
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir-akhir ini sudah banyak jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-

lembaga khususnya perguruan tinggi, jurnal-jurnal tersebut sebagian ada yang

telah terakreditasi dan ada yang belum. Jurnal-jurnal yang terakreditasi dan yang

belum tersebut umumnya hanya diketahui oleh orang-orang yang terbatas saja.

Adapun beberapa penyebab jurnal yang telah dibuat hanya dikenal oleh beberapa

orang dikarenakan jurnal tersebut hanya terbit dalam versi cetak sehingga hanya

beberapa pihak yang bisa mendapatkan jurnal dalam versi cetak tersebut. Untuk

memperbaiki permasalahan tersebut salah satunya cara adalah dengan

menerbitkan jurnal tersebut secara online dimana semua pihak dapat membaca

jurnal tersebut baik didalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam penggunaan jurnal secara online, penampungan data – data atau

informasi yang masuk dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu

dibutuhkan admin panel untuk mengatur semua informasi tersebut. Dengan

adanya admin panel informasi yang ada dapat berubah serta informasi yang

ditampilkan dapat diperbaharui terus – menerus sesuai keinginan pengguna admin

panel.

 



1.2 Pokok Permasalahan

Pengelolaan jurnal yang ada di Dewan Redaksi pada beberapa jurnal ilmiah

yang diterbitkan di Universitas Pelita Harapan saat ini masih manual yaitu sistem

pengiriman dilakukan dengan menggunakan email. Oleh karena itu dibuat sebuah

admin panel agar mempermudah proses pengelolaan member, pendaftaran

member dan menampilkan jurnal yang ada, ditambah lagi dengan fitur pendukung

agar penggunaanya akan semakin optimal.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Dengan adanya pokok permasalahan, penulis membatasi sistem agar

mencapai hasil yang maksimal, yakni :

- Membuat website jurnal untuk Universitas Pelita Harapan yang

disertai dengan fitur – fitur pendukung seperti Home, About, Log In,

Register, dan Search.

- Admin panel dibuat untuk website jurnal Universitas Pelita Harapan.

- Fitur yang dibuat pada admin panel dapat mengelola member dan

melihat jurnal yang sudah terdaftar.

- Website dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP,

HTML, CSS, Javascript.

- Fitur pengelolaan jurnal dikerjakan oleh rekan magang lainnya.

 



1.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem pengelolaan jurnal ini akan menggunakan

metode prototyping, dimana dengan menggunakan metode prototyping ini

pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan

sistem sehingga sistem yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan yang

ada.

Metode yang digunakan pada pengembangan sistem pengelolaan jurnal

menggunakan pendekatan evolutionary prototyping yang merupakan salah satu

pendekatan utama dalam metode prototyping, alasan penggunaaan pendekatan ini

karena prototype yang dihasilkan digunakan kembali untuk iterasi design

berikutnya yang pada produk finalnya merupakan evolusi dari versi awal.

1.5 Tujuan Magang

Kegiatan magang yang telah dilaksanakan untuk penulis merupakan

program keahlian yang tentunya mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan

diharapkan dapat dicapai oleh penulis. Adapun tujuan penyelenggaraan magang

ini adalah sebagai berikut :

- Website jurnal yang dibuat memiliki menu – menu Home, About, Log

In, Register, dan Search. Dimana halaman-halaman tersebut sudah

merupakan standar dari website jurnal yang telah menjadi acuan

dalam pembuatan website sistem pengelolaan jurnal online.

- Website jurnal yang dibuat mempunyai admin panel.

 



- Membuat fitur untuk menampilkan dan melihat member yang terdaftar

pada admin panel.

- Membuat fitur untuk mendaftarkan member pada admin panel.

- Membuat fitur untuk menampilkan jurnal pada admin panel.

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang

Tabel 1.1 Weekly Schedule

Aktivitas Agustus
Minggu

ke-

September
Minggu ke-

Oktober
Minggu ke-

November
Minggu ke-

Desember
Minggu

ke-
4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3

Membuat
Spesifikasi dan
Perincian
Membuat layout /
template aplikasi
Membuat rincian
lebih lanjut dan
fitur-fitur aplikasi
Melengkapi fitur
tambahan
Melengkapi dan
meningkatkan
tampilan aplikasi
Menambahkan dan
melengkapi
keamanan aplikasi
Menyelesaikan
aplikasi
Pengujian aplikasi
terhadap error
Perbaikan /
Penambahan (jika
ada)
Laporan

 



Adapun kegiatan magang ini dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan

bulan Desember di LPPM Universitas Pelita Harapan, Lippo Village, Tangerang

15811 disusun sesuai dengan ketentuan waktu seperti pada Tabel 1.1

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang dapat

dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik

yang dibahas pada magang ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok

permasalahan, ruang lingkup dan batasan masalah, metode pengembangan sistem,

tujuan magang, alokasi waktu dan tempat magang. Pada akhir bab ini dijelaskan

mengenai sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan untuk

mendukung penyusunan magang ini, yakni internet, basis data, DBMS,

Evolutionary Prototyping, SQL, black box testing, use case, activity diagram,

WWW, HTTP, PHP, CSS, HTML, Javascript.

BAB III GAMBARAN UMUM LPPM UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

DAN PELAKSANAAN MAGANG

 



Bab ini menjelaskan tentang profil LPPM UNIVERSITAS PELITA

HARAPAN, visi dan misinya, sistem yang sedang digunakan, serta penempatan

posisi pemagang.

BAB IV SISTEM USULAN

Bab ini membahas mengenai tahap – tahap proses mengenai sistem yang

baru yang dibuat oleh penulis.

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini membahas tentang pengujian sistem dan mengimplementasikannya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh

dari magang dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

 


