ditandatangani 

oleh Penasehat Akademik(PA) setelah seluruh kelegkapan persyaratan 

terpenuhi 

3. Transkrip nilai sementara minimal lulus 95 SKS. Dengan catatan : apabila 

ada nilai E, dan / atau nilai D lebih dari 10% dari total SKS, maka wajib 

melakukan perbaikan nilai pada semester tersebut, dengan mencantumkan 

di KRS. Transkrip nilai telah di periksa oleh Kasubag Akademik dan di 

sahkan oleh Pembantu Dekan I 

4. Telah menyerahkan laporan kerja praktek dengan bukti form (Form B1) 

5. Fotokopi KRS (menunjukkan yang asli) terbaru 

6. Menyerahkan Draft Proposal TA (Bab I, II, III, jangkaan hasil dan daftar 

pustaka) kepada Ketua Jurusan. 


