
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan teknologi pada jaman modern ini, teknologi

internet sudah sangat berkembang dan hampir semua orang di dunia telah

menggunakannya. Informasi-informasi yang di berikan oleh internet dapat

membuat orang semakin tertarik untuk membuat banyak orang mengakses

internet kapan saja. Informasi yang disebarkan tersebut menggunakan suatu media

yang disebut situs web. Situs web sendiri tidak hanya digunakan untuk

menyebarkan informasi saja, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu proses

pembuatan jurnal online. Dengan adanya situs web proses pembuatan jurnal

online dan jurnal-jurnal dapat dipublikasikan lebih luas.

Penyebaran informasi yang lebih mudah juga merupakan kelebihan yang

dimiliki oleh internet karena dapat diakses dari berbagai lokasi di seluruh dunia.

Dengan kemudahan akses yang dimiliki internet, sudah banyak lembaga-lembaga

khususnya perguruan tinggi yang menerbitkan jurnal-jurnal yang telah

terakreditasi. Lembaga-lembaga yang menerbitkan jurnal secara online

mempunyai tujuan untuk memperluas penyebaran informasi, karena dengan

menerbitkan jurnal secara online semua pihak dapat membaca jurnal tersebut.

Pengelolaan jurnal secara online dapat didukung dengan aplikasi dalam

bentuk situs web yang menangani keseluruhan proses, sistem aplikasi ini juga

sering disebut dengan Open Journal System (OJS). Dengan menggunakan OJS ini,

 



proses pengelolaan jurnal dari tahap pengumpulan naskah sampai dengan tahap

publikasi dapat dilakukan dengan mudah karena sistem pengelolaan jurnal

digunakan untuk membantu proses pembuatan jurnal menjadi lebih efisien. Selain

itu penyebaran informasi secara online juga dapat menimalisir penggunaan media

cetak yang memakan waktu serta biaya.

Situs web tidak lagi memberikan informasi-informasi yang statis dalam hal

waktu karena situs web sudah bersifat dinamis, sehingga informasi yang diberikan

dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terdapat pada basisdata.

1.2 Pokok Permasalahan

Jurnal-jurnal yang telah diterbitkan pada saat ini menggunakan media

cetak yang menyebabkan penyebaran informasi tentang jurnal hanya dapat dibaca

oleh kalangan tertentu saja, selain itu proses penyimpanan yang menggunakan

media cetak tidak bertahan lama dan memakan tempat seiring bertambahnya

jurnal-jurnal yang akan diterbitkan.

Proses pengelolaan jurnal yang digunakan sistem sekarang sangatlah

memakan waktu dan rumit karena pengumpulan naskah, pengisian formulir

pengiriman sampai dengan penerbitan menggunakan metode email. Dengan

adanya situs web pengolalaan yang akan dibuat proses pengelolaan dapat

dilakukan dengan mudah.

 



1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

Sistem pengelolaan jurnal yang ada dibuat untuk kalangan Universitas

Pelita Harapan khususnya kepada orang – orang yang gemar melakukan penelitian

atau berkarya melakukan penulisan dalam bidang jurnal untuk diterbitkan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, penulis membatasi beberapa

hal dalam pembuatan sistem penglolaan jurnal online sebagai berikut:

1. Situs web yang dibuat ditujukan untuk semua orang untuk

mengakses jurnal ataupun yang terdaftar untuk mengelola jurnal

secara online.

2. Situs web akan menampilkan halaman home, About, Log in,

Register, Search yang telah menjadi acuan dalam pembuatan jurnal

online

3. Bahasa pemograman yang digunakan adalah HTML, PHP, CSS,

Javascript serta MySQL.

1.4 Metode Pengembangan Sistem

Secara umum tahapan penulisan sistem diawali dengan menganalisa fitur-

fitur yang akan diterapkan, yang selanjutnya dibuat design awal dari aplikasi yang

akan dibuat dan dilakukan implementasi yang disertakan dengan testing yang

sehingga terbentuklah aplikasi tersebut.

Metode penulisan sistem pengelolaan jurnal ini akan menggunakan metode

prototyping, dimana dengan menggunakan metode prototyping ini penulis dan

 



client dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem sehingga sistem

yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Metode yang digunakan pada penulisan sistem pengelolaan jurnal

menggunakan pendekatan evolutionary prototyping yang merupakan salah satu

pendekatan utama dalam metode prototyping, alasan penggunaan pendekatan ini

dikarenakan adanya perubahan – perubahan yang diinginkan oleh client serta

memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengembangkan sistem

pengelolaan jurnal.

1.5 Tujuan Magang

Aplikasi dalam pembuatan sistem pengelolaan jurnal online ini bertujuan

agar dapat mempublikasikan dan membantu dalam proses pengelolaan jurnal

dengan adanya beberapa fitur-fitur menu utama seperti:

1. Menu Search merupakan menu yang akan menampilkan halaman yang

dapat digunakan untuk mencari judul-judul jurnal yang telah

diterbitkan

2. Menu Upload merupakan menu yang menampilkan halaman yang

hanya dapat diakses oleh penulis untuk mengunggah naskah.

3. Menu Assign journal merupakan menu yang menampilkan halaman

yang berfungsi untuk menugaskan editor atau mitra bestari untuk

memeriksa.

 



4. Menu Check journal merupakan menu yang menampilkan jurnal-

jurnal yang telah ditugaskan kepada editor atau mitra bestari untuk

diperiksa dan memberikan komentar terhadap jurnal tersebut.

1.6 Alokasi Waktu dan tempat Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di LPPM Universitas Pelita Harapan yang

berlokasi di Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100, Tangerang. Waktu pelaksanaan

dari kegiatan magang ini berlangsung dari tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan

1 Desember 2012.

Tabel 1.1 Timeline

Activity Week
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

 



Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan agar pembuatan jurnal

online ini sesuai dengan target yang diharapkan, penulis membuat timeline

sebagai pada tabel 1.1.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir Magang ini terdiri dari Lima Bab berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan pembahasan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, metode penulisan sistem, tujuan, waktu dan tempat

pelaksanaan kegiatan magang serta sistematika penulisan laporan tugas

akhir magang secara teknis.

BAB 2. LANDASAN TEORI

Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai browser,

evolutionary prototyping, HTML, PHP, Javascript, CSS, Sistem Basis

Data, Database Management System, Structured Query Language, Use

case, Activity Diagram, dan Black Box testing.

BAB 3. GAMBARAN UMUM

Bab ketiga ini mengulas profil dari Universitas Pelita Harapan,

sebagai tempat pelaksanaan magang, posisi dan tugas pemagang dan juga

menjelaskan sistem yang sedang berjalan di Universitas Pelita Harapan.

BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas mengenai proses analisa dan desain dari

aplikasi situs web yang dibuat, dimana pada bagian desain dijelaskan

 



mengenai Use case, Activity diagram, format awal serta Entity

relationship yang dibuat untuk mendukung proses pembuatan prototype

yang ada.

BAB 5. TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini membahas mengenai pengujian yang dilakukan

menggunakan black box testing serta implementasi yang dilakukan pada

situs web ini.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi bagian kesimpulan, yang diperoleh dari hasil

penelitian dan penulisan aplikasi situs web ini. Selain itu bab ini juga

berisi saran untuk proses penulisan lebih lanjut dan untuk peningkatan

kualitas dari kegiatan tugas akhir.

 


