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ABSTRAK 

Ordin M Boimau. Layanan Pengajuan Judul Laporan Praktek Kerja Lapangan 

Pada Proram Studi Teknik Informatika D-III. Dimbing oleh Edwin A.U. 

Malahina dan Meliana O.Meo 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun Layanan Pengajuan Judul Penelitian 

dan Tugas Akhir Berbasis Web Pada Program Studi Teknik Informatika diploma 

tiga.Metode yang di gunakan dalam penilitan ini adalah metode pengambilan data 

pada prodi lalu di masukan ke data penelitian saya berupa website yang saya 

bangun.Hasil dari peneltian Layanan pengajuan ini didefinisikan untuk membantu 

mahasiswa dalam mempercepat mereka menerima informasi tentang pengajuan 

judul praktek kerja lapangan mereka. Program Studi TID3 merupakan salah satu 

syarat kelulusan. Saat ini, di prodi TID3 layanan pengajuan judul PKL masih 

menggunakan cara manual dimana berkas-berkas pengajuan judul direkap satu 

pesatu dan beresiko tinggi terjadi kesalahan penginputan data.selain itu prodi juga 

mengalami kesulitan saat memvalidasi judul dikarenakan prodi belum mempunyai 

database pengajuan judul laporan PKL. Manfaat dari penelitian ini adalah 

memudahkan mahasiswa dan prodi dalam proses pengajuan judul Tugas akhir dan 

pelaporan riwayat pengajuan judul Tugas Akhir. 

 

Kata Kunci : Layanan,Program Studi Teknik Informatika D-III, PKL 
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ABSTRACT 

Ordin M Boimau. Service for Submission of Title of Internship Report on 

Informatics Engineering Study Program Diploma three. supervised by Edwin 

A.U. Malahina and Meliana O.Meo 

 

The purpose of this research is to build a Web-Based Research Title Submission 

Service in the Informatics Engineering Study Program. The method used in this 

research is the method of taking data in the study program and then inputting it 

into my research data in the form of a website that I built. The results of the 

research This submission service is defined to assist students in accelerating their 

receipt of information about their application for the title of their field work 

practice. The TID3 Study Program is one of the graduation requirements. 

Currently, in the TID3 study program, the Intership title submission service is still 

using the manual method where the title submission files are recapitulated in one 

field and there is a high risk of data input errors. In addition, the study program 

also has difficulty validating titles because the study program does not yet have a 

database for submitting Intership report titles. The benefit of this research is that 

it makes it easier for students and study programs in the process of submitting 

Final task titles and reporting the history of submitting final task titles. 

 

Keywords: Services, Informatics Engginering Study Program Diploma Three, 

        Internship 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.2. Latar Belakang 

STIKOM Uyelindo kupang merupakan salah satu perguruan tinggi berbasis 

teknologi informasi (IT) yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur. 

STIKOM Uyelindo didirikan pada tahun 2000 dan terakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). STIKOM Uyelindo sendiri 

memiliki tiga program studi (prodi), salah satunya adalah teknikInformatika 

Diploma Tiga (TID3). 

Program Studi TID3 merupakan salah satu pendidikan vokasi di STIKOM 

yang mewajibkan mahasiswa untuk menyusun laporan praktek kerja lapangan 

(PKL) sabagai salah satu syarat kelulusan. Saat ini, di prodi TID3layanan 

pengajuan laporan PKL masih menggunakan cara manual dimana berkas-berkas 

pengajuan direkap direkap satu persatu ke dalam aplikasi Microsoft Excel 

sehingga sangat beresiko tinggi terjadi kesalahan penginputan data, selain itu 

prodi juga mengalami kesulitan saat memvalidasi judul dikarenakan prodi belum 

mempunyai database pengajuan judul laporan PKL. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlub dibangun suatu system 

berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa dan prodi 

dalam melakukan proses pengajuan judul dan validasi laporan PKL. Sistem yang 

nantinya dibangun secara online akan mempermudah mahasiswa dalam 

memperoleh informasi tanpa harus ke kampus, tetapi cukup dengan mengakses 

system aplikasi pengajuan judul saja dengan menggunakan internet. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan topik tugas akhir ini diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Armianty (2020) dengan judul sistim informasi 

pengajuan judul praktek kerja lapangan dan Itership mengunakan teknologi QT 

Code, hasil penelitian berupa sistem informasi yang dapat melakukan pengajuan 

judul PKL dan intership secara terkomputerisasi. Penelitian lainnya oleh 
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Varani(2021) dengan judul penelitian tentang laporan praktek kerja lapangan 

menerapkan teknik dan ilmu pengetahuan yang telah di pelajari di politeknik 

palComTech, seperti mengenai merancang desain awal, memilihm dan 

memadukan warna, hingga menata layout (tata letak) dengan baik. 

Yulianti (2016), juga melakukan penelitian dengan judul Deteksi Kemiripan 

judul dengan Metode Term weighting pada system informasi pengajuan judul 

skripsi, hasil dari penelitian ini adalah system mampu mengetahui kesamaan pada 

pengajuan judul tugas akhir dengan mengunakan metode pendeteksi kesamaan 

judul. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas dan kelebihan dari aplikasi 

berbasis website, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

Layanan Pengajuan Judul Laporan Praktek Kerja Lapangan Pada Program Studi 

Teknik Informatika Diploma-III STIKOM Uyelindo Kupang berbasis web” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

masalah-nya adalah: bagaimana membuat layanan Pengajuan Judul Pembimbing 

Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Program Studi Teknik Informatika 

Diploma Tiga STIKOM Uyelindo Kupang berbasisWeb. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

1. Layanan konsultasi pengajuan judul PKL  ini dirancang untuk memudakan 

mahasiswa prodi TID3 dalam melakukan pengajuan judul PKL mereka di 

prodi. 
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2. Fitur yang di disediakan adalah : 

1. Login mahasiswa 

2. Proses pengajuan judul 

3. Melihat status pengajuan judul 

4. Melihat pembimbing yang disetujui prodi 

5. kuisioner 

3. Aplikasi Yang Digunakan Adalah Adobe Dream Weaver. 

1.4  TUJUAN 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk merancang layanan pengajuan judul laporan pkl pada prodi TID3 

2. Membantu pihak prodi dalam mempermudah pelayanan pengajuan juduk 

PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1. Gambaran UmumSTIKOM Uyelindo Kupang  

Adapun dengan keputusan Rekomendasi Gubernur Prov. NTT No: 

SMS.420/10/2000, tanggal 26 Oktober 2000, perihal rekomendasi, yang mana 

pada prinsipnya pemerintah Daerah Tingkat I NTT menyetujui dan mendukung 

sepenuhnya berdirinya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (S1), Teknik 

informatika (S1), Dan Teknik Informatika (D3) Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang. 

2.1.1. Sejarah Kampus STIKOM Uyelindo Kupang 

Sekolah Tinggi Ilmu Kumputer (STIKOM) adalah sebuah perguruan 

tinggi yang Didirikan 20 Tahun yang lalu, Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika Komputer pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan 

Akta Notaris Yayasan Uyelewun Indonesia “Uyelindo”, Nomor: 21, Tanggal 12 

Juni 1997. 

   STIKOM Uyelindo sudah memiliki 30 standar. Semua upaya dan capaian 

tersebut didedikasikan untuk membangun anak bangsa yang berkualitas dan 

bermartabat. Mau kuliah dengan proses berkualitasSTIKOM Uyelindo tempatnya. 

Tersedia tiga program studi yakni Sistem Informasi jenjang S1, Teknik 

Informatika jenjang S1 dan Teknik Infromatika jenjang D3. 

Sejak tahun 2000 hingga 2019 telah meluluskan 2.509 mahasiswa yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Jika anda mencari perguruan tinggi yang jelas 

standar mutunya, jelas reputasi, jelas legalitasnya dan jelas untuk masa depannya 

maka STIKOM Uyelindo pilihannya. 

 STIKOM uyelindo kupang tetap berkomitmen pada kualitas layanan 

pendidikan karena yakin bahwa lulusan yang berkualitas hanya dapat terwujud 

dari proses yang berkualitas dengan system dan standar mutu yang jelas 
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danberkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, kami telah mampu membangun 

lulusan-lulusan berkualitas dan unggul yang mampu bersaing dibidang teknologi 

dan informasi baik level nasional mapun internasional.Adapun beberapa 

keunggulan dari STIKOM uyelindo Kupang antara lain : 

1. Perguruan Tinggi berbasis Teknologi Informasi pertama di NTT. 

2. Perguruan Tinggi & Program Studi terakreditasi B oleh BAN-PT. 

3. Terbaik dalam penerapan tata pamog dari Level Sekolah Tinggi sampai ke 

Level Program Studi dengan moto: “Pendidikan Yang Sesungguhnya” atau 

“The Real Education”. 

4.Unggul baik dari input, proses dan output. 

5. Kurikulum berbasis KKNI dengan capaian Kompetensi terpadu untuk setiap 

Program Studi. 

6. Memiliki sumber daya yang representative. 

7.Daya serap lulusan diatas 90%. 

8.Menjadi Tempat Uji Kompetensi(TUK) untuk bidang Teknologi Informasi & 

Komunikasi 

9. Menjadi Trendsetter dalam bidang penelitian & pengabdian kepada 

masyarakat dengan focus dalam bidang Teknologi Informasi. 

2.1.2. Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi  

 Pernytaan visi “ Menjadi Perguruan tinggi IT terbaik, terdepan, dan unggul 

dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter dan memiliki daya saing 

global pada tahun 2030” 
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2. Misi 

pernyataan Misi Untuk mencapai visi tersebut, diuraikan melalui misi 

STIKOM Uyelindo Kupang 2015-2030 adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu dan pembinaan 

kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya 

saing bangsa. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sesuai 

kebutuhan masyarakat dan pada masa sekarang dan masa depan yang 

semakin kompetitif. 

c. Membangun system manajemen perguruan tinggi yang berkarakter 

kewirausahaan, efektif,efisien,transparan,dan akuntabel. 

d. Mendorong terbentuknya masyarakat madani berdasarkan kebenaran 

dan hak asasi manusia 

3. Tujuan 

Untuk mencapai visi dan misi sekolah tinggi menetapkan tujuan strategis 

2015-2030 sebagai berikut : 

a. Menguatkan system pendidikan dan kemahasiswaan dengan fokus 

menghasilkan lulusan yang kompeten,cerdas, dan kompetitif. 

b. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian terintegrasi sehingga 

menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, paket teknologi yang 

bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat (swasta,pemerintah,dan 

lainnya). 

c. Meningkatkan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang, dan subsidi 

bagi pendidikan mahasiswa. 

d. Meningkatkan kapasitas sumber daya untuk membangun ketangguhan 

institusi. 

e. Menguatkan system manajemen untuk menyempurnakan system 

manajemen institusi dalam rangka mencapai kesehatan organisasi. 
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f. Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan 

mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan 

non akademik. STIKOM Uyelindo kupang memiliki pernyataan mutu 

(quality statement) yaitu:”dengan komitmen tinggi terhadap mutu, 

STIKOM Uyelindo kupang secara efisien dan akuntabel 

menghasilkan lulusan yang kompeten, dan IPTEKS yang relevan 

untuk kesejahteraan masyarakat” 

2.1.3. Struktur Organisasi Pada STIKOM Uyelindo Kupang 

  Struktur organisasi merupakan langkah dari berbagai bagian menurut pola 

yang menghendakinya dengan tertib penyusunan yang logis dan hubungan yang 

serasi serta struktur organisasi yang dikelola. 

  Dengan adanya struktur organisasi maka setiap orang personil pada 

masing-masing bagian dapat bertanggung jawab atas tugasnya, dari struktur 

organisasi juga terdapat koordinasi yang baik dan mencegah terjadinya tumpang 

tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, setiap instansi/kampus memiliki struktur 

organisasi yang berbeda. 

 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (Stikom Uyelindo 

Kupang )memiliki struktur organisasi seperti gambar berikut: 
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STUKTUR ORGANISASI 

STIKOM UYELINDO KUPANGs 

 

PEMBINA YAYASAN

KETUA YAYASAN 
BADAN PENGAWAS 

KEUANGAN

WAKIL KETUA II 

BIDANG ADMINISTRASI & 

KEUANGAN

KETUA STIKOM 

UYELINDO

WAKIL KETUA III

BIDANG KEMAHASISWAAN

WAKIL KETUA I

BIDANG TRIDARMA

PRODI 

TEKNIK INFORMATIKA SI

PRODI 

TEKNIK INFORMATIKA D3

PRODI 

TEKNIK INFORMATIKA SI

LP3M
UPT 

LABORATORIUM
BPM

HUMAS & 

PROMOSI
ITCD & SP

ADMINSTRASI 

AKADEMIK
MONITORING ADMINISTRASI UMUM

ADMINISTRASI 

KEUANGAN

BAAK BAU PERSONALIA
UPT RUMAH 

TANGGA

 

Gambar .1. Struktur Organisasi Stikom Uyelindo Kupang .  
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2.1.4. Sistem Yang Sedang Berjalan  

Adapun sistem yang sedang berjalan di Prodi Teknik Informatika Diploma-

III ( Stikom Uyelindo Kupang ) Adalah Sebagai Berikut : 

Mulai

Berkas Pengajuan 
Judul PKL Validasi Berkas

Berkas Lengkap 
dan Valid ?

Tidak

Penentuan 
Pembimbing

Ya

Judul dan 
Pembimbing yang 

disetujui

Selesai

Mahasiswa Prodi

 

Gambar 2..Flowchart Sistem yang sedang berjalan 

2.1.5. Tahapan-Tahapan Pengajuan Judul Laporan Pkl Di Prodi : 

1. Mahasiswa memasukan berkas kelengkapan pengajuan judul pkl 

2. Prodi melakukan validasi kelengkapan 

3. Jika berkas lengkap, prodi membagi pembimbing, jika tidak lengkap prodi 

menolak proses proses pengajuan berkas pkl dan disarankan oleh prodi untuk 

memasukan ulang berkas pkl. 
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2.2.Tinjauan Umum Layanan Pengajuan Judul Praktek Kerja Lapangan 

2.2.1. Pengertian Sistem  

 Fitria (2013), Pengertian Sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata 

atau abstrak yansg terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling 

berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu 

dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

2.2.2. Pengertian Informasi 

 Cahyadi (2012), Pengertian Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) 

atau kumpulan pesan atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan 

pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai 

tanda-tanda. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu Negara..  

2.2.3. Pengertian Layanan Pengajuan Judul 

 Nugraha(2009), Pengertian Layanan Pengajuan Judul adalah suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai 

usaha melayani kebutuhan orang lain. 

2.2.4. Pengertian Website 

Haikal(2010), Website adalah ada yang bilang website atau lazim 

disingkat web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet 

sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. 

Menurut Angga Suryanto  mengemukakan : “Website merupakan suatu koleksi 

dokumen HTML pribadi atau perusahaan yang membuat Sistem Informasi dalam 

Web Server (sistem komputer di suatu organisasi, yang berfungsi sebagi server, 

suatu komputer yang berfungsi untuk  menyimpan  informasi  dan  untuk 

mengelola jaringan komputer) untuk fasilitas World Wide Web atau Web, dan 

dapat diakses oleh   seluruh   pengguna   pemakai   internet”. Jadi dapat 

disimpulkan Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, 

suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi 

oleh orang lain. 
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2.3.Tinjauan Umum Software  

1.2. Pengertian Web Server 

Menurut Inda Warman (2013), web server adalah software yang 

memberikan layanan data yang mempunyai fungsi untuk menerima permintaan 

HTTP ( HyperText Transfer Protocol) atau HTTPS yang dikirim oleh klien 

melalui web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman 

web yang umumnya berbentuk dokumen HTML (HyperTextMarkupLanguage 

\). Web server berguna sebagai tempat aplikasi web dan sebagai penerima 

request dari client. 

2.3.2. Pengertian Internet 

Menurut Saputra (2012), internet kepanjangan dari internasionlnetwork. 

Internet merupakan jaringan komputer terluas di dunia (word, wide, network) 

dimanaanatara satu komputer dengan komputer lainnya saling berhubungan dan 

saling berkomunikasi dengan internet. Anda dapat mencari informasi seperti: 

politik, pendidikan, hiburan, teknologi, nama kota-kota di dunia, budaya, 

pemerintah, artis dan lain-lain. 

2.3.3. Pengertian AdobeDreamWeaver 

Menurut Hasan(2008), Adobe Dreamweaver adalah program yang 

digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software 

Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan 

oleh para programmer, desainer dan developer web dikarenakan kemudahan 

dalam penggunaanya, kelengkapan fiturnya dan juga dukungannya terhadap 

teknologi terkini. 

2.3.4. Pengertian CascadingStyleSheet (CSS) 

Menurut Saputra (2012) CascadingStyleSheet (CSS) merupakan suatu 

bahas pemrograman web uang digunakan untuk mengendalikan dan membangun 

berbagai komputer dalam web akan lebih rapi, terstruktur, dan seragam. 

2.3.5. Pengertian Java Script 

Menurut Efendi Javascript, (2015) merupakan bahasa pemrograman 

computer yang dinamis. Biasanya sering digunakan pada web browser untuk 

menciptakan halaman web yang menarik, interaktif, serta menerapkan berbagai 
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fungsi pada halaman web. Javascript merupakan salah satu pemrograman web 

yang harus kita pelajari (selain HTML dan CSS). 

Javascript bukan sebuah compiletlanguage, artinya javascript tidak 

memerlukan sebuah compiler agar kode yang ada di dalamnyabisa dijalankan. 

Kode dari javascript langsung diterjemahkan oleh web browser. Javascript 

biasanya ditulis pada dokumen HTML atau dengan membuat file terpisah 

yangkitahubungankan dengan dokumen HTML. 

2.3.6. Pengertian Hyper Text Markup Languange (HTML) 

Menurut Nurcahyadi (2015), hypertextmarkuplanguage (HTML) adalah 

sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan 

pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar 

dapat menghasilakn tampilan wujud yang terintegrasi. 

Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor 

teks sembarang. Dokumen ini disebut dengan  web page. HTML sendiri adalah 

suatu dokumen teks biasa yang mudah dimengerti dibanding bahasa pemrograman 

lainnya. HTML dikeluarkan oleh World Wide WebConsortium, setiap terjadi 

perkembangan HTML, harus dievaluasi ketat dan disetujui oleh worldwide web 

consortium. 

2.3.7. Pengertian PHP(HypertextPreprocessor) 

Prasetio (2014) menjelaskan, PHP (HypertextPreprocessor) yang 

merupakan bahasa script yang ditanam disisi server.  

Nugroho (2012), PHP ((HypertextPreprocessor) itu bahasa pemrograman 

berbasis Web. Jadi, PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

membuat aplikasi berbasis web (website, blog, atau aplikasi web). 

2.3.8. Pengertian MYSQL 

Nugroho (2013:) menjelaskan, MySQL adalah software atau program 

databaseserver. Wahana Komputer (2010), MySQL adalah program database yang 

mampu mengirim dan menerima data dengan sangat cepat dan multiuser. Kadir 

(2008), MYSQL merupakan software yang tergolong sebagai DBMS 

(DatabaseManagement System) yang bersifat Open Source. 
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2.3.9. Pengertian Database 

Ladjamuddin (2013), Database merupakan kumpulan file yang saling 

terintegrasi namun database tidak akan dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya 

software aplikasi. Wahana Komputer (2010), Database adalah sebuah struktur 

yang umumnya terbagi dalam 2 hal, yaitu sebuah database flat dan sebuah 

databaserelational. 

2.3.10. Pengertian XAMPP 

Nugroho (2013) mengemukakan pendapat sebagai berikut, XAMPP adalah 

paket program berbasis web, di dalamnya berisi sofware apache, PHP dan 

database MySQL, XAMPP adalah paket web programming, kita dapat 

menggunakan database MySQL server untuk belajar pemograman visual, juga 

disana telah tersedia tools phpmyadmin yang hanya berjalan di sisi server web 

untuk mengakses database mysql. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

3.1.Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

 Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan dari hari senin tanggal 

02 agustus s/d rabu tanggal 4 agustus 2021. Jadwal kerja dilaksanakan pada hari 

senin sampai dengan jumat dari pukul 07.15 sampai dengan pukul 13.00 

penempatan kegiatan praktek kerja lapangan pada kampus Stikom Uyelindo 

Kupang .  

Nama   :  Ordin m Boimau/ 18130021 

Nama Tempat PKL : Stikom Uyelindo Kupang 

Pembimbing I : Edwin A.U. Malahina,S.Kom.,M.T. 

Pembimbing II : Meliana O. Meo,M.Kom. 

Tabel 1 Kegiatan praktek kerja (PKL) 

Tanggal Waktu 
Kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan 

SENIN 

02/08/2021 

08.00-12.00 wita Pengantaran Surat PKL 

Untuk Pengambilan 

Data 

Rabu 

04/08/2021 

08.00-12.00 Wita Pengambilan data dan 

surat balasan perijinan 

pengambilan data untuk 

kaprodi TI/D3 
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3.2.Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Dalam Pelaksanaan praktek kerja ini penulis ditugaskan untuk mengambil 

data pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ( STIKOM Uyelindo Kupang ), 

kegiatan praktek kerja lapangan  

Berdasarkan tabel sebagai berikut : 

1. Selasa, 02/08/2021 

Pengantaran Surat PKL untuk Pengambilan Data. 

2. Rabu,04/08/2021 

Pengambilan data dan surat balasan perijinan pengambilan data untuk kaprodi 

TI/D3. 

3.3.Bukti Pengambilan Data Praktek Kerja Lapangan Pada Ketua Prodi 

Teknik Informatika Diploma-III Stikom Uyelindo Kupang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Bukti Fisik Pengambilan Data Pada Ketua Prodi Tid3 
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BAB IV 

ANALIS DAN PERANCANGAN 

4.1.Analisa 

4.1.1. Analisa Permasalahan 

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis selama melakukan praktek 

kerja lapangan pada Kampus Stikom Uyelindo Kupang, adalah belum bisa 

mengakses layanan pengajuan judul secara atau mengunakan website. 

4.1.2. Defenisi Kebutuhan Pemakai 

  Berdasarkan analisa permasalahan, perlu adanya layanan pengajuan judul 

pada Prodi Teknik Informatika D-III yang bisa di akses melalui website. 

4.2.Perancangan 

4.2.1. Alat dan Bahan 

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan 

pada pelitian dengan judul layanan “Pengajuan Judul Laporan Praktek Kerja 

Lapangan Pada PRODI TID3”sebagai berikut:  

4.2.1.1.Alat 

Dalam penelitian ini, peralatan yang digunakan penulis dalam 

pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut : 

a) Perangkat keras(Hardware) 

1. Laptop Acer  Aspire ES1-432 CPUN3350  1.10Hz 

2. Hardisk 1 TB 

3. Ram 200 GB 

b) Perangkat lunak ( software) 

1. Sistem Operasi Windows 10 64 bit 

2. Google Chrome sebagai browser 

3. Adobe Dreamweaver CS6. 

4. Xampp sebagai web server 

4.2.1.2.Bahan 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam membangun layanan 

Pengajuan Judul Penelitian dan Tugas Akhir Berbasis Web Pada Program Studi 

teknik informatika diploma-III (D3) penulis menggunakan metode pengumpulan 

data kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku-buku, sumber-sumber dan 

penelitian terdahulu atau literatur yang berkaitan dan mendukung penulisan ini. 



17 

 
 

4.2.2. Usulan pemecahan masalah 

Dalam prosedur penelitian terdapat beberapa tahap analisis data yang 

dilakukan. Berikut tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul:Layanan Pengajuan 

Judul laporan praktek kerja lapangan pada program studi teknik informatika 

diploma-III (D3). 
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Alur prosedur penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 4. FlowchartProsedur Penelitian 
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Berikut ini adalah penjelasan dari Gambar 1. Prosedur Penelitian adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara, pencarian menggunakan media internet yang berkaitan dengan 

penelitian dan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu Program 

Studi teknik informatika D3. 

2.Perumusan Masalah 

Pada tahap ini dilakukan perumusan masalah yang telah dikumpulkan, setelah 

itu membuat solusi untuk mengatasi masalah yang di temukan. 

3.Analisis Sistem 

Tahap ini untuk menguraikan sistem yang ada ke dalam komponen-komponen 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan sehingga mengarah pada solusi untuk memperbaiki 

sesuai kebutuhan. 

4.Desain Sistem 

Desain sistem atau suatu teknik yang dilakukan untuk membuat perancangan 

dari suatu perangkat lunak. Dalam penelitian ini teknik perancangan digunakan 

oleh peneliti untuk menggambarkan pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk Sistem 

Pengajuan Judul Penelitian dan Tugas Akhir Berbasis Web Pada Program Studi 

teknik informatika diploma tiga (D3). 

5.Implementasi 

Tahap ini merupakan proses pengkodingan. 

6. Pengujian  

Pada tahap ini dilakukan pengujian dari aplikasi yang telah dibangun dan 

dirancang apakah sudah benar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, jika 

aplikasi tersebut sudah benar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan maka 

aplikasi tersebut siap diimplementasikan dan jika aplikasi tersebut masih belum 

benar dan belum sesuai dengan hasil yang diharapkan maka akan kembali ke 

tahap perancangan untuk perbaikan. 

1.Validasi 

Tahap ini dilakukan validasi untuk memastikan aplikasi yang digunakansudah 

sesuai dengan rancangan dan telah melalui tahap pengujian sehingga siapuntuk 

dipakai. 

2.Pemeliharaan 

Melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap Website dimana peneliti 

mulai melakukan pengoperasian Website dan jika diperlukan maka dapat 

dilakukan dengan perbaikan sesuai kebutuhan. 
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4.2.2.1.Analis kebutuhan 

Analisis Kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem 

layanan pengajuan judul pada prodi teknik informatika D3.  

4.2.2.2.Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi kebutuhan dalam pembuatan website layanan pengajuan judul 

laporan praktek kerja lapangan pada prodi teknik informatika diploma D3. 

4.2.2.3.Spesifikasi Use Case 

Spesifikasi use case ini merupakan spesifikasi yang menjelaskan bagian-

bagian brief description dari setiap use case dan basic flow dari actor atau 

pengguna untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

4.2.2.4.Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan model diagram yang digunakan untuk 

mengambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use 

case diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan 

sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Use case diagram terdiri dari dua 

bagian besar yaitu Use case diagram dan Use case description. Untuk lebih jelas 

dapat di lihat pada Gambar-Gambarberikut: 

 
Gambar 5. Use Case Diagram Admin 
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Gambar 6. Use Case Diagram Mahasiswa 

 

 
Gambar 7. Use Case Diagram Kaprodi
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Tabel 2. Spesifikasi Use Case: Login 
Use case Name Login 

BriefDescription Use case ini digunakan sebagai autentifikasi pengguna sebelum mengakses 

system 

Actor Admin, Mahasiswa, dan Kaprodi 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Actor memilih untuk melakukan login 

2. Sistem meminta Actor untuk mengisi data user ID dan password 

3. Actor memasukan data user ID dan password 

4. Actor memberitahukan ke sistem bahawa data telah diisi 

5. Sistem memeriksa data user ID dan  password yang telah diisi Actor 

          E-1: password dan user username salah  

E-2: Harap isi bidang ini 

6. Sistem memberikan akses ke Actor 

7. Use case selesai 

Alternative flow None 

Error flow E-1: password dan user IDsalah 

1. Sistem memberikan peringatan bahwa user ID dan password tidak sesuai 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

E-2: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberikan peringatan bahwa user Usernamedan password tidak 

lengkap 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

Pre condition None 

Post condition Actor memasuki sistem dan dapat menggunakan fungsi-fungsi pada system 

Include Login 

Extend None 

 

  



23 

 
 

Tabel 3. Spesifikasi Use Case: Mengolah Admin 
Use case Name Mengolah data Admin 

Brief 

Description 

Use case ini digunakan untuk mengelolah data Admin 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Actor memilih untuk mengelola dataAdmin 

2. Actor meminta sistem untuk menampilkan antarmuka Admin 

3. Sistem menampilkan antarmukaAdmin 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Actoruntuk mengelola data Admin, 

tambah, dan ubah 

5. Actor memilih untuk menambah dataAdmin 

A-1: Actor memilih mengubah data Admin 

A-2: Admin memilih menghapus data Admin 

6. Sistem meminta admin untuk mengisi dataAdmin 

7. Actor mengisi dataAdmin 

8. Actor meminta sistem untuk menyimpan dataAdmin 

9. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

11. Use caseselesai 

Alternative 

flow 
A-1: Actor memilih untuk mengubah data Admin 

1. Actor memilih data Admin yang akandirubah 

2. Sistem menampilkan data Admin yang akandirubah 

3. Actor mengubah dataAdmin 

4. Kembali ke basic flow langkahke-8 

A-2: Actormemilih menghapus dataAdmin 

1. Actormemilih data Admin yang akandihapus. 

2. Actormeminta sistem untuk menghapus data Admin yangdipilih. 

3. Berlanjut ke Basic Flow langkahke-10 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data Admin belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

Pre 

condition 

Actor berhasil masuk kedalam halama Admin 

Post condition Actor berhasil mengelola data Admin 

Include Login 

Extend None 
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Tabel 4. Spesifikasi Use Case: MengolahKaprodi 
Use case Name Mengolah data Kaprodi 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengelolah data Kaprodi 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Actor memilih untuk mengelola dataKaprodi 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka Kaprodi 

3. Sistem menampilkan antarmukaKaprodi 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Adminuntuk mengelola data Kaprodi, 

tambah, ubah, dan hapus 

5. Admin memilih untuk menambah dataKaprodi 

A-1: Admin memilih mengubah data Kaprodi 

 A-2: Admin memilih menghapus dataKaprodi 

6. Sistem meminta Admin untuk mengisi dataKaprodi 

7. Admin mengisi dataKaprodi 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan dataKaprodi 

9. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

11. Use caseselesai 

Alternative flow A-1: Admin memilih untuk mengubah data Kaprodi 

1.  Admin memilih data Kaprodi yang akan dirubah 

2. Sistem menampilkan data Kaprodi yang akan dirubah 

3. Admin mengubah data Kaprodi 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8 

 A-2: Actor memilih menghapus data Kaprodi 

1. Admin memilih data Kaprodi yang akan dihapus. 

2. Admin meminta sistem untuk menghapus data Kaprodi yang dipilih. 

1. Kembali ke Basic Flow langkah ke-10. 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data belum lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

Pre condition Admin berhasil masuk kedalam halama Kaprodi 

Post condition Admin berhasil mengelola data Kaprodi 

Include Login 

 

Tabel 5. Spesifikasi Use case : Mengolah Data Dosen 

Use caseName Mengelola data dosen 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengelolah data dosen 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk mengelola datadosen 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka dosen 

3. Sistem menampilkan antarmukadosen 

4. Sistem memberikan pilihan bagi admin untuk mengelola data dosen: 

tambah, ubah danhapus. 

5. Admin memilih untuk menambah data dosen 
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A-1: Admin memilih mengubah datadosen 

A-2: Admin memilih menghapus data dosen 

6. Sistem meminta admin untuk mengisi datadosen 

7. Admin mengisi datadosen 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan datadosen 

9. Sistem memeriksa data yang akandisimpan 

10. E-1: Harap isi bidang ini 

11. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

12. Use caseselesai 

Alternative flow A-1: Adminstrator memilih untuk mengubah data dosen 

1. Admin memilih data dosen yang akandirubah 

2. Sistem menampilkan data  dosen yang  akandirubah 

3. Admin mengubah datadosen 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8  

A-2: Admin memilih menghapusdatadosen 

1.Admin memilih data dosen yang akandihapus. 

2.Admin meminta sistem untuk menghapus data mahasiswa yangdipilih. 

3.Berlanjut ke Basic Flow langkahke-10. 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data dosen belum lengkap. 

2. Kembali ke basicflow langkah ke-6 

Pre condition Adminberhasil masuk ke halaman  dosen 

Post condition Admin berhasil mengelola data dosen 

Include Login 

Extend  

 

Tabel 6. Spesifikasi Use Case : Mengolah Data Mahasiswa 
Use caseName Mengelola data mahasiswa 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengelolah data mahasiswa 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk mengelola 

datamahasiswa 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka mahasiswa 

3. Sistem menampilkan antarmukamahasiswa 

4. Sistem memberikan pilihan bagi admin untuk mengelola data mahasiswa: 

tambah, dan ubah. 

5. Admin memilih untuk menambah data mahasiswa 

A-1: Admin memilih mengubah datamahasiswa 

6. Sistem meminta admin untuk mengisi datamahasiswa 

7. Admin mengisi datamahasiswa 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan data mahasiswa 

9. Sistem memeriksa data yang akandisimpan 

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

11. Use case selesai 
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Tabel 6. Spesifikasi Use Case : Mengolah Data Mahasiswa(Lanjutan) 
Alternative flow A-1: Adminstrator memilih untuk mengubah data mahasiswa 

1. Admin memilih data mahasiswa yang akandirubah 

2. Sistem menampilkan data  mahasiswa yang  akandirubah 

3. Admin mengubah datamahasiswa 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8  

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data mahasiswa belum lengkap. 

2.  Kembali ke basicflow langkah ke-6 

Pre condition Adminberhasil masuk ke halaman  mahasiswa 

Post condition Admin berhasil mengelola data mahasiswa 

   Include Login 

  Extend None 

 

Tabel 7. Spesifikasi Use Case : Mengolah DataPembimbing 
Use caseName Mengelola data pemmbimbing 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengolahpembagian pembimbing 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk mengelola 

datapembagian pembimbing 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka pembagian 

pembimbing 

3. Sistem menampilkan antarmukaPembagian pembimbing 

4. Sistem memberikan pilihan bagi admin untuk mengelola data pembagian 

pembimbing: tambah, ubah danhapus. 

5. Admin memilih untuk menambah data pembagian pembimbing 

A-1: Admin memilih mengubah datapembagian pembimbing 

A-2: Admin memilih menghapus data pembagian pembimbing 

6. Sistem meminta admin untuk mengisi datapembagian pembimbing 

7. Admin mengisi datapembagian pembimbing 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan datapembagian pembimbing 

9. Sistem memeriksa data yang akandisimpan 

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basisdata 

11. Use caseselesai 

Alternative flow A-1: Adminstrator memilih untuk mengubah data pembagian pembimbing 

1. Admin memilih data pembagian pembimbing yang akandirubah 

2. Sistem menampilkan data  pembagian pembimbing yang  

akandirubah 

3. Admin mengubah data pembagian pembimbing 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8  

A-2: Admin memilih menghapusdata pembagian pembimbing 

1. Admin memilih data pembagian pembimbing yang akandihapus. 

2. Admin meminta sistem untuk menghapus data pembagian 

pembimbing yangdipilih. 

3. Berlanjut ke Basic Flow langkahke-10. 
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Tabel 7. Spesifikasi Use Case : Mengolah DataPembagian Pembimbing 

(Lanjutan) 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data pembagian pembimbing belum 

lengkap. 

2.  Kembali ke basicflow langkah ke-6 

Pre condition Adminberhasil masuk ke halaman  pembagian pembimbing 

Post condition Admin berhasil mengelola data pembagian pembimbing 

   Include Login 

  Extend None 

 

Tabel 8. Spesifikasi Use Case :Melihat Data Pengajuan Judul 
Use Case Name Melihat data pengajuan judul 

Actor Admin 

Brief Description Use case ini digunakan oleh Admin untuk melihat halaman data pengajuan 

judul 

Basic Flow 1. UseCaseinidimulaiketikaAdmin memilih untukmelihat halamandata 

pengajuan judul 

2. Admin memintah sistem untuk menampilkan halaman data  pengajuan 

judul 

3. Sistem menampilkan halamandata pengajuan judul 

4. Admin melihat data pengajuan judul 

5. Use Caseselesai 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Pre-Condition Adminberhasil mengakses sistem. 

Post Condition Admin melihat data pengajuan judul 

   Include Login 

  Extend None 

 

Tabel 9. Spesifikasi Use Case : MengolahStatus Pengajuan Judul 

Use case Name Mengolahstatuspengajuan judul 

BriefDescription Use case ini digunakan untuk mengolahstatuspengajuan judul 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case inidimulai ketika admin memilih untuk mengelola data 

statuspengajuan judul 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka statuspengajuan 

judul 

3. Sistem menampilkan antarmukastatus pengajuan judul 

4. Admin memilih untuk mengubah status pengajuan judul 

5. Sistem meminta Admin untuk mengubahstatus pengajuan judul 

6. Adminmengubahstatus pengajuan judul 

7. Admin meminta sistem untuk menyimpan status pengajuan judul 

8. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  

9. Sistem memperbarui data dalam basis data 



28 

 
 

10. Use case selesai 

Alternative flow None  

Error flow None 

Pre condition Admin berhasil masuk ke halaman status pengajuan judul 

Post condition Admin berhasil mengelola data status pengajuan judul 

Include Login 

Extend None 

 

Tabel 10. Spesifikasi Use Case : Mengolah Laporan Riwayat Pengajuan Judul 
Use case Name Mengolahlaporanriwayat pengajuan judul 

BriefDescription Use case inidigunakan untuk mengelolah laporanriwayat pengajuan judul 

Actor Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih untuk mengolahlaporanriwayat 

pengajuan judul 

2. Admin meminta sistem untuk menampilkan antarmuka laporanriwayat 

pengajuan judul 

3. Sistem menampilkan antarmukalaporanriwayat pengajuan judul 

4. Sistem memberikan pilihan bagi admin untukmengubah datalaporanriwayat 

pengajuan judul 

5. Admin memilih untuk mengubah laporanriwayat pengajuan judul 

6. Sistem meminta admin untuk mengisi laporanriwayat pengajuan judul 

7. Admin mengisi laporanriwayat pengajuan judul 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpanlaporanriwayat pengajuan judul 

9. Use caseselesai 

Alternative flow None 

Error flow None 

Pre condition Adminberhasil masuk ke halaman riwayat pengajuan judul 

Post condition Admin berhasil mengolahlaporanriwayat pengajuan judul 

Include Login 

Extend None 

 

Tabel 11. Spesifikasi Use Case : Mengolah Data Pengajuan Judul 

Use case Name Mengolah data pengajuan judul 

BriefDescription Use case ini digunakan untuk mengolah data pengajuan judul 

Actor Mahasiswa 

Basic flow 1. Use case inidimulai ketika Mahasiswa memilih untuk mengolah 

datapengajuan judul 

2. Mahasiswa meminta sistem untuk menampilkan antarmuka data 

pengajuan judul 

3. Sistem menampilkan antarmukadata pengajuan judul 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Mahasiswa untuk mengolah data 

pengajuan judul: tambah, dan ubah. 

5. Mahasiswa memilih untuk menambah data pengajuan judul  

A-1: Mahasiswa memilih mengubah data pengajuan judul  

6. Sistem meminta mahasiswa untuk mengisi data pengajuan judul 
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7. Mahasiswa mengisi data pengajuan judul 

8. Mahasiswa meminta sistem untuk menyimpan data pengajuan judul 

9. Sistem memeriksa data yang akan disimpan  

E-1: Harap isi bidang ini 

10. Sistem memperbarui data dalam basis data 

11. Use case selesai 

Alternative flow A-1: Mahasiswa memilih mengubah data pengajuan judul 

1. Mahasiswa memilih data pengajuan judul yang akan dirubah 

2. Sistem menampilkan data pengajuan judul yang akan dirubah 

3. Mahasiswa mengubah data pengajuan judul 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-8  

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberikan peringatan bahwa data pengajuan judul belum 

lengkap. 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

Pre condition Mahasiswaberhasil masuk ke halaman pengajuan judul 

Post condition Mahasiswa berhasil mengolah data pengajuan judul 

   Include Login 

  Extend None 

 

Tabel 12. Spesifikasi Use Case Melihat Status Pengajuan Judul 
Use Case Name Melihat status pengajuan judul 

Actor Mahasiswa 

Brief Description Use case ini digunakan oleh mahasiswauntuk melihat halaman status 

pengajuan judul 

Basic Flow 1. UseCaseinidimulaiketika mahasiswa memilih untukmelihat 

halamanstatus pengajuan judul 

2. Mahasiswa memintah sistem untuk menampilkan halaman status 

pengajuan judul 

3. Sistem menampilkan halamanstatus pengajuan judul 

4. Mahasiswa melihat status pengajuan judul 

5. Use Caseselesai 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Pre-Condition Mahasiswa telah mengakses sistem. 

Post Condition Mahasiswa  melihat status pengajuan judul 

   Include Login 

  Extend None 
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Tabel 13. Spesifikasi Use Case : MemilihCalon Pembimbing 
Use caseName Memilihcalonpemmbimbing 

Brief Description Use case ini digunakan untuk mengusulkan calonpemmbimbing 

Actor Mahasiswa 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika Mahasiswa memilih untuk 

mengusulkancalonpemmbimbing 

2. Mahasiswa meminta sistem untuk menampilkan antarmuka usulan 

calon pemmbimbing 

3. Sistem menampilkan antarmukausulan calon pemmbimbing 

4. Sistem memberikan pilihan bagi Mahasiswa untuk mengusulkancalon 

pemmbimbing. 

5. Mahasiswamemilih calonpemmbimbing 

6. Mahasiswa meminta sistem untuk menyimpan usulan calon  

pemmbimbing 

7. Sistem memeriksa data yang akan disimpan 

E-1: Harap isi bidang ini 

8. Sistem menyimpan data usulan pembimbing 

9. Use case selesai 

Alternative flow None 

Error flow E-1: Harap isi bidang ini 

1. Sistem memberi peringatan bahwa usulancalon pemmbimbing belum 

dipilih. 

2.  Kembali ke basicflow langkah ke-5 

Pre condition Mahasiswa berhasil masuk ke halaman  usulancalon pemmbimbing 

Post condition Mahasiswa berhasil mengusulkan calonpemmbimbing 

Include Login 

Extend None 

 

Tabel 14. Spesifikasi Use Case Melihat Usulan Pembimbing 
Use Case Name Melihat Usulan Pembimbing 

Actor Mahasiswa 

Brief Description Use case ini digunakan mahasiswauntuk melihat halaman usulan 

Pembimbing 

Pre-Condition Mahasiswa telah mengakses sistem. 

Basic Flow 1. UseCaseinidimulaiketika mahasiswa memilih untukmelihat 

halamanusulan Pembimbing 

2. Mahasiswa memintah sistem untuk menampilkan halaman usulan 

Pembimbing 

3. Sistem menampilkan halamanusulan Pembimbing 

4. Use Caseselesai 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Post Condition Mahasiswa melihat usulan Pembimbing 

Include Login 

Extend None 
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Tabel 15. Spesifikasi Use Case Melihat Laporan Riwayat Pengajuan Judul 
Use Case Name Melihat laporan riwayat pengajuan judul 

Actor Kaprodi 

Brief Description Use case ini digunakan oleh Kaprodi untuk melihat halaman  

laporanriwayat pengajuan judul 

Pre-Condition Kapro di telah mengakses sistem. 

Basic Flow 1. UseCaseinidimulaiketikaKaprodi memilih untukmelihat halaman 

laporan riwayat pengajuan judul 

2. Kaprodi memintah sistem untuk menampilkan halaman laporan 

riwayat pengajuan judul 

3. Sistem menampilkan halamanlaporan riwayat pengajuan judul 

4. Use Caseselesai 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Post Condition Kaprodi melihat laporan riwayat pengajuan judul 

   Include Login 

  Extend None 

 

Tabel 16. Spesifikasi Use Case MencetakLaporan Riwayat Pengajuan Judul 

Usecase name  Mencetak Laporan Riwayat Pengajuan Judul 

Brief description 
Use case ini digunakan oleh kaprodi untuk mencetak laporan riwayat 

pengajuan judul  

Actor Kaprodi 

Basic flow 

1. Use case ini dimulai ketika kaprodi  memilih untuk mencetak laporan  

riwayat pengajuan judul  

2. Sistem memberikan pilihan kepada Kaprodi untuk mencetak laporan 

riwayat pengajuan judul 

3. Kaprodi memilih untuk mencetak laporan riwayat pengajuan judul. 

4. Sistem meminta kaprodi untuk memilih riwayat pengajuan judul 

5. Kaprodi memilih laporan riwayat pengajuan judul 

6. Kaprodi meminta sistem untuk menampilkan laporan riwayat 

pengajuan judul 

7. Sistem menampilkan laporan riwayat pengajuan judul 

8. Kaprodi mencetak laporan riwayat pengajuan judul. 

9. Use case selesai 

Altirnative flow None 

Error flow None 

Pre conditions Kaprodi berhasil masuk ke halaman  laporan riwayat pengajuan judul 

Post conditions Laporan riwayat pengajuan judul telah tercetak 

  Include  Include 

Extend  Extend 
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4.2.2.5.Sequnce Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

atara obyek di dalam sebuah sistem. Interaksi tersebut berupa pesan yang di 

gambarkan terhadap waktu. Perancangan Sequence. 

Perancangan sequence diagram aplikasi Pembelajaran interaktif dapat di 

lihat pada Gambar-Gambar berikut ini: 

1. Sequence diagram Login 

 
Gambar 8. Sequence diagram Login 

 

2. Sequence diagramAdmin mengolahdata Admin 

a. Tambah Data Admin 

 
Gambar 9. Sequencediagram TambahData Admin 
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b. Ubah Data Admin 

 
Gambar 10.Sequence diagram Ubah Data Admin 
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c. Hapus Data Admin 

 
Gambar 11. Sequencediagram HapusData Admin 
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3. Sequence diagramAdmin mengolahData Kaprodi 

a. Tambah Data Kaprodi 

 
Gambar 12. Sequence diagram Tambah Data Kaprodi 
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b. Ubah Data Kaprodi 

 
Gambar 13. Sequence diagram Ubah Data Kaprodi 
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c. Hapus Data Kaprodi 

 
Gambar 14. Sequence diagram Hapus Data Kaprodi 

 

4. Sequence diagramAdmin mengolahData Dosen 

a. Tambah Data Dosen 
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Gambar 15. Sequencediagram TambahData Dosen 

b. Ubah Data Dosen 

 
Gambar 16. Sequencediagram UbahData Dosen 
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c. Hapus Data Dosen 

 
Gambar 17. Sequencediagram HapusData Dosen 
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5. Sequence diagramAdmin mengolahData Mahasiswa 

a. Tambah Data Mahasiswa 

 
Gambar 18. Sequence diagram Tambah Data Mahasiswa 

b. Ubah Data Mahasiswa 

Gambar 19. Sequence diagram Ubah Data Mahasiswa 
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6. Sequence diagramAdmin mengolahData Pembagian Pembimbing 

a. Tambah Data Pembagian Pembimbing 

 
Gambar 20. Sequence diagram Tambah Data Pembagian Pembimbing 
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b. Ubah Data Pembagian Pembimbing 

 
Gambar 21.Sequence ubah data pembimbing 
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a. Hapus Data Pembagian Pembimbing 

 
Gambar 22. Sequence diagram Hapus Data Pembagian Pembimbing 

 

7. Sequence diagramAdmin MelihatData Pengajuan Judul 

 
Gambar 23. Sequence diagram Melihat Data Pengajuan Judul 
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8. Sequence diagramAdmin MengubahStatus Pengajuan Judul 

 
Gambar 24. Sequence diagram UbahStatus Pengajuan Judul 
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9. Sequence diagramAdmin MengubahLaporan Riwayat Pengajuan Judul 

 
Gambar 24. Sequence diagram Ubah Data Riwayat Pengajuan Judul 
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10. Sequence diagram Mahasiswa Mengolah DataPengajuan Judul 

a. Tambah Data Pengajuan Judul 

 
Gambar 25. Sequence diagram Tambah  Data Pengajuan Judul 

 

b. Ubah Data Pengajuan Judul 

Gambar 26. Sequence diagram Ubah  Data Pengajuan Judul 
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11. Sequence diagram Mahasiswa Melihat Status Pengajuan Judul 

 
Gambar 27. Sequence diagram Melihat Satus Pengajuan Judul 

 

12. Sequence diagram MahasiswaMemilihCalon Pembimbing 

 
Gambar 28. Sequence diagram Memilih Calon Pembimbing 
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13. Sequence diagram MahasiswaMelihat Usulan Pembimbing 

 
Gambar 29. Sequence diagram Melihat UsulanPembimbing 

 

14. Sequence diagram Kaprodi Melihat Laporan Riwayat Pengajuan Judul 

 
Gambar 30. Sequence diagram MelihatLaporan Riwayat Pengajuan Judul 

15. Sequence diagram Kaprodi Melihat Laporan  Riwayat Pengajuan Judul 

 
Gambar 31. Sequence diagram Mencetak Laporan Riwayat Pengajuan Judul
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1.Hasil dan Implementasi 

Implementasi sistem merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap 

perancagan sistem selesai dikerjakan. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah 

dapat dioperasikan hasil perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya ke 

bahasa pemrograman php. Proses impementasi website layanan pengajuan judul 

laporan praktek kerja lapangan ini dikembangkan dengan tujuan agar dapat 

membantu dan mempermudah pihak prodi dalam melakukanpelayanan pengajuan 

judul PKL prodi Teknik Informatika D-III.  

Sistem ini dikembangkan dengan software Adobe Dreamweaver CS6 dan 

mysql untuk membantu proses pembuataan database.Berikut ini akan dibahas 

fungsi dan dari setiap halaman serta menu-menu yang dihasilkan oleh 

websitelayanan pengajuan judul laporan praktek kerja lapangan. 

 

5.1.1. Halaman Login 

Halaman login merupakan form yang digunakan oleh admin, kaprodi dan 

mahasiswa sebagai autentikasi agar bisa masuk ke dalam website untuk 

mengakses halamanc-panel bagi admin dan kaprodi serta mahasiswa untuk 

mengakses menu pengajuan judul dan mengelola data pengajuan judul 

mahasiswa. Dalam form login terdapat dua text box yang harus di input yaitu 

username dan password. Jika username dan password sesuai maka aktor akan 

masuk ke halaman utama c-panel untuk melakukan pengolahan data. Berikut ini 

merupakan gambar tampilan antarmuka halaman login.  
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Gambar 32. Halaman form loginadmin, kaprodi dan mahasiswa 

 

5.1.2. Halaman Profil Website 

Halaman ini digunakan admin, kaprodi dan mahasiswa untuk melihat 

profil Prodi Teknik Informatika D-III pada halaman profil terdapat infromasi 

terkait ketua prodi Teknik Informatika D-III, visi, misi dan tujuan dari Teknik 

Informatika D-III serta peta kampus. Berikut ini merupakan gambar tampilan 

antarmuka halaman profil 

 

Gambar 33 .Halamanprofil. 

 

5.1.3. Halaman Kelola Data Pengajuan Judul PKL Oleh Mahasiswa 

Halaman kelolah data pengjuan judul PKL merupakan halaman yang 

digunakan oleh mahasiswa untuk menambah, mencari dan mengubah data 
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pengjuan judul PKL pada website layanan pengajuan judul. Berikut ini merupakan 

gambar tampilan antarmuka halaman kelola data pengajuan judul. 

 

Gambar 34. Halaman kelola pengajuan judul oleh mahasiswa 

 

5.1.4. HalamanTambah Data Pengajuan Judul PKL 

Halaman ini berfungsi menambah data pengajuan judul PKL dan memilih 

dosen pembimbing yang akan di inputkan oleh mahasiswa. Adapula fitur-fitur 

yang disediakan oleh sistem dalam form tambah data ini seperti tombol simpan 

data untuk menyimpan data pengajuan judul yang telah diisi oleh mahasiswa dan 

tombol tutup untuk membatalkan pengisian tambah data pengajuan judul. Berikut 

ini merupakan gambar tampilan antarmuka halaman tambah data pengajuan judul 

PKL. 

 

Gambar 35. Halamantambah data pengajuan judul PKL 

 



52 

 
 

5.1.5. Halaman Cari dan Ubah Data Pengajuan Judul PKL 

Halaman ini berfungsi untuk mencari dan mengubah data pengajuan judul 

PKL yang telah di simpan. Adapula fitur-fitur yang disediakan oleh sistem dalam 

form ini seperti mencari data pengajuan judul dengan menuliskan kata kunci pada 

pencarian dan mengubah data pengajuan judul yang dilambangkan dengan icon 

pensil untuk mengubah data pengajuan yang dipilih.Berikut ini merupakan 

gambar tampilan antarmuka halaman cari dan ubah data pengajuan judul. 

Gambar 36. Halaman cari dan ubah data pengajuan judul PKL 
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5.1.6. Halaman Lihat Status Pengajuan Judul PKL 

Halaman ini berfungsi untuk melihat status dan keterangan pengajuan 

judul dan pembagian pembimbing yang telah diverivikasi oleh admin dan ketua 

prodi Teknik Informatika D-III. Berikut ini merupakan gambar tampilan 

antarmuka halaman lihat status pengajuan judul PKL. 

 

Gambar 37. Halaman lihat status pengajuan judul PKL 

 

5.1.7. HalamanC-Panel 

Halaman antarmuka c-panel merupakan halaman yang digunakan admin 

dan kaprodi untuk mengakses dan mengolah data admin, data kaprodi, data dosen, 

data mahasiswa, data pembimbing, data pengajuan judul, laporan. Berikut ini 

merupakan gambar tampilan antarmuka halaman c-panel. 

 

Gambar 38. Halaman c-panel 
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5.1.8. Halaman Kelola Data Admin 

Halaman kelolah data admin merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin untuk menambah,mengubah, mencari data admin dengan menginput kata 

pada kolom pencarian dan menghapusdata admin yang dipilih pada website 

layanan pengajuan judul. Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka 

halaman kelola data admin. 

 

Gambar 39. Halaman kelola data admin 

 

5.1.9. Halaman Tambah Data Admin 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data admin pada form yang ada 

dengan cara menginputkan nama, email, password dan telepon lalu mengklik 

tombol simpan data untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh admin. 

Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka halaman tambah data admin. 
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Gambar 40. Halaman tambah data admin 

 

 

5.1.10. Halaman Ubah Data Admin 

Halaman ini berfungsi mengubah data admin yang telah dipillih. Dalam 

form ubah data ini admin akan mengubah data admin yang telah dipilih berupa 

nama admin, email, password dan telepon setelah selesai admin dapat mengklik 

tombol ubah data maka data admin telah berhasil diubah. Berikut ini merupakan 

gambar tampilan antarmuka halaman ubah data admin. 

Gambar 41. Halaman ubah data admin 

 

5.1.11. Halaman Kelola Kaprodi 

Halaman kelolah data kaprodi merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin untuk menambah,mengubah, mencari data kaprodi dengan menginput kata 

pada kolom pencarian dan menghapusdata kaprodi yang dipilih pada website 

layanan pengajuan judul. Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka 

halaman kelola data kaprodi. 
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Gambar 42. Halaman kelola data kaprodi 

 

 

5.1.12. Halaman Tambah Data Kaprodi 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data kaprodipada form yang telah 

tersedia dengan cara meginputkan NIDN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, 

tanggal lahir, alamat, agama, telepon, password dan email lalu mengklik tombol 

simpan untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh admin. Berikut ini 

merupakan gambar antarmuka halaman tambahdata kaprodi. 
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Gambar 43. Halaman tambah data kaprodi 

 

 

 

5.1.13. Halaman Ubah Data Kaprodi 

Halaman ini berfungsi mengubah data kaprodiyang telah dipilih oleh 

admin. Dalam form ubah data kaprodi admin akan mengubah data kaprodiyang 

telah dipilih berupa NIDN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, 

alamat, agama, telepon, password dan email. Setelah selesai admin dapat 

mengklik tombol ubah data maka data kaprodi telah berhasil diubah. Berikut ini 

merupakan gambar tampilan antarmuka halaman ubah data kaprodi. 
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Gambar 44. Halaman ubah data kaprodi 

 

5.1.14. Halaman Kelola Data Dosen 

Halaman kelolah data dosen merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin untuk menambah,mengubah, mencari data dosen dengan menginput kata 

pada kolom pencarian dan menghapusdata dosen yang dipilih pada website 

layanan pengajuan judul. Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka 

halaman kelola data dosen. 
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Gambar 45. Halaman kelola data dosen 

 

5.1.15. Halaman Tambah Data Dosen 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data dosenpada form yang telah 

tersedia dengan cara meginputkan NIDN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, 

tanggal lahir, alamat, agama, telepon, password dan email lalu mengklik tombol 

simpan untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh admin. Berikut ini 

merupakan gambar antarmuka halaman tambahdata dosen. 
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Gambar 46. Halaman tambah data dosen 

 

5.1.16. Halaman Ubah Data Dosen 

Halaman ini berfungsi mengubah data dosenyang telah dipilih oleh 

admin.Dalam form ubah data dosen admin akan mengubah data dosen berupa 

NIDN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, telepon, 

password dan email. Setelah selesai admin dapat mengklik tombol ubah data 

maka data dosen telah berhasil diubah. Berikut ini merupakan gambar tampilan 

antarmuka halaman ubah data dosen. 

 

Gambar 47. Halaman ubah data dosen 

 

5.1.17. Halaman Kelola Data Mahasiswa 

Halaman kelolah data mahasiswa merupakan halaman yang digunakan 

oleh admin untuk menambah,mengubah, mencari data mahasiswa dengan 

menginput kata pada kolom pencarian dan menghapusdata mahasiswa yang telah 

dipilih oleh admin di halaman kelola data mahasiswa dalamwebsite layanan 



61 

 
 

pengajuan judul. Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka halaman 

kelola data mahasiswa. 

 

Gambar 48. Halaman kelola data mahasiswa 

 

5.1.18. Halaman Tambah Data Mahasiswa 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data mahasiswa pada form yang 

telah tersedia dengan cara meginputkan NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, 

tanggal lahir, alamat, agama, telepon, password dan email lalu adminmengklik 

tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh admin. Berikut 

ini merupakan gambar antarmuka halaman tambahdata mahasiswa. 

Cari 
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Gambar 49. Halaman tamabah data mahasiswa 

 

5.1.19. Halaman Ubah Data Mahasiswa  

Halaman ini berfungsi mengubah data mahasiswayang telah dipilih oleh 

admin.Dalam form ubah dataini admin akan mengubah data mahasiswa yang telah 

dipillih berupa NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, 

agama, telepon, password dan email. Setelah selesai admin dapat mengklik 

tombol ubah data maka data mahasiswa telah berhasil diubah. Berikut ini 

merupakan gambar tampilan antarmuka halaman ubah data mahasiswa. 
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Gambar 50. Halaman ubah data mahasiswa 

 

5.1.20. Halaman Kelola Data Pembimbing 

Halaman kelolah data pembimbing merupakan halaman yang digunakan 

oleh admin untuk menambah,mengubah, mencari data pembimbing dengan 

menginput kata pada kolom pencarian dan menghapusdata pembimbing yang 

dipilih pada website layanan pengajuan judul. Berikut ini merupakan gambar 

tampilan antarmuka halaman kelola data pembimbing. 
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Gambar 51. Halaman kelola data pembimbing 

 

5.1.21. Halaman Tambah Data Pembimbing 

Halaman ini berfungsi untuk menambah data pembimbing pada form yang 

telah tersedia dengan cara meginputkan NIDN, nama pembimbing, telepon, dan 

email lalu mengklik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinputkan 

oleh admin. Berikut ini merupakan gambar antarmuka halaman tambahdata 

pembimbing. 

 

Gambar 52. Halaman tambah data pembimbing 

 

5.1.22. Halaman Ubah Data Pembimbing 

Halaman ini berfungsi mengubah data pembimbingyang telah dipilih oleh 

admin.Dalam form ubah dataini, admin akan mengubah data pembimbing berupa 

nama pembimbing, telepondan email. Setelah selesai admin dapat mengklik 

tombol ubah data maka data pembimbing yang dipilih telah berhasil diubah. 
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Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka halaman ubah data 

pembimbing. 

 

Gambar 53. Halaman ubah data pembimbing 

 

5.1.23. Halaman Kelola Data Pengajuan Judul PKL 

Halaman kelolah data pengajuan judul merupakan halaman yang 

digunakan oleh admin untuk mengubah, mencari data pengajuan judul dengan 

menginput kata pada kolom pencarian dan menghapusdata pengajuan judul PKL 

yang dipilih pada website layanan pengajuan judul. Berikut ini merupakan gambar 

tampilan antarmuka halaman kelola data pengajuan judul PKL. 

 

Gambar 54. Halaman kelola data pengajuan judul PKL 

 

 

5.1.24. Halaman Ubah Status Pengajuan Judul PKL 

Halaman ini berfungsi mengubah status pengaduan yang akan telah 

dipilih. Adapula fitur-fitur yang disediakan oleh sistem dalam form ubah data ini 

seperti mengklik pada icon pensil yang ada dalam pada kolom aksi untuk 

Cari 
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mengubah status dan keterangan dari judul yang diajukan kemudin mengklik 

tombol ubah data untuk menyimpan data pengajuan judul yang sudah diverifikasi 

oleh admin dan kaprodi. Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka 

halaman ubahstatus pengajuan judul PKL dan pembimbing mahasiswa. 

 

Gambar 55. Halaman ubah status pengajuan judul PKL 

 

5.1.25. Halaman Lihat dan Cetak Laporan 

Halaman ini berfungsi menampilkan data laporan pengajuan judul PKL 

dan laporan pembagian pembimbing yang akan di cetak sesuai dengan pilihan 

yang telah pilih.Berikut ini merupakan gambar tampilan antarmuka halaman lihat 

dan cetak laporan pengajuan judul dan pembimbing PKL. 

 

Gambar 56. Halaman lihat dan cetak laporan 
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5.2.Pengujian Sistem 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya sehingga akan ditemukan kekurangan dan 

kelemahan sistem yang kemudian akan dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap 

 website agar menjadi lebih baik lagi. Pengujian dilakukan dengan meguji fungsionalitas sistem. 

Tabel 17. Pengujian Sistem 
N

o 
Deskripsi 

Deskripsi Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran Yang 

Diharapkan 

Kriteria Evaluasi 

Akhir 
Hasil Yang Diperoleh 

Kesimp

ulan 

1 Loginmahasiswa

, admin dan 

kaprodi 

Buka halaman login 

dan melakukan login 

Menampilkan halaman 

login autentikasi dan 

validasi username dan 

password yang di-

input 

Halaman login dapat 

ditampilkan dan 

sistem dapat 

melakukan validasi 

terhadap username 

dan password yang 

di-input 

Halaman login 

ditampilkan dan 

sistem dapat 

melakukan validasi 

terhadap username 

dan password yang 

di-input. 

Halaman login dapat 

ditampilkan dan 

sistem secara otomatis 

dapat melakukan 

validasi terhadap 

username dan 

password 

Sukses 

2 Mengolah data 

admin 

Mengolah data admin  Menampilkan halaman 

admin yang dapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, dan 

hapus 

Halaman data admin 

ditampilkan dan 

admin dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah dan 

hapus. 

Halaman data 

admin dapat 

ditampilkan dan 

dapat melakukan 

olah data, tambah, 

ubah dan hapus 

Halaman data admin 

dapat ditampilkan dan 

dapat melakukan olah 

data, tambah, ubah dan 

hapus. 

Sukses 
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3 Mengolah data 

kaprodi 

Mengolah data kaprodi Menampilkan halaman 

kaprodidapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, dan 

hapus data kaprodi 

Halaman data 

kaprodi ditampilkan 

dan admin dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari 

dan hapus. 

Halaman data 

kaprodi dapat 

ditampilkan dan 

dapat melakukan 

olah data, tambah, 

ubah, cari dan 

hapus 

Halaman data admin 

dapat ditampilkan dan 

dapat melakukan olah 

data, tambah, ubah, 

cari dan hapus. 

Sukses 

4 Mengolah data 

dosen 

Mengolah data dosen Menampilkan halaman 

dosen dapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari dan 

hapus 

Halaman data dosen 

ditampilkan dan 

admin dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari 

dan hapus 

Halaman data dosen 

dapat ditampilkan 

dan dapat 

melakukan olah 

data, tambah, ubah, 

cari dan hapus. 

Halaman data dosen 

dapat ditampilkan dan 

dapat melakukan olah 

data, tambah, ubah, 

cari dan hapus. 

Sukses 

5 Mengelola data 

mahasiswa 

Mengelola data 

mahasiswa 

Menampilkan halaman 

mahasiswa dapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari dan 

hapus 

Halaman data 

mahasiswa 

ditampilkan dan 

admin dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari 

dan hapus 

Halaman data 

mahasiswa dapat 

ditampilkan dan 

dapat melakukan 

olah data, tambah, 

ubah, cari dan 

hapus. 

Halaman data 

mahasiswa dapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari dan 

hapus. 

Sukses  
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N

o 
Deskripsi 

Deskripsi Prosedur 

Pengujian 
Masukan 

Keluaran Yang 

Diharapkan 

Kriteria Evaluasi 

Akhir 
Hasil Yang Diperoleh 

Kesi

mpul

an 

7  Mengolah data 

pembimbing 

Mengolah data 

pembimbing 

Menampilkan halaman 

pembimbingyang dapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari dan 

hapus  

Halaman data 

pembimbingditampil

kan dan admin dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari 

dan hapus. 

Halaman data 

pembimbingdapat 

ditampilkan dan 

dapat melakukan 

olah data, tambah, 

ubah, cari dan 

hapus 

Halaman data 

pembimbing dapat 

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari dan 

hapus. 

Sukse

s 

8 Mengolah data 

pengajuan judul 

pkl 

Mengolah data 

pengajuan judul pkl 

Menampilkan halaman 

kelola pengajuan judul 

pkl yang dapat  

ditampilkan dan dapat 

melakukan olah data, 

tambah, ubah, cari dan 

hapus 

Halaman data 

pengajuan judul pkl 

ditampilkan dan 

mahasiswa dapat 

melakukan olah data, 

tambah dan  ubah 

data. Admin dan 

kaprodi dapat 

mengubah status 

pengajuan 

judul,mecari dan 

hapus data pengajuan 

judul. 

Halaman data 

pengajuan judul pkl 

dapat  ditampilkan 

dan dapat 

melakukan olah 

data, tambah, ubah, 

cari dan hapus 

Halaman data 

pengajuan judul pkl 

dapat ditampilkan dan 

dapat melakukan olah 

data, tambah, ubah, 

cari dan hapus. 

Sukse

s 
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5.3.Kuisioner 

5.1.1. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dan Prodi Dalam Menggunakan 

Website Tugas Akhir  

Pengujian pengguna dilakukan di progran teknik informatik diploma-III 

tanpa kehadiran pihak pembangun website. Pengujian pengguna merupakan 

pengujian yang bersifat langsung di lingkungan yang sebenarnya. Kuesioner 

pengujian Pengguna merupakan media yang digunakan pengguna website untuk 

memberikan penilaian terhadap website yang dibangun. Berdasarkan kuesioner 

tersebut akan dilakukan perhitungan agar dapat diambil kesimpulan terhadap 

penilaian penerapan website yang dibangun. Kuisioner ini terdiri dari 10 (sepuluh) 

pertanyaan dengan menggunakan skala likert dari skala 1 sampai 4.  

Tabel 18 . Pertanyaan 

No Pertanyaan 

1 Website yang dibangun mudah untuk digunakan? 

2 Konten website bersifat responsive sesuai perangkat yang digunakan? 

3 Website memiliki tampilan yang menarik? 

4 Menu navigasi pada setiap halaman mudah di pahami? 

5 Penggunaan font & warna yang digunakan tidak menyulitkan admin, 

kaprodi dan mahasiswa? 

6 Penempatan menu dalam setiap halaman tidak membingungkan? 

7 Website yang di bangun sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan 

kaprodi dalam proses pengajuan judul dan pelaporan riwayat pengajuan 

judul? 

8 Website yang Menarik? 

9 Mahasiswa lebih  mudah melakukan pengajuan judul? 

10 Kaprodi lebih mudah menerima pengajuan judul dan mencetak riwayat 

pengajuan judul ? 

 

Kuisioner dibuat menggunakan skala likert dari skala 1 sampai 4 

berdasarkan data yang dihasilkan dari kuisioner. Skala likerta adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk keperluan riset atas jawaban setuju atau 

tidaknya seorang responden terhadap suatu pernyataan. Untuk menghitung skor 

maksimum tiap jawaban, dengan mengalikan skor dengan jumlah keseluruhan 

responden, yaitu skor dikali 20 responden. Nilai skor maksimum dapat dilihat 

pada Tabel 19. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19. Skor penilaian 

Tingkat Kapuasan Skala 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 
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Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Setelah itu, dapat di cari presentase masing-masing jawaban dengan menggunakan 

rumus : Y =
𝑇𝑆

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑋 100% 

 

Dimana:  

Y = Nilai persentase yang dicari 

X = Jumlah nilai kategori jawaban dikalikan dengan frekuensi (Σ = N.R) N = 

Nilai dari setiap jawaban 

R = Frekuensi 

Skor ideal = Nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah sampel (4 X20= 80) 

 

Tabel 20. Interpretasi presentase 

Kategori Keterangan 

0%-50% Cukup baik 

51% - 75% Baik 

76% - 100% Sangat baik 

 

Berikut ini adalah hasil persentasi masing-masing jawaban yang sudah dihitung 

nilainya. Kuisioner ini telah diujikan kepada 20 orang responden (hasil kuesioner 

dilampirkan). 

 

Tabel 21. Presentase pernyataan pengguna 
Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

 

1 

Sangat baik 4 20 80  

(80:80)X 100 

= 100% 
Baik 3 0 0 

Cukup baik 2 0 0 

Jumlah  80 

 

2 

Sangat baik 4 20 80  

(80:80)X100 

= 100% Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 

Jumlah   

 

3 

Sangat baik 4 20 80  

(66:80)X100 

= 100% Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 

Jumlah 0 80 

 

4 

Sangat baik 4 20 80  

 

(80:80)X100 

= 100% 

Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 

Jumlah 0 68 

 Sangat baik 4 20 80 (80:80)X100 
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Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

5 Baik 3 0 0 = 100% 

 Cukup baik 1 0 0 

Jumlah Jumlah 0 

 

 

6 

Sangat baik 4 20 80 (80:80)X100 

= 100% Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 
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Jumlah  Jumlah 0  

 

7 

Sangat baik 4 20 80  

(80:80)X100 

= 100% 
Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 

Jumlah  Jumlah 0 

 

8 

Sangat baik 4 20 80  

(80:80)X100 

=100% 

 

Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 

Jumlah Jumlah 0 

9 Sangat baik 4 20 80  

(80:80)X100 

= 100% 
 Baik 3 0 0 

 Cukup baik 1 0 0 

Jumlah 17 62 

 

10 

Sangat baik 4 20 80  

(80:80)X100 

= 100% 

 

Baik 3 0 0 

Cukup baik 1 0 0 

Jumlah Jumlah 0 

 

Tabel 22. Nilai persentase keseluruhan 

Pertanyaan Nilai Presentase Keterangan 

1 100% Sangat Setuju 

2 100% Sangat Setuju 

3 100% Sangat Setuju 

4 100% Sangat Setuju 

5 100% Sangat Setuju 

6 100% Sangat Setuju 

7 100% Sangat Setuju 

8 100% Sangat Setuju 

9 100% Sangat Setuju 

10 100% Sangat Setuju 

 

Total 

Presentase 

100%%+100%%+100%%+100%%+100%+1

00%% 

+100%%+100%%+100%%+100%% 

= 1100% 

 

Rata-rata 1100% /10 = 1090% Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

6.1.KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem dapat disimpulkan 

bahwa Sistem Pengajuan Judul Penelitian dan Tugas Akhir Berbasis Web Pada 

Program Studi Teknik informatika D-III telah berhasil dibangun dan diuji. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa sistem dapat memudahkan mahasiswa dalam proses 

pengajuan judul, dan mahasiswa juga dapat mengetahui judul yang diajukan 

diterima atau ditolak, serta memudahkan kaprodi dalam proses pelaporan riwayat 

pengajuan judul. 

6.1.2. Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem pengajuan judul ini, maka 

dapat disarankan: 

1. Perlu dilakukan evaluasi kinerja sistem baru secara periodik yaitu setiap 

tahun. Hal ini dilakukan selain untuk evaluasi sistem juga untuk 

mengantisipasi perubahan kebutuhan informasi dimasa mendatang. 

2. Perlu dikembangkan agar sistem ini dapat diterapkan pada semua 

program studi yang ada di STIKOM Uyelindo Kupang. 

3. Perlu dilakukan penyempurnaan pada fitur pengajuan judul agar 

mahasiswa dapat menggungah file-file lain selain pdf. 
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