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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri

vokasi terbaik pertama yang terdapat di kota Palembang, Sumatera Selatan.

Politeknik Negeri Sriwijaya, dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya

secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Pada fase pertama Politeknik

hanya mempunyai 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik

Mesin dengan daya tampung maksimum 576 orang mahasiswa dan dengan sarana

pendidikan, staf pengajar dan kurikulum yang dirakit secara nasional dan terpusat

di Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik PEDC Bandung.

Seiring pergantian tahun dan kemajuan zaman serta kebutuhan sumber daya

manusia yang lebih banyak dan berkompeten Politeknik Negeri Sriwijaya

menambah program studinya menjadi 11 (sebelas) jurusan program Diploma III

yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik,

Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektronika, Teknik Elektro Program Studi

Teknik Telekomunikasi, Teknik Kimia, Teknik Komputer, Akuntansi,

Administrasi Bisnis, Manajemen Informatika, Bahasa Inggris dan 11 (sebelas)

jurusan program sarjana terapan yaitu Teknik Sipil Program Studi Perancangan

Jalan dan Jembatan, Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin Produksi dan

Perawatan, Teknik Kimia Program Studi Teknik Energi, Teknik Kimia Program

Studi Teknologi Kimia Industri (TEK-KIND), Akuntansi Program Studi Akuntansi

Sektor Publik, Administrasi Bisnis Program Studi Usaha Perjalanan Wisata,

Administrasi Bisnis Program Studi Manajemen Bisnis, Teknik Elektro Program

Studi Teknik Elektro (Konsentrasi Mekatronika), Teknik Elektro Program Studi

Teknik Telekomunikasi, Manajemen Informatika Program Studi Manajemen

Informatika dan Teknik Komputer Program Studi Teknik Informatika Multimedia

Digital.

Sebagai perguruan tinggi vokasi Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai

tugas dan wewenang dalam proses belajar mengajar yang diberlakukan kepada
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mahasiswa dan dosen yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam proses

pembelajaran tersebut mahasiswa diberikan jadwal perkuliahan mulai dari pukul

tujuh pagi hingga pukul enam sore dan hingga malam pukul sembilan untuk

mahasiswa yang menempuh pendidikan alih jenjang. dalam proses tersebut

tentunya mahasiswa harus mengetahui jadwal perkuliahan serta pukul berapa jam

perkuliahan berlangsung dan dosen siapa yang mengajar matakuliah tersebut.

Selama ini, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam mengetahui

jadwal matakuliah tersebut mahasiswa harus melihat di dinding pengumuman yang

ada di jurusan serta untuk mengetahui dosen pengajar matakuliah tersebut hadir

mahasiswa harus melihat langsung ke ruangan dosen.

Menanggapi permasalahan di atas penulis bermaksud membuat sebuah

sistem yang nantinya bisa memudahkan dan membantu proses pembelajaran di

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang secara online. Aplikasi tersebut akan

penulis jadikan Laporan Akhir dengan judul “Jadwal Perkuliahan dan Presensi

Dosen Pada Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Politeknik Negeri

Sriwijaya”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, terdapat

permasalahan yang dihadapi oleh Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu:

1. Belum adanya suatu sistem pengolahan jadwal perkuliahan secara online

sehingga informasi tentang jadwal perkuliahan mahasiswa harus melihat

langsung di mading jurusan.

2. Dalam presensi dosen pada pelaksanaan proses pembelajaran masih

menggunakan kertas presensi.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, maka  penulis merumuskan

masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini, yaitu: ”Bagaimana

membangun suatu sistem jadwal perkuliahan dan presensi dosen pada pelaksanaan

proses pembelajaran di Politeknik Negeri Sriwijaya dengan menggunakan bahasa

pemrograman PHP dan database MYSQL?”.
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1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan Laporan Akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak

menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok

permasalahan ini hanya pada:

1. Lokasi pengambilan data pada jurusan Manajemen Informatika Politeknik

Negeri Sriwijaya Palembang.

2. Pembuatan sistem jadwal perkuliahan dan presensi dosen pada proses

pembelajaran di Politeknik Negeri Sriwijaya dengan menggunakan bahasa

pemograman PHP dan MySQL.

3. Sistem ini hanya untuk mengetahui jadwal perkuliahan dan presensi dosen

pada proses pembelajaran di Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.4. Tujuan dan Manfaat Aplikasi

1.4.1. Tujuan Aplikasi

Adapun tujuan yang diperoleh dari pembuatan laporan akhir ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan suatu sistem infomasi jadwal perkuliahan dan presensi

dosen pada proses pembelajaran di Politeknik Negeri Sriwijaya.

2. Untuk memenuhi salah satu matakuliah guna menyelesaikan Pendidikan

Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.4.2. Manfaat Aplikasi

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan akhir ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Mempermudah mahasiswa untuk mengetahui jadwal serta presensi dosen

pada proses pembelajaran di Politeknik Negeri Sriwijaya.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah referensi dan informasi mengenai Pemrograman Berbasis

Web serta dapat dijadikan referensi dalam proses penulisan laporan selanjutnya.
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3. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan

dan menambah pengalaman dalam bidang aplikasi pemograman serta sebagai

salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan

Manajema Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini dilaksanakan Politeknik

Negeri Sriwijaya Palembang yang beralamatkan di jalan Srijaya Negara, Bukit

Besar, Sumatera Selatan, Palembang.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Pratama (2010:55) data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat

diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan jenis data.

Metode pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini, yaitu:

1.5.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara diartikan sebagai komunikasi verbal antara peneliti dengan

responden secara langsung. Pada teknik ini penulis melakukan wawancara langsung

dengan staf Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), staf Biro

Administrasi Umum dan Keuangan dan Administrasi Manajemen Informatika di

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang terkait pembuatan sistem presensi dosen

pada proses pembelajaran yaitu berupa data-data yang akan dibutuhkan penulis

untuk Laporan Akhir ini.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan cara pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan secara langsung pada proses-proses yang sedang berjalan.

Pengamatan ini meliputi perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan

seluruh alat indra.
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1.5.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah

tersedia atau dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pengumpulan data

sekunder dapat dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari literature, buku-

buku, artikel, jurnal, teori yang mendukung, serta referensi lainnya yang berkaitan

dengan Laporan Akhir ini. Data sekunder juga dapat bersumber dari Laporan Akhir

alumni dari perpustakaan Jurusan Manajemen Informatika yang ada di Politeknik

Negeri Sriwjaya.

1.6.      Sistematika Penulisan

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai

dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang

berkaitan dengan judul Laporan Akhir ini, yaitu teori umum, teori

khusus, pengertian-pengertian judul dan teori program. Teori umum

akan membahas teori yang bersifat umum dan luas. Teori khusus

merupakan teori mengenai sistem yang akan dibuat meliputi

pengertian tahap-tahap pengembangan sistem, Data Flow Diagram

(DFD), Flowchart, Blockchart, Entity Relationship Diagram (ERD),

serta simbol-simbolnya. Pengertian-pengertian judul merupakan

teori yang berkaitan dengan pengertian yang menjadi judul penulisan

laporan. Teori program menjelaskan sekilas tentang program yang

digunakan untuk membuat sistem, yaitu bahasa pemrograman PHP,
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database MySQL dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

rancangan yang akan digunakan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan atau

instansi, yaitu mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur

organisasi, dan uraian tugas dan fungsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan sistem

informasi yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan

dalam penulisan, pendefinisian masalah, studi kelayakan,

perancangan sistem informasi, hasil dari proses perancangan, dan

pengoperasian sistem informasi tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas

dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan,

maka pada akhir penulisan dikemukakan saran yang dapat berguna

bagi semua pihak.


