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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan komputer 

dewasa ini sudah sangat pesat, hampir semua sektor kehidupan memerlukan 

teknologi informasi untuk memudahkan aktivitasnya. Teknologi informasi 

bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan suatu data atau informasi 

dengan sangat akurat serta bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. 

Pengelolaan data dan informasi yang baik sangat penting untuk kebutuhan suatu 

organisasi atau lembaga apalagi yang berhubungan dunia pendidikan. Salah satu 

contohnya yaitu sistem pelaksanaan kerja praktek secara online pada sebuah 

Universitas. 

Universitas Wahid Hasyim Semarang merupakan sebuah Universitas 

swasta yang berada di kota semarang, Universitas yang berbasis Nahdatul Ulama 

ini mempunyai berbagai macam program studi, setiap program studi tingkat 

sarjana (S1) mewajibkan setiap mahasiswanya untuk menyelesaikan sebuah mata 

kuliah Kerja Praktek (KP) sebagai syarat mengambil mata kuliah Tugas Akhir 

(TA). Tujuan dari mata kuliah Kerja Praktek adalah untuk memberikan wawasan 

kepada para mahasiswa mengenai dunia luar kampus yang berhubungan dengan 

program studi masing-masing. Setiap mahasiswa yang ingin mengikuti mata 

kuliah Kerja Praktek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau mengurus 

administrasi terlebih dahulu untuk keperluan surat-menyurat yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan Kerja Praktek. 

Proses pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek di Universitas Wahid 

Hasyim Semarang khusunya di fakultas teknik masih menggunakan sistem 

manual yaitu mahasiswa harus mendatangi koordinator Kerja Praktek untuk 

menyerahkan berkas-berkas syarat pelaksanaan Kerja Praktek sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak efisien. selain itu karena sistem 

ini masih bersifat “paper based”, Koordinator Kerja Praktek sangat kesulitan 

dalam mengorganisisir berkas-berkas Kerja Praktek yang dapat mengakibatkan 
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berkas tersebut terselip, rusak bahkan hilang dan kesulitan dalam mengetahui 

serta memanajemen dosen pembimbing Kerja Praktek. 

Dengan adanya teknologi komputer yang sudah memiliki jaringan sendiri 

maka dapat dibangun suatu sistem informasi yang dapat mengelola  data 

pendaftaran Kerja Praktek dan dapat dilakukan secara online tanpa harus berada di 

kampus, sehingga proses administrasi akan lebih mudah dan lebih cepat sehingga 

tidak memakan banyak waktu serta mahasiswa dapat melakukan proses 

administrasi di manapun dan kapanpun. 

Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang sistem informasi 

Kerja Praktek yaitu penelitian Tugas Akhir dari Youri Janurady Basselo Toreh 

(2016) dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Website Administrasi Kerja 

Praktek Dan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Sam Ratulangi”. Dimana pada penelitian tersebut hanya sebatas 

pendaftaran Kerja Praktek dan pelaksanaanya saja, belum sampai kepada tahap 

pemberian nilai Kerja Praktek. 

Penelitian lain yang membahas tentang sistem informasi kerja praktek 

yaitu penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2013) dengan 

judul “Sistem Informasi Kerja Praktek Dan Tugas Akhir Program Studi Sistem 

Komputer”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa penulis telah membuat 

sebuah sistem informasi berbasis web untuk menangani masalah administrasi data 

pelaksanaan Kerja Praktek dan Tugas Akhir yang pada sistem terdahulu hanya 

menggunakan Microsoft Office Excel, sehingga pengguna kesulitan dalam 

mengolah data dan menyebarkan informasi dari data tersebut kepada pihak-pihak 

terkait. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka penulis 

mengangkat sebuah penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI KERJA 

PRAKTEK (SIKAP) ONLINE PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 

WAHID HASYIM SEMARANG”, dengan menggunakan Laravel sebagai tool 

pengembanganya yaitu yang merupakan framework dari bahasa pemrograman 

PHP dan dengan menggukan MySQL sebagai basis datanya. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat  ditarik suatu rumusan masalah 

dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi pelaksanaan 

kerja praktek  online pada Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim 

Semarang ? 

2. Bagaimana mempermudah mahasiswa dalam pelaksanaan Kerja Praktek 

meliputi pendaftaran Kerja Praktek sampai dengan pelaksanaan dan 

keluarnya nilai Kerja Praktek? 

3. Bagaimana mempermudah koordinator Kerja Praktek dalam memanajemen 

data dosen sebagai pembimbing  Kerja Praktek? 

4. Bagaimana mengimplementasi Sistem Informasi pelaksanaan kerja praktek 

pada Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang ke dalam bentuk 

web dengan menggunakan framework Laravel ? 

I.3  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam melakukan perancangan suatu sistem 

diperlukan suatu pembatasan dari masalah – masalah yang ada, sehingga dapat 

diketahui ruang lingkup dari sistem yang akan dirancang. Dalam penelitian ini, 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi yang dibangun berbasis web dan hanya diimplementasikan 

pada Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

2. Sistem informasi yang dibangun hanya memfasilitasi pendaftaran Kerja 

Praktek sampai dengan keluarnya nilai Kerja Praktek. 

3. Sistem dapat di akses dimana saja tetapi harus terkoneksi ke internet. 

4. Sistem informasi ini dibangun dengan framework Laravel versi 5.2 dengan 

bahasa pemrograman PHP dengan database yang digunakan adalah MySQL. 

I.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi pelaksanaan kerja praktek online 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Merancang dan membangun Sistem Informasi pelaksanaan Kerja Praktek 

online pada Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

2. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran Kerja Praktek 

secara online. 

3. Mempermudah koordinator Kerja Praktek dalam memanajemen data dosen 

sebagai pembimbing  Kerja Praktek dan pemberian nilai Kerja Praktek. 

4. Mengimplementasikan sistem yang telah dibuat pada Fakultas Teknik 

Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

I.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini bagi penulis adalah:  

1. Sebagai penerapan dan pengalaman terhadap ilmu pengetahuan yang sudah 

dipelajari didalam perkuliahan. 

2. Dapat menjadi referensi untuk pembuatan sistem informasi selanjutanya 

berbasis web. 

Manfaat penelitian Tugas Akhir bagi instansi adalah: 

1. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran Kerja Praktek 

secara online tanpa harus datang ke kampus untuk menemui koordinator 

Kerja Praktek. 

2. Mempermudah koordinator Kerja Praktek dalam mengelola dan 

memanajemen data Kerja Praktek secara online .  

3. Mempermudah koordinator Kerja Praktek dalam mengelola dan 

memanajemen data dosen pembimbing. 

Manfaat penelitian Tugas Akhir bagi Masyarakat adalah: 

1. Dapat berkontribusi untuk membantu dunia pendidikan masa depan berbasis  

digital.  

 

 


