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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tugas akhir merupakan kegiatan mahasiswa yang berupa karya ilmiah yang dilakukan 

dengan kegiatan penelitian mandiri mahasiswa di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing. 

Dan juga untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja serta 

mendapatkan umpan balik dari perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat maupun melalui 

jalur pengembangan diri dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya 

Dalam setiap universitas tentu memiliki Bagian Pengarsipan Tugas Akhir, begitu juga 

dengan Stie Akubank Mulia Darma Pratama, arsip tugas akhir baik yang di pegang oleh 

admin,ataupun mahasiswa tersebut. Hal itu akan sangat Mudah di lakukan jika memiliki sebuah 

aplikasi sederhana untuk membantu pengarsipan dalam penyimpanan tugas akhir. Selain 

bermanfaat dalam efisiensi waktu tentu aplikasi akan membuat pengarsipan lebih terarah dan rapi. 

Maka dari itu Stie Akubank Mulia Darma Pratama membutuhkan tenaga ilmu Komputer untuk 

merancang dan membuat sebuah sistem pengarsipan tugas akhir dengan technologi IT, yang 

menghasilkan sebuah aplikasi sistem arsip tugas akhir. 

Manajemen pengarsipan di Stie Akubank Mulia Darma Pratama yang masih memakai sistem 

pencatatan dan pengumpulan secara langsung membuat pengarsipan tidak tersusun rapi, terkadang 

masih tercampurnya arsip tugas akhir antar prodi sehingga pencarian untuk arsip tugas akhir 

mahasiswa tidak tersusun berurutan lagi. Selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk mencari tugas akhir yang dibutuhkan. Keadaan tersebut jelas membuat perusahaan 
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membutuhkan banyak karyawan dan memerlukan cukup ruang sehingga terjadi pemborosan dalam 

mekanisme. 

Dari uraian di atas maka penulis menganggap perlu dikembangkan suatu sistem yang bisa 

menangani masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan dan dapat menyediakan penyajian 

data dan membantu kegiatan perusahaan yang dibutuhkan dengan menggunakan sistem 

komputerisasi yang mudah dan cepat. 

Solusi yang dapat penulis tawarkan adalah dengan membuat rancangan sebuah aplikasi 

pengarsipan tugas akhir, yang di dasari Ilmu Analisis Perancangan Sistem Informasi, dan akan di 

rancang dengan website agar lebih mudah di gunakan, tentu juga akan menggunakan database 

untuk mengelompokkan data dan mempermudah dalam proses identifikasi data. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengangkat masalah ini sebagai bahan 

penelitian dan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Pengembangan Sistem Arsip Tugas Akhir 

Stie Akubank Mulia Darma Pratama” 

1.2 Tujuan 

 

Mempermudah dalam melakukan recovery data, dengan membackup data kedalam media 

penyimpanan yang compatible dan mempermudah pengerjaan yang dilakukan dalam bentuk 

manual ke bentuk teknologi dan informasi dalam bidang Pengarsipan Tugas Akhir yang 

diterapkan di Akubank Mulia Darma Pratama Area Palembang. 

1.3 Manfaat 

 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 
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1.3.1 Manfaat Bagi Perusahaan 

 

Hasil analisis dan penelitian yang dilakukan selama penelitian dapat menjadi bahan masukan 

bagi pihak perusahaan mengunakan Teknologi dan Informasi dalam aspek pengarsipan untuk 

mempermudah perkerjaan yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 

 

Menambah wawasan dalam bidang teknologi Pengarsipan pada instansi perusahaan terkait 

dan dapat memahami gambaran tentang kondisi nyata dunia kerja. 

1.4 Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terfokus dan terarah serta tidak menyimpang dari 

permasalahan pokok yang ad serta mencapai kesimpulan yang tepat dan terhubung dengan website 

yang ada, maka pembatasan ruang lingkup yang akan dibahas adalah : 

1. Keluaran yang dihasilkan dalam sistem ini berbentuk file pdf dan jpg pada Stie Akubank 

Mulia Darma Pratama yang menggunakan pemrograman php dan database mysql 

2. Terdapat proses input,update, edit dan delete pada setiap table yang telah ditentukan 

 

3. Software yang digunakan dalam pembuatan sistem arsip tugas akhir ini adalah Sublime text, 

dan bahasa pemprogramannya menggunakan PHP dengan menggunakan MySQL sebagai 

data base. 

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode pengembangan waterfall, 

menggunakan Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship 

Diagram (ERD) 
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1.5 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

 

Penelitian dilakukan pada Stie Akubank Mulia Darma Pratama yang beralamat di Jalan 

Jendral ahmad yani, 13 Ulu , Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pengumpulan data ini 

dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari tahun 2021 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

 

Adapun Pengumpulan data guna memperoleh data atau informasi yang tepat, penulis 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

A. Metode Wawancara 
 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 

pembimbing lapangan, kepada pegawai dan staff di Stie Akubank Mulia Darma Pratama yang 

bertugas langsung di bagian Sistem. 

B. Metode Pengamatan (Observasi) 

Metode penulisan ini didapat dengan cara penulis terjun langsung dalam pekerjaan atau 

kegiatan Stie Akubank Mulia Darma Pratama sehari-hari untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya dan cara kerja sistem yang ada. 

 

C. Dokumentasi 
 

Penulis mengumpulkan data-data, baik berupa Arsip yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat pada Tugas Akhir ini, yang digunakan di Stie Akubank Mulia Darma Pratama 

sebagai referensi dari sistem yang dibuat. 
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D. Metode Studi Pustaka 
 

Metode ini didapatkan dengan cara membaca modul secara langsung dan mencari informasi 

tambahan sebagai pedoman atau acuan dengan tujuan untuk mempelajari dan membuat laporan 

penulis. 

1.5.1 Metode Pengembangan Dengan Model Waterfall 

 
Dalam pengembangan ini maka penulis menggunakan model “Waterfall” (Presman). 

 

Metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 
 
 

 

 
Gambar 1. 1 Grafik Waterfall 

 

1. Analisa kebutuhan perangkat lunak 

 

Analisis sistem merupakan suatu identifikasi permasalahan dan menentukan studi 

kelayakan. 

- Identifikasi Masalah 

 
Penulis menghimpun konteks permasalahan yang terdiri dari data tugas akhir dan data yang 

berkaitan dengan sistem yang akan dikaji dan dipelajari konteks permasalahan yang ada 

- Studi Kelayakan 

System Information 

engineering 

design analysis test code 
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Setelah mempelajari data-data yang telah terkumpul, maka penulis melakukan studi 

kelayakan dengan cara mengamati proses penyerahan tugas akhir pada data mahasiswa 

2. Perancangan/Desain 

 
Penulis mendesain sistem untuk menentukan langkah-langkah operasi dalam proses 

pengarsipan tugas akhir dengan menentukan prosedur untuk mendukung operasi-operasi 

sistem sebagai berikut : 

- Membuat Diagram Konteks 

 
- Membuat DFD (Data Flow Diagram) 

 
- Membuat ERD (Entity Relationship Diagram ) 

 
- Membuat Kamus Data (Database) 

 
- Membuat Rancangan Tabel 

 
- Membuat Desain output 

 
3. Pengkodean 

 
Dimana pada tahap ini kelanjutan dari desain yang dibuat diterjemahkan di dalam bahasa 

pemograman dengan menggunakan Personal Home Page (PHP) dan (MySQL) Sebagai Data 

Base Management System (DBMS) nya. 

4. Pengujian 

 
Untuk menentukan kesalahan dari aplikasi dan memastikan bahwa input yang diberikan akan 

menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Maka pengujian menggunakan black box 

testing untuk mencari kesalahan-kesalahan dari setiap eksekusi program. 
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