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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi memberikan fasilitas dimana setiap penggunanya diberi

kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga sebuah pekerjaan dapat

dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, semakin berkembangannya sebuah

sistem tentunya semakin banyak permintaan penggunanya mengenai sistem yang

digunakannya, hal ini juga dirasakan dalam melakukan penjadwalan aktivitas, dimana

sistem informasi dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penjadwalan

dengan cepat dan tepat.

Program studi Sistem Informasi adalah salah satu Program studi yang berada

di Fakultas Sains dan Teknologi , Program Studi sistem informasi didirikan sesuai

SK pendirian PS(program studi) DJ.II/26/2006 pada tanggal 20 Februari 2006 yang

tanda tangani oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Penyelengaraan program

studi sistem informasi dimulai pada bulan juli 2002.  Program studi sistem informasi

bertempat pada Jl.HR. Soerbrantas No.155 KM. 15 Panam – Pekanbaru , Telp 0761 –

562223, Fax 0761 - 21129 .  Dari tahun 2002 – 2014 Program studi sistem informasi

memiliki 1458 mahasiswa. 716 mahasiswa aktif pada semester genap TA 2013/2014,

sedangkan pada semester ganjil TA 2013/2014 terdapat 908 mahasiswa aktif. Pada

semester genap TA 2015 terdapat 982 mahasiswa aktif, sedangkan pada semester

ganjilnya terdapat 1029 mahasiswa aktif.

Program studi Sistem Informasi memiliki aktivitas setiap tahunnya, setiap

aktivitasnya telah susun dengan baik pada kalender akademik, kalender tugas akhir,

kalender kerja paraktek yang telah dibuat berdasarkan hasil rapat program studi

Sistem Informasi. Kalender akademik terdiri dari proses jadwal perkuliahan sampai

tahap ujian, sedangkan pada Kalender kerja praktek dan tugas akhir terdapat aktivitas
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penjadwalan kerja praktek dan tugas akhir, setiap aktivitas kerja praktek dan tugas

akhir, secara birokrasi-nya aktivitas kerja praktek diatur oleh sekretaris program studi

sedangkan aktivitas tugas akhir diatur oleh ketua program studi sedangkan secara

teknis ketua dan sektretaris program studi menyerahkan aktivitas tersebut kepada

Wirdah Anugrah, S.Kom sebagai koordinator kerja praktek dan Mona Fronita, S.Kom

sebagai koordinator tugas akhir . koordinator kerja praktek dan tugas akhir mengatur

aktivitas teknis mulai dari tahap pengajuan proposal , pengumuman hasil seleksi,

sampai pada tahap seminar kerja praktek dan proposal tugas akhir serta sidang dan

administrasi surat menyurat kerja praktek dan tugas akhir.

Setiap mahasiswa program studi Sistem Informasi selain menyelesaikan mata

kuliah mahasiswa juga diwajibkan menyelesaikan kerja praktek dan tugas akhir

sebagai syarat kelulusan sarjana pada program studi sistem informasi. Kerja praktek

adalah sebuah kegiatan dimana mahasiswa mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan

kepada perusahan, instansi pemerintahan dan lain – lain dengan hasil akhir berupa

laporan yang berisikan solusi dari permasalahan yang ada pada perusahaan dan

instansi pemerintahan, sedangkan tugas akhir adalah sebuah kegiatan penelitian

dimana mahasiswa meneliti perusahaan dan instansi pemerintahan dan akan

dipertanggung jawabkan pada sidang tugas akhir. Dengan demikian Program studi

sistem informasi membentuk koordinator kerja praktek dan koordinator tugas akhir

yang memberikan layanan dalam pelaksanaan kerja praktek dan tugas akhir mulai

dari, pengajuan proposal kerja praktek dan proposal tugas akhir , seminar kerja

praktek, seminar proposal, sidang serta segala administrasi yang bersangkutan dengan

kerja praktek dan tugas akhir.

Dalam penjadwalan kerja praktek dan tugas akhir, pengajuan proposal kerja

praktek dan tugas akhir masih berbasis draf dan banyaknya penggunaan kertas dalam

proses pengajuan proposal serta tempat penyimpanan berkas hanya diletakkan pada

satu meja yang dapat diakses oleh siapa saja pada ruangan dosen program studi

sistem informasi gedung FST lantai 3 dalam hal ini koordiantor akan kesulitan jika

terjadi kehilangan data pengajuan proposal, tentunya aktivitas ini bertolak belakang
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dengan program studi Sistem Informasi yang selalu aktif dalam penggunaan soft file

dan go green, tertunda pengumuman hasil seleksi ini menyebabkan aktivitas lainnya

tertunda mulai dari menunjukan pembimbing sampai pada tahap bimbingan,  sulitnya

mengatur jadwal permintaan seminar kerja praktek, permintaan seminar proposal

tugas akhir,permintaan sidang dalam hal ini koordinator tugas akhir kesulitan

mengatur jadwal dosen pembimbing dan penguji serta ruangan. Penunjukan penguji I

dan penguji II tentunya dilihat dari materi penelitian mahasiswa dan disesuaikan

dengan keahlian dosen penguji, dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan

permintaan baik seminar proposal maupun sidang tugas akhir tentunya banyaknya

jadwal yang bentrok dari setiap dosen penguji, hal ini menyebabkan dosen penguji

kesulitan mengatur jadwalnya dimana sebagai dosen tentunya mempunyai jadwal

mengajar matakuliah dikelas dan dengan banyaknya pengajuan kerja praktek dan

tugas akhir tentunya menambah mahasiswa bimbingan dari setiap dosen dalam hal ini

program studi sistem informasi agar dapat memberikan mahasiswa bimbingan kerja

praktek dan tugas akhir secara merata.

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. Program studi sistem informasi membutuhkan sistem penjadwalan kerja

praktek dan tugas akhir  yang dapat mengatur jadwal yang telah ditetapkan pada

kalender kerja praktek dan tugas akhir serta  memiliki sistem antisipasi yang dapat

memperkecil resiko tertundanya seminar dan sidang-nya mahasiswa. Untuk itu, maka
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dilakukan penelitian mengenai “Online Schedule System Kerja Praktek dan Tugas

Akhir (Studi Kasus : Program Studi Sistem Informasi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil suatu rumusan

masalah yaitu “Bagaimana Membangun Online Schedule System Kerja Praktek dan

Tugas Akhir ?”

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai tujuan diatas, cakupan masalah yang dibatasi dalam tugas

akhir ini adalah :

1. Data yang digunakan adalah data Kerja Praktek dan Tugas Akhir yang

meliputi data penjadwalan proposal, Penjadwalan Seminar kerja praktek,

penjadwalan seminar proposal dan sidang tugas akhir serta jadwal

pembimbing dan penguji

2. Metodologi pengembangan perangkat lunak menggunakan metode

Waterfall

3. Menggunakan Object Oriented Analysa Design (OOAD) sebagai teknik

perancangan Online Schedule System

4. Antisipasi sistem hanya dapat digunakan dua kali saja

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. sistem informasi penjadwalan yang mampu mengatur seluruh penjadwalan

kerja praktek dan tugas akhir pada program studi Sistem Informasi

2. Sistem ini dapat membantu pihak program studi sistem informasi

memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa mengenai aktivitas kerja

praktek dan tugas akhir



5

3. Sistem ini dapat menyesuaikan seluruh aktivitas kerja praktek sesuai

dengan hasil rapat program studi sebagai acuannya dan dapat

menyesuaikan kouta penguji dan pembimbing

4. Antisipasi sistem dapat memperkecil kemungkinan seminar dan sidang

tugas akhir mahasiswa tertunda

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsep sistem informasi berbasis komputer dalam aktifitas kerja

praktek dan tugas akhir pada program studi sistem informasi

2. Mempermudah mahasiswa program studi sistem informasi memperoleh dan

mengakses informasi penjadwalan kerja praktek dan tugas akhir.

3. Mempermudah koordinator kerja praktek dan tugas akhir dalam memberikan

informasi dan layanan kerja praktek dan tugas akhir

4. Mempermudah dosen dalam penyeleksian pengajuan proposal kerja praktek

dan tugas akhir

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) Bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta

Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian

Tugas Akhir. Antara lain teori pengembangan sistem, analisa sistem dan perancangan

sistem.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metodologi atau urutan tata cara dan langkah-langkah

penelitian dari tahap persiapan sampai dengan tahap mengembangkan Online Schdule

Sistem Kerja Praktek dan Tugas Akhir pada program studi Sistem Informasi.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Berisi penjelasan tentang prediksi hasil akhir atau output penelitian yang

diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan. Dapat disajikan dalam bentuk gambar

dengan disertai penjelasan atau keterangan yang cukup.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisikan tentang implementasi sistem serta pengujian sistem yang akan diuji

menggunakan black box testing, serta terdapat tampilan – tampilan interface sistem

dan rancangan database secara keseluruhan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan menjelaskan

saran-saran penulis kepada pembaca, pustakawan, maupun untuk penulis.


