
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada jaman sekarang ini dunia komputer sangat berkembang, terlebih lagi

dengan adanya teknologi internet. Internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi

hampir semua orang di dunia ini. Internet mempunyai beberapa keunggulan,

diantaranya adalah memungkinkan pengguna mengakses berbagai informasi yang

diinginkan mengenai berbagai macam hal yang ada di dunia. Oleh karena itu,

banyak perusahaan atau organisasi di dunia yang menggunakan teknologi internet

untuk menginformasikan perusahaan atau organisasi mereka kepada dunia luas.

Hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan atau organisasi yang telah memiliki

website. Dengan menggunakan website, perusahaan dapat menyebarluaskan

informasi secara efisien dan hemat biaya, karena website dapat diakses kapanpun,

dimanapun, dan oleh siapapun selama di lokasi tersebut terdapat fasilitas internet.

Selain itu, keunggulan lain dari internet adalah penyebaran jaringan yang

sudah sangat luas melalui berbagai macam media. Terlebih lagi pada jaman

sekarang, untuk menggunakan internet tidak perlu lagi menggunakan kabel

melainkan menggunakan teknologi wi-fi (nirkabel), sehingga pengguna

memungkinkan mengakses internet dengan sangat mudah tanpa menggunakan

kabel, selama ada fasilitas wi-fi di tempat tersebut. Hal ini memungkinkan

pengguna untuk dapat mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Hal ini

juga dapat berdampak pada lebih mudahnya proses penyebaran informasi yang

ingin disebarkan oleh perusahaan atau organisasi.

 



1.2 Pokok Permasalahan

Tidak efektifnya penyebaran informasi kepada mahasiswa dan mahasiswi

di Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh

Universitas Pelita Harapan Sports Department, sehingga acara-acara yang

diadakan oleh Sports Department, seperti Internal Sport League, kebanyakan

tidak diketahui oleh semua mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

Website yang akan dikembangkan ini dapat digunakan sebagai media

untuk menyebarkan berita atau informasi mengenai acara atau kegiatan yang akan

diadakan oleh Universitas Pelita Harapan Sports Department. Di dalam website

ini juga terdapat fitur untuk mendaftar Internal Sport League. Dengan begitu para

mahasiswa dan mahasiswi dapat mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti

Internal Sport League yang diadakan setiap tahun oleh Universitas Pelita

Harapan Sports Department melalui website. Selain itu, website ini juga

mempunyai fitur login yang digunakan untuk mengakses admin panel.

Untuk batasan, website ini mempunyai sistem pengaksesan yang terbatas.

Website ini tidak dapat diakses menggunakan tablet computer, smart phone dan

handphone. Website ini hanya dapat diakses dengan menggunakan komputer atau

laptop.

1.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk pengembangan

website ini adalah metode evolutionary prototype. Proses kerja metode

Evolutionary Prototype ini adalah dengan cara membuat sebuah prototype yang

 



secara terus menerus dikembangkan hingga prototype tersebut memenuhi fungsi

dan prosedur yang diinginkan.

Metode ini digunakan karena sistem pada website yang akan dibuat ini

merupakan sebuah sistem baru yang belum pernah dibuat sebelumnya oleh

Universitas Pelita Harapan Sports Department. Jadi, dibutuhkan pembuatan

prototype terlebih dahulu dan memastikan fitur-fitur apa saja yang akan dibuat,

lalu mengembangkan website tersebut hingga selesai.

1.5 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah membuat sebuah website yang

digunakan untuk penyebaran informasi dan proses pendaftaran kegiatan Internal

Sport League. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat site map dari website.

2. Membuat website dan memasukan data berupa infromasi yang

diperlukan kedalam website.

3. Membuat sistem pendaftaran Internal Sport League.

4. Membuat sistem basis data yang dibutuhkan.

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Universitas Pelita Harapan Sports

Department, yang berlokasi di Jl. M.H.Thamrin Boulevard 1100, Tangerang,

Banten. Kantor dari Universitas Pelita Harapan Sports Department ini sendiri

terletak di dalam kampus Universitas Pelita Harapan (di atas gym Universitas

Pelita Harapan). Waktu pelaksanaan dari kegiatan magang ini berlangsung dari

 



tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan hari kerja dari

Selasa, Kamis, dan Jumat mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00.

Adapun jadwal pembuatan yang dibuat agar pekerjaan dapat perjalan

dengan baik dan teratur. Berikut timeline yang dibuat :

Tabel 1.1 Tabel Jadwal Pembuatan

Yang
dikerjakan

Minggu ke -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mencari referensi
mengenai
pembuatan
website
Membuat
rancangan
website
Membuat
rancangan lebih
lanjut dan fitur-
fitur website
Merubah
tampilan dan fitur
website
Melengkapi fitur
dan
menyempurnakan
tampilan website
Mengisi data-data
yang diperlukan
ke dalam website
Menyelesaikan
aplikasi dan
meng-upload
website ke server.
Pengujian
website
Perbaikan /
Penambahan

Laporan

 



1.7 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan ini.

Kemudian dalam bab ini juga dibahas pokok permasalahan, ruang lingkup dan

batasan serta metode pengembangan sistem dan tujuan magang. Pada akhir bab ini

dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II - LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai Interconnected Network, World Wide

Web, Web Browser, File Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol,

Hypertext Markup Language, Cascading Style Sheets, PHP Hypertext

Preprocessor, JavaScript, Sistem basis data, Evolutionary Prototyping, Use Case

Diagram, Activity Diagram, Pengujian piranti lunak dan juga kriteria website.

BAB III - GAMBARAN UMUM SPORT DEPARTMENT UNIVERSITAS

PELITA HARAPAN DAN PELAKSANAAN MAGANG

Bab ini mengemukakan gambaran umum dari perusahaan, seperti sejarah

berdirinya perusahaan, divisi dalam perusahaan, dan divisi tempat penulis

ditempatkan. Di Bab ini juga akan dijelaskan kendala sistem lama yang dihadapi

oleh Universitas Pelita Harapan Sports Department.

BAB IV - SISTEM USULAN

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai sistem yang diusulkan dan

yang akan ddibuat oleh penulis untuk menggantikan sistem yang lama.

 



BAB V - PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi tentang proses percobaan digunakannya sistem yang baru dan

mengimplementasikannya.

BAB VI - KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembuatan website ini dan saran-saran

untuk pengembangan selanjutnya.

 


