
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini dunia komputer sudah berkembang dengan pesat, terutama

pada bidang teknologi informasi khususnya Internet. Internet sudah menjadi

sebuah kebutuhan pokok bagi hampir semua individu di dunia ini. Internet

memiliki begitu banyak keunggulan, diantaranya adalah memungkinkan

penggunanya untuk mengakses berbagai informasi yang diinginkan mengenai

berbagai macam hal yang ada di dunia.

Dari keuntungan tersebut banyak perusahaan dan organisasi di dunia

menggunakan teknologi Internet untuk memberikan informasi tentang perusahaan

atau organisasi mereka kepada dunia luas. Hal ini sudah terbukti secara nyata

dimana banyak perusahaan dan organisasi yang membuat website untuk

perusahaan atau organisasinya. Dengan menggunakan website, perusahaan dapat

menyebarluaskan informasi secara efisien dan menghemat biaya untuk promosi.

Website yang tujuannya adalah untuk menampung dan menampilkan

konten yang berhubungan dengan perusahaan pastinya akan berubah dan

bertambah suatu waktu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah admin panel untuk

mengatur semua informasi tersebut. Tanpa adanya admin panel, sebuah website

akan menampilkan konten secara statis. Dengan adanya admin panel pada

website, konten yang ada dapat berubah sesuai dengan keinginan pengguna admin

 



panel tersebut. Konten yang ditampilkan akan menjadi dinamis dan dapat

diperbaharui secara terus-menerus.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang ada adalah proses penambahan, pengubahan

dan penghapusan konten Website UPH Sports Department yang membutuhkan

proses yang cukup lama. Untuk melakukan penambahan, pengubahan dan

penghapusan konten, seorang admin harus mengubahnya dengan mengakses file

halaman yang ingin diubah. Hal ini memakan waktu yang cukup lama terlebih

lagi jika konten yang ingin diatur memiliki jumlah yang banyak. Oleh karena hal

itu, dibuat sebuah admin panel untuk website UPH Sports Department untuk

melakukan proses penambahan, pengubahan atau penghapusan konten pada

website.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

Berikut adalah ruang lingkup dan batasan masalah yang akan digunakan

dalam pembuatan admin panel website UPH Sports Department:

1. Admin Panel dibuat untuk website UPH Sports Department.

2. Admin Panel diakses dengan menggunakan Internet Browser.

3. Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa PHP, HTML,

CSS dan JavaScript.

4. Admin panel menggunakan basis data MySQL yang diatur dengan

menggunakan PHPMyAdmin.

 



5. Modul yang ada dalam admin panel berfungsi untuk mengatur data yang

berhubungan dengan acara ISL dan acara lainnya pada website UPH

Sports Department.

6. Yang dapat mengakses admin panel hanyalah admin dari website UPH

Sports Department dan editor yang telah diberikan ID dan password

tertentu.

1.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk pengembangan

admin panel ini adalah metode evolutionary prototyping. Proses kerja metode

evolutionary prototyping adalah dengan cara membuat sebuah prototype yang

secara terus menerus dikembangkan hingga prototype tersebut memenuhi fungsi

dan prosedur yang diinginkan. Metode ini digunakan karena sesuai dengan

pengembangan admin panel yang mengalami perubahan sistem secara berkala.

1.5 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah membuat sebuah admin panel

untuk website yang dapat mempermudah proses pengaturan informasi di dalam

website tersebut. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat fitur log in pada admin panel.

2. Membuat modul untuk registrasi tim acara ISL pada admin panel.

3. Membuat modul untuk jadwal pertandingan ISL pada admin panel.

4. Membuat modul untuk hasil pertandingan ISL pada admin panel.

5. Membuat modul untuk pengaturan pengguna pada admin panel.

 



6. Membuat fitur yang berguna untuk mendukung admin panel seperti

pengaturan modul dan pengubahan password.

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.

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. Tabel perkembangan magang

terlampir pada lampiran C.

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. 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 penjelasan tentang Internet, World Wide Web, Web Browser,

Hypertext Transfer Protocol, Cascading Style Sheets, Javascript, PHP Hypertext

Preprocessor, Basis Data, MySQL dan teori lainnya yang digunakan sebagai

acuan dalam merancang dan mengembangkan admin panel website.

 



BAB III GAMBARAN UMUM UPH SPORTS DEPARTMENT DAN

PELAKSANAAN MAGANG

Bab ini menjelaskan tentang UPH Sports Department, visi dan misinya,

divisi dan deskripsi tugas, cara kerja sistem lama, kendala sistem lama dan posisi

pemagang.

BAB IV SISTEM USULAN

Bab ini berisi tentang system requirement, use case, activity diagram,

class diagram, desain halaman web dan deskripsi tabel basis data.

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi tentang pengujian admin panel UPH Sports Department

yang dilakukan dan implementasinya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembuatan admin panel dan saran

untuk pengembangan selanjutnya.

 


