
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam upaya menciptakan kesetaraan serta pengakuan internasional maka 

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dalam berbagai 

sektor, misalnya perdagangan, ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Atas dasar 

prinsip kesetaraan internasional untuk sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, 

maka Indonesia didorong untuk mengembangkan suatu sistem kualifikasi 

ketenagakerjaan yang dapat dipahami dan disepakati oleh negara-negara yang 

tercakup dalam konvensi-konvensi internasional tersebut.  

Salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi pengakuan kualifikasi 

ketenagakerjaan dan pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyusun Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bentuk Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 dan kemudian diperkuat oleh UU Nomor 

12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keberadaan regulasi ini dibuat untuk 

menjamin akuntabilitas dan kompatibilitas dari luaran beragam pendidikan yang 

diselenggarakan untuk menjamin penyetaraan kualifikasi lulusan di Indonesia. 

Upaya-upaya untuk memperbaiki akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan 

penyetaraan kualifikasi lulusan di Indonesia semakin dituntut karena masih 

ditengarainya hal-hal berikut, contohnya, ragam jalur pendidikan dan pelatihan 

yang ada di Indonesia dengan karakteristik serta capaian pembelajaran yang 

beragam pula atau belum terbangunnya saling pengakuan atau kesetaraan 

kualifikasi antara institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang memiliki 

kebutuhan serta sasaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu kerangka kualifikasi 

yang akan dikembangkan hendaknya mencakup pula sistem Rekognisi 

Pembelajaran Lampau atau RPL (Recognition of Prior Learning) sedemikian 

sehingga dapat menjamin terjadinya fleksibilitas pengembangan karier atau 

peningkatan jenjang kualifikasi. Implementasi KKNI ini dimulai dengan proses 
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mendeskripsikan kualifikasi lulusan suatu program pendidikan secara jelas dan 

terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna 

tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Luaran dari 

proses ini adalah deskripsi capaian pembelajaran dari program studi yang 

kemudian secara legal dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah.  

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah 

surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi 

tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi 

bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang 

menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, 

dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI 

pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL). 

SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.(Karim & Ibrahim, 

2014) 

1.2 Permasalahan 

Universitas Pelita Harapan berupaya menghasilkan dokumen SKPI untuk lebih 

dari ratusan mahasiswa lulusan dengan aplikasi Microsoft Word. Beberapa 

informasi yang diperlukan dokumen ini sudah tersedia dari basis data Oracle 

dalam Oracle PeopleSoft Campus Solution (OPCS), seperti data personil 

mahasiswa, dan digabungkan ke dalam template dari data source menggunakan 

fungsi Mail Merge. Namun, ditemukan juga ada beberapa informasi yang tidak 

tersedia dalam basis data tersebut, seperti informasi yang mendeskripsikan 

kualifikasi lulusan di dalam suatu program studi maupun di luar program studi itu, 

contohnya informasi pencapaian prestasi atau pengalaman berguna yang didapat 

dari luar lingkup akademik. Adapun juga catatan-catatan resmi dari kementerian 

pendidikan Indonesia tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kerangka 

kualifikasi nasional Indonesia yang wajib dimasukkan dalam dokumen SKPI 
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tersebut, sehingga informasi-informasi redaksi tersebut mau tidak mau diketik 

secara manual ke dalam template. 

Dengan jumlah lulusan yang sangat banyak dari berbagai program studi ditambah 

lagi dengan beberapa informasi dari berbagai sumber data yang terpisah-pisah 

harus digabungkan kedalam template, metode untuk menghasilkan dokumen 

SKPI menggunakan Microsoft Word dan Mail Merge terlihat tidak baik dan 

efektif. Metode tersebut juga membutuhkan upaya lebih dalam memastikan bahwa 

semua data yang telah dimasukkan benar, dan hal tersebut juga cenderung akan 

terjadinya human error. Atas dasar kendala-kendala inilah diperlukannya suatu 

program atau aplikasi khusus untuk menangani pembuatan dokumen SKPI. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Maka, rumusan masalah yang terdapat dalam topik ini adalah: 

1) Membuat aplikasi berbasis web yang dapat menarik data yang diperlukan dari 

basis data untuk diproses menjadi informasi berguna dan sesuai dengan 

konten serta format terstruktur Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang 

dipaparkan oleh Kementerian Pendidikan dan template dokumen SKPI dari 

UPH.  

2) Membuat back-end, termasuk basis data lain yang dibutuhkan saat 

pengembangan aplikasi web tersebut, dan membuat front-end, yakni tampilan 

aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna atau UI (user interface). 

1.2.2 Batasan Masalah 

Aplikasi berbasis web ini mempunyai batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi berbasis web ini dikembangkan dengan bahasa scripting web 

HTML5, CSS, JavaScript, dan PHP 5.6.24, dibantu dengan developer tools 

PHPMaker 2017 dan antarmuka web host lokal XAMPP yang sudah memiliki 

basis data MariaDB dalam paket piranti lunak tersebut. 
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2) Aplikasi ini juga memiliki ketentuan dan standar kebutuhan pengguna (user 

requirement) yang dijabarkan oleh analis sistem dan analis bisnis dari ITD. 

3) Tidak semua data yang diperlukan sudah tersedia dalam basis data OPCS 

Universitas Pelita Harapan. Data yang tidak tersedia harus ditampung dalam 

basis data di luar OPCS. 

4) Informasi yang sudah diproses dan dihasilkan mengikuti spesifikasi konten 

yang sesuai dalam spesifikasi format template dokumen SKPI dari UPH. 

1.3 Gambar Umum Perusahaan 

Didirikan pada tahun 1994 oleh Pelita Harapan Foundation/Yayasan Universitas 

Pelita Harapan (YUPH), Universitas Pelita Harapan (UPH) berkomitmen untuk 

industri pendidikan. Komitmen ini tercermin dalam visi dan misi UPH yang 

menekankan pendidikan yang seimbang dan terintegrasi, mencakup bidang seni, 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kerohanian yang kuat.  

Visi Universitas Pelita Harapan adalah menjadi universitas yang berpusatkan pada 

Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman 

dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa 

depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang 

unggul, holistis dan transformasional. Misi UPH adalah menyelenggarakan 

pendidikan transformasional yang holistis yang berakar pada Alkitab dan 

kerangka teologis Reformed, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah, dan 

berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi 

kemuliaan Tuhan.(UPH, 2016) 

Dengan jumlah siswa terdaftar yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, 

UPH dengan seiring waktu menjadi kampus banyak budaya, dengan siswa dari 

lebih dari 15 negara yang beragam, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Cina, 
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Korea, dan Jerman. Lingkungan belajar didukung oleh rasio instruktur-siswa yang 

sangat baik di semua disiplin ilmu. 

1.3.1 Information Technology Directorate 

Direktorat Teknologi Informasi (ITD) menyediakan berbagai dukungan layanan 

IT kepada komunitas UPH. Struktur organisasi ITD terdiri dari divisi berikut ini: 

1) IT Strategy and Governance 

Strategi dan Tata Kelola IT bertanggung jawab untuk perencanaan, desain 

dan tata kelola sistem ICT di UPH. Kegiatan meliputi pengembangan dalam 

kebijakan dan standar tata kelola ICT, perumusan dan evaluasi Rencana 

Strategis ICT. 

2) Business Solutions 

Solusi bisnis bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, 

dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan desain, 

pengembangan, dan implementasi sistem informasi organisasi dan aplikasi 

perangkat lunak. Solusi bisnis juga bertanggung jawab untuk menjaga, 

mendukung, dan meningkatkan sistem dan aplikasi yang ada. Kegiatan 

meliputi proses bisnis dan analisis sistem, desain dan perbaikan. 

3) System Development 

Pengembangan sistem bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan sistem informasi dan aplikasi perangkat lunak 

organisasi. Ini termasuk konfigurasi sistem, pengembangan dan penerapan. 

4) IT Service and Operation 

Layanan dan Operasi IT bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan 

sistem komputer, jaringan komunikasi dan manajemen basis data di 

Universitas. Ini termasuk Service Desk, Aplikasi Layanan, data dan jaringan 

suara, akses internet, nirkabel dan telepon, email, pemeliharaan server, 

penyimpanan data dan keamanan infrastruktur. 
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Gambar 1.1 Information Technology Directorate 

1.3.2 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi Institusi Universitas Pelita Harapan terletak di Jalan MH Thamrin 

Boulevard 1100 Lippo Village, Karawaci, Tangerang 15811, Indonesia. Masa 

waktu magang mencakup empat bulan (16 minggu), berawal dari Agustus 8, 2016 

sampai November 30, 2016. Divisi System Development dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu System Analyst dan Developer, dimana penulis ditempatkan sebagai 

pengembang di bawah arahan dan bimbingan salah satu developer senior di ITD. 

1.3.3 Tujuan Magang 

Tujuan magang adalah menghasilkan suatu aplikasi web pada sistem komputer 

yang dapat mengambil data yang tersedia dari basis data OPCS dan dapat 

merekam data yang tidak tersedia di OPCS ke dalam basis data yang baru. 

Sehingga data dari kedua basis data tersebut dapat diproses menjadi informasi 

berguna dalam bentuk dokumen SKPI. Saat aplikasi web ini selesai 

dikembangkan dan memenuhi syarat yang diminta sesuai kebutuhan dan 

ketentuan pengguna, aplikasi ini menjadi suatu syarat untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir Strata Satu. 

1.4 Metodologi Penelitian 

Pengembangan aplikasi ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 
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1) Mengumpulkan studi pustaka dan riset untuk mempelajari database 

management system, bahasa query SQL, mempelajari pemrograman berbasis 

web, dan memahami lebih dalam tentang SKPI. 

2) Merancang front-end dan back-end. 

3) Pengembangan aplikasi yang meliputi web scripting, atau koding, dan 

implementasi  SQL dalam pemrograman. 

4) Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 

Rincian metodologi penelitian yang diukur dengan waktu dapat dilihat pada 

Lampiran C-1, dalam durasi waktu magang selama 16 minggu. Pendalaman dan 

pengembangan pemrograman web dimulai dari minggu keempat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari empat bab. 

Empat bab tersebut masing-masing memiliki isi dan pokok pembahasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan judul bab yang menyangkut masing-masing bagian. 

Susunan sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama terdiri dari enam sub bab yang menjelaskan tentang 

latar belakang pemilihan topik, permasalahan, gambar umum 

perusahaan, tujuan magang, lokasi dan waktu magang, dan 

metodologi penulisan tugas akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab kedua menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan 

untuk mendukung penyusunan tugas akhir, meliputi siklus hidup 

pengembangan sistem, aplikasi web, bahasa scripting untuk 



8 

  

pemrograman web, sistem manajemen basis data (DBMS) dan 

bahasa query SQL, tools PHPMaker dan OPCS, dan teori statistika 

analisis varians (ANOVA). 

BAB III  RANGKA KEGIATAN MAGANG 

Bab ketiga ini menjelaskan secara lengkap kegiatan yang dilakukan 

selama magang. Bab ini dipaparkan dalam tahap-tahap secara 

kronologis, meliputi tahap analisis dan perancangan sistem, 

pengembangan sistem, dan terakhir pengujian.  

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab keempat berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-

saran yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi peneliti untuk 

pengembangan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




