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ABSTRAK
Dalam proses pelakasanaan kegiatan penulisan tugas akhir biasanya terdapat kendala yang dihadapi
dari tahap awal pendaftaran hingga tahap selesainya pelaksanaan tugas akhir. Salah satu bentuk diantara
kendala tersebut berupa proses pendaftaran yang kurang efektif, sulit melakukan bimbingan dan pemantauan
terhadap implementasi tugas akhir serta laporan hasil bimbingan yang dilakukan masih bersifat manual.
Perancangan dari aplikasi ini adalah merubah bisnis proses manual menjadi web dan menggunakan
database MySQL sebagai tempat penyimpan data yang penting, dengan urutan alur proses sama dengan
yang digunakan proses manual saat ini. Dalam aplikasi ini, bimbingan dapat dilakukan dengan jarak jauh,
progres implementasi dapat diketahui secara instan, laporan hasil setiap bimbingan terorganisir lebih baik
daripada sebelumnya, mengetahui kelayakan proyek yang dibuatnya serta kelengkapan yang dibutuhkan, dan
informasi lainnya pendukung dalam pembutan tugas akhir
Aplikasi ini memberikan solusi dan kemudahan dalam pelaksanaan bimbingan dan pemantauan tugas
akhir. Dengan aplikasi ini, semua kegiatan tugas akhir berjalan lebih baik dari sebelumnya. Aplikasi ini
diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan perangkat lunak
pendukung lainnya.
Kata Kunci : bimbingan, pemantauan, tugas akhir, MySQL, PHP.
ABSTRACT
In the process of implementation of the final task are the obstacles encountered on the initial stage of
registration until the stage of completion of the final project. One form among the obstacles in the form of the
registration process less effective, difficult to perform the guidance and monitoring of the implementation of the
final project as well as the report of guidance do still manual.
This application is designed by transform manual business processes into web and use MySQL
database to store all of important data, with the order flow process similar to current manual process. In these
applications, the guidance can be done remotely, the progress of implementation can be known in an instant,
the valuation guidance report is organized better than before, determine the feasibility of the project that was
created and the other necessary fittings, and other information that supporting the creation of final task.
This application provides solution and ease of implementation final task guidance and monitoring. With
this application, all activities pf prathesis running better than before. This application is implemented using
PHP programming language, MySQL database and another supporting software.
Keyword : guidance, monitoring, final task, MySQL, PHP.
I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sekolah Tinggi Teknik PLN merupakan salah
satu institusi pendidikan yang bertujuan untuk
menciptakan pakar-pakar baru dalam bidang
keilmuan
yang
beraneka ragam.
Dengan
meningkatnya tahapan pembelajaran, seorang
mahasiswa yang berada pada tingkat akhir
berkewajiban untuk mengerjakan skripsi. Skripsi
merupakan karya ilmiah berupa paparan tulisan
hasil
penelitian
yang
membahas
suatu
permasalahan dalam bidang ilmu tertentu dengan
menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
Proses kegiatan tugas akhir yang terjadi di
Jurusan Teknik Informatika STT-PLN dimulai dari
mahasiswa yang secara langsung memilih dosen
pembimbing. Akan tetapi, mahasiswa sulit untuk
menentukan dosen pembimbing yang sesuai

dengan tema tugas akhir yang akan dijadikan
penelitian dan sulit mengetahui informasi jumlah
bimbingan dosen yang bersangkutan apakah sudah
terisi atau belum. Dalam pelaksanaan bimbingan
tugas akhir tidak sedikit juga mahasiswa yang
kesulitan melaksanakan bimbingan dengan dosen
pembimbingnya, terutama bagi mahasiswa yang
berada jauh dari lingkungan kampus. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan lokasi dan waktu
antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Jika
dilihat dari segi waktu terdapat beberapa suatu
kendala antara mahasiswa dan dosen pembimbing
diantaranya karena terkadang datang terlambat
ketika ada jadwal bimbingan, maka dengan kondisi
tersebut dosen pembimbing sulit untuk mengawasi
mahasiswa dalam pembuatan tugas akhir. Selain
itu, mahasiswa terkadang sulit untuk mengetahui
informasi mengenai tugas akhir dan dosen
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pembimbing tidak memiliki data mahasiswa yang
telah lulus pada semester sebelumnya.
Walaupun terdapat beberapa penelitian
tentang monitoring tugas akhir pada perguruan
tinggi, tetapi terbatas pada proses bimbingannya
dengan menggunakan aplikasi media sosial dan
email. Hal itu tidaklah saling terintegrasi sehingga
bentuk konsultasi tidak terstruktur, seluruh kegiatan
tidak dapat di ketahui secara langsung dan tidak
dapat di kendalikan dalam suatu sistem yang resmi
serta penyimpanannya tidak terfokuskan antara file
bimbingan dan file lainnya. Dalam proses penelitian
Anjungan Monitoring Bimbingan Tugas Akhir
Berbasis Web menggunakan metode deskriptif
yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang
akan diolah dan dibuat suatu rumusan sehingga
mendapatkan
kesimpulan,
seperti
studi
kepustakaan dan metode pengumpulan data
dengan
melakukan
observasi,
kuisioner,
wawancara, studi literatur serta pembangunan
perangkat lunak dengan metode prototype.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka
dibuatlah sebuah konsep sistem yang dirancang
agar mampu mengorganisasi kegiatan tugas akhir
yang dimulai dari proses pengajuan proposal,
proses melakukan bimbingan sampai dengan
proses persyaratan sidang tugas akhir berupa hasil
bimbingan karena pada Jurusan Teknik Informatika
STT-PLN tidak tersedia perangkat pembimbingan
secara online. Dengan dirancangnya konsep
bimbingan tersebut, maka bimbingan tidak akan
terbengkalai atas alasan jadwal, waktu ataupun
jarak terutama bagi mahasiswa yang berada jauh
dari lingkungan kampus sehingga tetap melakukan
bimbingan dengan dosen pembimbingnya tanpa
harus menentukkan jadwal tatap muka. Selain itu,
mahasiswa mengetahui informasi terbaru mengenai
tugas akhir secara tepat waktu. Apabila mahasiswa
membutuhkan surat penelitian tugas akhir maka
dapat mengajukan permintaan surat melalui web
serta dosen pembimbing dapat mengawasi hasil
kerja mahasiswa-mahasiswa bimbingannya secara
lebih terorganisasi. Diharapkan sistem yang akan
dikembangkan ini menjadi salah satu bentuk
komputerisasi
sistem
konvensional
untuk
memberikan
kemudahan
dalam
melakukan
monitoring bimbingan tugas akhir dengan
menggunakan teknologi informasi secara optimal.
Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai
“Rancang Bangun Anjungan Bimbingan Tugas
Akhir Secara Online (Studi Kasus : Jurusan
Teknik Informatika STT-PLN)”.
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1.
Meningkatkan layanan
konsultasi atau
bimbingan bagi mahasiswa dan dosen
pembimbing dalam melakukan bimbingan dan
evaluasi perkembangan tugas akhir.
2.
Memanfaatkan teknologi informasi dan
internet sebagai media alternatif untuk
menangani proses monitoring bimbingan
tugas akhir.
3.
Membangun sebuah aplikasi yang menangani
kegiatan monitoring tugas akhir pada jurusan
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Teknik
Informatika
STT-PLN
untuk
menjembatani pihak-pihak yang berperan
selama kegiatan tugas akhir dan saling
terintegrasi satu sama lain antara pihak
mahasiswa, dosen dan karyawan Jurusan
Teknik Informatika STT-PLN.
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1.
Dapat memonitoring pengerjaan tugas akhir
yang dilakukan oleh mahasiswa secara online
tanpa harus melalui tatap muka, terutama bagi
mahasiswa yang berada jauh dari lingkungan
kampus.
2.
Menyajikan informasi yang dibutuhkan
mahasiswa
secara
online
dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
3.
Memberikan fasilitas bagi Jurusan Teknik
Informatika
STT-PLN
Jakarta
untuk
meningkatkan proses kegiatan bimbingan
tugas akhir melalui anjungan dengan
memanfaatkan teknologi internet.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan
sebuah permasalahan yang dapat dijadikan acuan
dalam pembuatan aplikasi, yaitu :
1.
Bagaimana merancang bangun Anjungan
Monitoring Bimbingan Tugas Akhir di Jurusan
Teknik Informatika STT-PLN yang tepat dalam
memenuhi kebutuhan tugas akhir bagi para
pengguna yang berbasiskan web?
2.
Bagaimana cara kerja dari Anjungan
Monitoring Bimbingan Tugas Akhir Berbasis
Web?
3.
Bagaimana proses bimbingan tugas akhir
akan tercapai sebanyak minimal 12 kali
pertemuan?
II.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Data
a.
Data primer adalah data yang secara
langsung diperoleh dari berkas formulir Tugas
Akhir.
b.
Data sekunder adalah data yang diperoleh
secara tidak langsung dari sumber objek
penelitian dan digunakan sebagai pendukung
data primer.
2.2 Metode Pengumpulan Data
Metode
yang
digunakan
dalam
mengumpulkan data adalah :
a.
Observasi
Pengumpulan data melalui pengamatan dan
mengadakan penelitian secara langsung pada
obyek/sistem yang akan dibangun.
b.
Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung melalui tanya jawab secara
langsung dengan sumber yang bersangkutan
kemudian dicatat secara sistematis dan
lengkap sesuai tujuan penelitian.

c.

Studi Pustaka
Metode ini sebagai penunjang dalam proses
pengumpulan data dengan menggunakan
literatur-literatur yang ada hubungannya
dengan pokok bahasan dalam laporan
penelitian.

2.3 Metode Pengembangan Sistem
Metode prototype ini merupakan metode yang
sering digunakan oleh penganalisa sistem pada
umumnya. Dengan Metode Prototyping ini
pengembang dan pelanggan dapat saling
berinteraksi selama proses pembuatan sistem.
Proses pada prototyping dijelaskan sebagai berikut:
a.
Pengumpulan Kebutuhan : Developer dan
klien bertemu dan menentukan tujuan umum,
kebutuhan yang diketahui dan gambaran
bagian-bagian
yang
akan
dibutuhkan
berikutnya.
b.
Perancangan : Perancangan dilakukan cepat
dan rancangan mewakili aspek software yang
diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar
pembuatan prototype.
c.
Evaluasi Prototype : Klien mengevaluasi
prototype yang dibuat dan dipergunakan untuk
memperjelas kebutuhan software.

1.

2.

3.
4.

Banyaknya
mahasiswa
dan
dosen
pembimbing yang sulit menentukkan jadwal
bimbingan selama pelaksanaan kegiatan
bimbingan tugas akhir.
Sulitnya bimbingan bagi mahasiswa dengan
tempat penelitian ataupun tempat tinggal yang
berada jauh dari lingkungan kampus,
walaupun tersedia layanan email dan sosial
media, tetapi hal tersebut tidak saling
terintegrasi satu sama lain.
Pendaftaran surat permohonan riset yang
lambat dan tidak praktis dan Informasi jurusan
yang di sampaikan terkadang rancu.
Rekapitulasi bimbingan tugas akhir cenderung
dapat di manipulasi.
Sistem yang berjalan
Staff

Mahasiswa

Dosen

Koor TA

Mulai

Menentukkan
DosPem
Tdk

Bersedia?
Ya

Memberikan Form
Pendaftaran

Menerima Form
Pendaftaran

Mengisi Form
Pendaftaran

Membuat
Proposal
Konsultasi
Proposal
Ya
Proposal
Direvisi?
Tdk

Menerima Form
Pendaftaran

Cetak Proposal

Menerima
Proposal

Mencatat Data
Pendaftaran

Mencatat Data
Proposal

Menerima Data
Proposal

Sidang
Proposal?

Ditolak

Diterima

Mengelola Data
Proposal

Menerima Data
Dosen
Pembimbing 1
dan 2

Butuh
Surat?

Mengatur
Dosen
Pembimbing 2

Tdk

Ya
Membuat Surat
Riset

Mengajukan
Surat Riset

Cetak Surat
Riset

Menerima
Surat Riset

Gambar 2.1 Metode Prototype
Gambar 3.1 Sistem Berjalan (1)

III.

ANALISA PERANCANGAN SISTEM

Sistem yang berjalan
Staff

3.1 Analisis Sistem Berjalan
Analisis sistem adalah penguraian dari suatu
sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian
komponennya
dengan
maksud
untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahanpermasalahan,
kesempatan-kesempatan,
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhankebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat
diusulkan perbaikan-perbaikan. Analisis yang
sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih
jelas bagaimana cara kerja dan masalah yang
dihadapi
dan
sebagai
landasan
usulan
perancangan sistem. Proses pelaksanaan tugas
akhir yang sedang berjalan dilakukan dengan cara
manual. Berdasarkan kondisi tersebut yang sesuai
dengan analisa dan hasil wawancara yang telah
dilakukan pada tahap pengumpulan data dengan
responden dosen dan staff serta hasil kuisioner
dengan responden mahasiswa yang mengambil
mata kuliah skripsi
pada Jurusan Teknik
Informatika STT-PLN, maka menunjukkan bahwa
adanya permasalahan pada pelaksanaan kegiatan
tugas akhir. Hasill dari analisis tersebut berupa :

Mahasiswa

Koor TA

Dosen

Konsultasi
Skripsi

Membuat Skripsi

Ya

Ada
Revisi?
Tdk

Review Skripsi

Tdk
TA Mau
Berakhir?

Cetak Skripsi

Ya
Membuat
Pengumuman
Syarat
Administrasi

Melakukan
Syarat
Administrasi

Mengumpilkan
Persyaratan
Cek
Administra
si

Tdk Lengkap

Lengkap

Bisa Mengikuti
Sidang Skripsi

Menentukan
Dosen Penguji

Membuat
Jadwal Sidang

Menerima
Jadwal Sidang

Menerima
Jadwal Sidang

Melakukan
Sidang Skripsi

Cetak Jadwal
Sidang

Penilaian

Penilaian

Tdk

Ada
Revisi?
Ya

Konsultasi
Revisi

Membuat Revisi

Ya
Ada
Revisi?
Tdk

Cetak Revisi
Skripsi

Menerima
Revisi Skripsi

Ada
Pengecekan
Revisi
Tdk Ada

Yudisium

Proses Tanda
Tangan

Proses Tanda
Tangan

Selesai

Gambar 3.2 Sistem Berjalan (2)

Jurnal PETIR Vol. 10 No. 1 Maret 2017

/ 21

3.2 Bahan dan Alat
Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini,
penulis menggunakan bahan dan alat untuk
mendukung dalam pembuatan anjungan tugas
akhir. Berikut merupakan bahan dan alat yang
digunakan :
1.
Perangkat Keras (Hardware)
Untuk merancang dan membuat aplikasi
anjungan tugas akhir dibutuhkan perangkat keras
agar program aplikasi yang dibuat dapat
berjalan dengan baik. Adapun perangkat keras
yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
a.
Satu unit laptop dengan spesifikasi Processor
Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @2.30GHz
2.30 GHz,RAM berkapasitas 4.00 GB.
b.
Flashdisk.
c.
Modem.
d.
Printer.
e.
Mouse.
2.
Perangkat Lunak (Software)
Software atau perangkat lunak yang
digunakan untuk mendukung dan merancang
aplikasi anjungan tugas akhir
harus
sesuai
dengan kebutuhan. Perangkat lunak yang
digunakan adalah sebagai berikut :
a.
Sistem Operasi Windows 7 32-bit.
b.
Database My SQL Server.
c.
Web Browser Mozilla Firefox 3.6.
d.
Web Browser Google Chrome
e.
XAMPP.
f.
Gammu.
g.
Adobe Dreamweaver CS6.

Sistem usulan
Staff

Mahasiswa

Dosen

Koor TA

Mulai
Tdk
Menentukkan
DosPem

Bersedia?

Ya
Mengisi Form
Pendaftaran

Membuat
Proposal

Konsultasi
Proposal

Ya

Proposal
Direvisi?
Tdk

Menerima Data
Proposal

Upload Proposal

Sidang
Proposal?

Ditolak

Diterima

Mengelola Data
Proposal

Menerima
Pengumuman
Proposal

Tdk

Mengelola
Pembimbing

Butuh
Surat?
Ya

Verifikasi Surat
Riset

Request Surat
Riset

Upload Surat
Riset

Download Surat
Riset

Input Penulisan
Skripsi

Konsultasi

Membuat
Evaluasi

Belum

Min 12x
Konsultasi

Sudah

Gambar 3.3 Sistem Usulan (1)
Sistem usulan
Staff

Mahasiswa

Dosen

Koor TA

Review
Penulisan
Skripsi

3.3 Analisis Sistem Usulan
Berdasarkan analisa terhadap sistem yang
sedang berjalan dan melihat permasalahan yang
ada maka adanya hal-hal yang perlu diusulkan
terhadap
pemecahan
kebutuhan
proses
berlangsungnya kegiatan monitoring bimbingan
tugas akhir.
Dengan menyusun tahap perancangan yang
di mulai dari penetepan model aktifitas tugas akhir,
perancangan UML, perancangan basis data,
perancangan
interface
dan
perancangan
pembagian hak akses berdasarkan model yang
telah di tetapkan. melalui perancangan tersebut
akan di bentuk sebuah wadah yang menampung
seluruh kegiatan yang di mulai dari tahap awal
pendaftaran dan proses pelaksanaan bimbingan
tugas akhir agar dapat saling terintegrasi untuk
seluruh pelaku yang terlibat, yakni mahasiswa,
dosen pembimbing dan staff jurusan dengan wadah
yang berupa sebuah Aplikasi Anjugan Monitoring
Tugas Akhir untuk Bimbingan Jarak Jauh pada
Jurusan Teknik Informatika STT-PLN.

Tdk

Download
Evaluasi
Konsultasi

TA Mau
Berakhir?
Ya
Membuat
Pengumuman
Syarat
Administrasi

Melakukan
Syarat
Administrasi

Mengumpulkan
Persyaratan
Tdk Lengkap
Verifikasi
Lengkap

Membuat
Jadwal Sidang

Download
Jadwal Sidang

Upload Jadwal
Sidang

Download
Jadwal Sidang

Melakukan
Sidang Skripsi

Tdk

Ada Revisi
Ya

Input Penulisan
Revisi Skripsi

Konsultasi

Ya
Ada Revisi

Tdk

Menerima Data
Revisi Skripsi

Ada
Pengecekan
Revisi
Tdk Ada
Selesai

Gambar 3.4 Sistem Usulan (2)

IV.

MEMBANGUN PROTOTYPE

4.1 Perancangan UML
Unified Modeling Language (UML) adalah
bahasa
spesifikasi
standar
untuk
mendokumentasikan,
menspesifikasikan,
menggambarkan,
dan
membangun
sistem
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perangkat lunak seperti halnya pada business
modelling dan sistem lainnya.
Pada tahap ini terdiri dari beberapa
perancangan UML, seperti use case diagram, class
diagram, activity diagram dan sequence diagram.

1

1..*

4.2 Use Case Diagram
Usecase diagram adalah diagram usecase
yang digunakan untuk menggambarkan secara
ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa
saja yang bisa dilakukannya. Diagram usecase
tidak
menjelaskan
secara
detail
tentang
penggunaan usecase, namun hanya memberi
gambaran singkat hubungan antara usecase,
aktor, dan sistem.

1
1

1..*

Sistem Anjungan Monitoring Tugas Akhir Untuk Bimbingan Jarak Jauh

Kelola Akun
Kelola Pendaftaran
Proposal Skripsi

Kelola
Informasi

Koor TA

Kelola Surat

Staff

Isi Form
Pendaftaran
Proposal

Menerima
Data Tugas
Akhir

Lihat
Informasi

Pengajuan
Surat Riset

Mahasis
wa

Dosen
Kelola
Bimbingan

Gambar 4.2 Class Diagram

Konsultasi
Download

Download

<<extend>>
<<extend>>
Berkas
Surat

<<extend>>
Berkas
Evaluasi

Jadwal Sidang

<<include>>

<<extend>>
Penulisan
skripsi

Berkas
Penulisan

<<extend>>

Jadwal Sidang

Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.3 Class Diagram
Class diagram merupakan salah satu diagram
utama dari Unified Modelling Language (UML)
untuk menggambarkan class pada sebuah sistem.
Pada class diagram juga digambarkan bagaimana
interaksi hubungan antar class dalam sebuah
konstruksi piranti lunak seperti hubungan asosiasi,
agregasi, komposisi, dan inheritance.

4.4 Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan berbagai alir
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang,
bagaimana masing-masing alir berawal, decision
yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka
berakhir dan dibuat berdasarkan sebuah atau
beberapa use case diagram.
1.
Activity Diagram Kelola Proposal

Menampilkan
halaman
proposal

Mengelola data
proposal

Tambah data
proposal

Edit data
proposal

Hapus data
proposal

Pilih / isi data

Tdk
Data benar?

Ya

Simpan data

Gambar 4.3 Activity Diagram Kelola Proposal
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2.

Activity Diagram Kelola Pembimbing

4.

Activity Diagram Mahasiswa Download

Menampilkan
halaman
proposal

Mengelola data
pembimbing

Tambah data
pembimbing

Edit data
pembimbing

Hapus data
pembimbing

Pilih / isi data

Tdk
Data benar?

Ya

Simpan data

Gambar 4.6 Activity Diagram Mahasiswa Download
Gambar 4.4 Activity Diagram Kelola Pembimbing

5.
3.

Activity Diagram Konsultasi

Activity Diagram Kelola Sidang

Halaman menu
sidang

Menampilkan data

Mahasiswa

Dosen

Mengelola
jadwal sidang

Add

Delete

Edit

Pilih/isi data

Tdk
Data benar?
Ya

Simpan data

Gambar 4.5 Activity Diagram Kelola Sidang
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Gambar 4.7 Activity Diagram Konsultasi

6.

Activity Diagram Kelola Bimbingan

8.

Activity Diagram Dosen Download

Menampilkan
halaman
bimbingan

Menampilkan
halaman utama

Memilih data
yang di download

Mengelola data
bimbingan

Add

Edit

Berkas
Penulisan

Delete

Sidang

Tdk

Pilih / isi data
Download?

Ya

Tdk
File
terdownload

Data benar?

Ya

Gambar 4.10 Activity Diagram Dosen Download

Simpan data

Gambar 4.8 Activity Diagram Kelola Bimbingan

7.

Activity Diagram Menerima Data Tugas Akhir

Menampilkan
halaman utama

Memilih data
tugas akhir

4.5 Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi
antar object di dalam dan di sekitar sistem, berupa
message yang digambarkan terhadap waktu.
Message digambarkan sebagai garis dengan mata
panah dari satu object ke object lainnya. Sequence
diagram terdiri atas dimensi vertical dan dimensi
horizontal. Sequence diagram
juga biasa
digunakan untuk menggambarkan skenario yang
dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk
menghasilkan output tertentu.
1.

Sequence Diagram Kelola Pembimbing
Halaman
Utama

Proposal

Halaman
Proposal

Proposal

Dosen

Revisi
Koor

Tdk

6 : [cek]
data dosen

Ya
Data
kosong?

Menampilkan
informasi bahwa
data kosong

Menampilkan
data

10 : [cek]
dosen
pembimbing

13 : [add]
dosen pembimbing

Memberikan
jawaban

Tdk

14 :
dosen_pembimbi
ng_tersimpan()
16 : [cek]
dosen
pembimbing

Validasi data
19 : [edit]
dosen pembimbing

Ya

Simpan data

22 : [cek]
data dosen
pembimbing
24 : [get] dosen
pembimbing

Gambar 4.9 Activity Diagram Menerima Data Tugas Akhir

25 : [hapus]
dosen pembimbing

Gambar 3.23 Sequence Diagram Kelola Pembimbing
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2.

5.

Sequence Diagram Kelola Proposal
Halaman
Utama

Halaman
Proposal

Sequence Diagram Konsultasi
Halaman
Bimbingan

Halaman
Utama

Proposal

Bimbingan

Koor

5 : [cek]
data proposal
Dosen

7 : [get] data
proposal

8 : [add]
data proposal

11 : [cek]
data proposal

5 : [cek]
data bimbingan
6 : [add]
invalid

14 : [edit]
data proposal

8 : [add]
data bimbingan
9:
data_bimbingan
tersimpan()

17 : [cek]
data proposal
18 : [hapus]
invalid

10 : [logout]

19 : [get] data
proposal

20 : [hapus]
data proposal

22 : [logout]

Gambar 4.12 Sequence Diagram Konsultasi

Gambar 3.25 Sequence Diagram Kelola Proposal

3.

Sequence Diagram Kelola Jadwal Sidang
Halaman
Utama

Halaman
Sidang

Sidang

Dosen

6.

Sequence Diagram Kelola Bimbingan

Mahasiswa

Halaman
Bimbingan

Bimbingan

Koor

Dosen

6 : [cek]
data dosen

5 : [cek]
data bimbingan

9 : [cek]
data dosen
10 : [tampil]
data mhs

11 :
menampilkan
data()

7 : [get] data
bimbingan

8 : [add]
data bimbingan

14 : [cek]
data sidang

11 : [cek]
data bimbingan

17 : [add]
data sidang

14 : [edit]
data bimbingan
20 : [cek]
data sidang

17 : [cek]
data bimbingan

23 : [edit]
data sidang

18 : [hapus]
invalid
25 : [hapus]
data sidang

20 : [hapus]
data bimbingan

26 : [cek]
data sidang

22 : [logout]

27 : [edit]
invalid
29 : [hapus]
data sidang

Gambar 4.13 Sequence Diagram Kelola Bimbingan

Gambar 3.26 Sequence Diagram Kelola Jadwal Sidang

4.

7.

Sequence Diagram Menerima Data Tugas
Akhir

Sequence Diagram Isi Proposal

Halaman
Proposal

Halaman
Sidang

Proposal

Sidang

Dosen
2 : [login]
invalid

Mahasis
wa
6 : [tampil]
proposal

5 : [cek]
data proposal
7 : [get] data
proposal

10 : [download]
revisi

8 : [add]
data proposal

10 : [logout]

Gambar 4.11 Sequence Diagram Isi Proposal
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Gambar 4.14 Sequence Diagram Menerima
Data Tugas Akhir

IV.

HASIL TAMPILAN

V.
a.

PENUTUPAN
Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut :
1.
Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa,
dosen, staff dan coordinator dalam kegiatan
tugas akhir maka dibuatlah Aplikasi Anjungan
Monitoring Bimbingan Tugas Akhir sesuai
dengan analisis kebutuhan yang telah
dilakukan pada tahapan pengumpulan data.
2.
Cara kerja Aplikasi Anjungan Monitoring
Tugas Akhir ini bersifat terbuka kepada
mahasiswa yang telah mengambil matakuliah
skripsi. Di samping itu mahasiswa dapat
melakukan konsultasi ketika proposal tugas
akhir telah disetujui oleh Jurusan Teknik
Informatika STT-PLN. Konsultasi dilakukan
oleh mahasiswa dan dosen pembimbing yang
akun bimbingannya telah dikelola oleh
koordinator
tugas
akhir
pada
tahap
sebelumnya, serta staff jurusan membantu
dalam perihal surat penelitian serta mengatur
kebutuhan kegiatan tugas akhir berupa
pengumuman, persyaratan, mengolah data
pendaftaran dan pengaturan akun.
3.
Proses bimbingan tercapai dalam minimal
duabelas kali pertemuan karena sistem
anjungan tugas akhir merekam seluruh
kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh
mahasiswa dan dosen. Apabila mahasiswa
tidak melakukan bimbingan sebanyak minimal
duabelas kali, maka sistem tidak akan
merekam dan mahasiswa tidak dapat
mencetak rekapitulasi bimbingan yang
dijadikan syarat sidang skripsi.
b.

Saran
Adapun saran-saran yang dapat dijadikan
bahan
pertimbangan
untuk
pengembangan
penelitian, khususnya untuk menjadi sebuah skripsi
di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :
1.
Website yang dibuat oleh penulis diharapkan
bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan
bimbingan tugas akhir.
2.
Diharapkan adanya pengembangan lebih
lanjut, sehingga menjadi sebuah media yang
sangat menarik dalam melakukan bimbingan
antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
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