
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Perkembangan teknologi dan informasi berjalan begitu cepat dan pesat, 

seperti perkembangan internet (website), komputer, teknologi, telekomunikasi, 

dan lain-lain. Hal ini di karenakan kebutuhan akan teknologi dan informasi sangat 

tinggi untuk membantu berbagai jenis bidang pekerjaan manusia, salah satunya 

adalah bidang pendidikan. Untuk menunjang aktifitas, produktifitas dalam suatu 

organisasi atau perusahaan-perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalah 

manajemen, mereka menyusun suatu sistem pengolahan data terkomputerisasi 

yang handal dan berdayaguna bagi penyelesaian tugas-tugas rutin dalam 

pengambilan keputusan oleh organisasi atau instansi tersebut. 

        Kebutuhan terhadap informasi sangat penting sehingga informasi harus dapat 

diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satu media yang sudah semakin akrab 

dengan masyarakat saat ini adalah situs-situs web. Karena fungsi situs web bisa 

memberikan informasi dengan lengkap dan tidak terlalu banyak mengeluarkan 

biaya. Arsitektur jaringan komputer merupakan jaringan data untuk 

menghubungkan dua komputer atau lebih satu sama lain untuk berbagi data dan 

sumber daya, berkomunikasi, pertukaran data dan akses informasi melalui 

website. Suatu jaringan komputer terdiri dari komputer, perangkat lunak, dan 

perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama dalam suatu hal penting dalam 

dunia pendidikan. Infrastruktur arsitektur jaringan komputer merupakn hal yang 

cukup penting sehingga perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar kinerja 

jaringan dan aplikasi website pada jaringan komputer dapat tetap maksimal. 

        Fakultas Teknik Komputer merupakan salah satu dari empat Fakultas yang 

ada di Universitas Cokroaminoto Palopo, dasar penyelenggaraan Fakultas Teknik 

Komputer (FTKOM) adalah SK menteri pendidikan Nasional No. 95/D/O/2005 

tanggal 6 juli 2005, bersamaan dengan peningkatan status dari Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Palopo menjadi 

Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), Fakultas Teknik Komputer pada saat 

dibentuk sampai sekarang membina satu program studi dan telah dibentuk 5  
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konsentrasi jurusan yakni Rekayasa Perangkat  Lunak, Multimedia, SIG (Sistem 

Informasi Geografis), Jaringan dan Desain Web. 

Dalam Melakukan aktivitas sesuai fungsinya untuk menjalankan sebuah 

program kegiatan Praktek Dunia Kerja (PDK) tentunya Fakultas Teknik 

Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo (FTKOM) dapat menunjang 

kegiatan Praktek Dunia Kerja (PDK) sebagai bentuk pengenalan dunia kerja bagi 

mahasiswa yang nantinya jika selesai di bangku perkuliahan akan memasuki 

dunia pekerjaan. 

Proses pendaftaran yang dilakukan mahasiswa Fakultas Teknik Komputer  

pada penelitian sebelumnya yaitu mahasiswa dapat login, registrasi akun dan 

melihat halaman utama, persyaratan, pendaftaran dan lokasi dengan menggunakan 

aplikasi android. Pada menu pendaftaran mahasiswa menginput data diri sebagai 

mahasiswa yang melakukan PDK kemudian admin melakukan validasi setiap 

pendaftar dan mencetak data pendaftar, setelah data mahasiswa memenuhi syarat 

maka mahasiswa dapat melihat informasi mahasiswa yang layak ikut kegiatan 

PDK tetapi aplikasi ini hanya dapat diakses di smarthphone android, dan 

informasi laporannya belum akurat dan tidak bisa diakses oleh perangkat lainnya. 

Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin membuat pengembangan media 

informasi yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan berbagai fitur-fitur di 

dalam aplikasi tersebut yaitu mahasiswa dapat melihat kontak, cetak laporan 

lokasi, dan about sedangkan pengelola PDK dapat melakukan Login, mengakses 

menu utama, kontak, mengelola persyaratan PDK, mengelola data pendaftar, 

mengelola lokasi PDK, mengelola pengumuman, about kemudian logout yang di 

mana penelitian sebelumnya memiliki kelemahan yaitu aplikasi hanya bisa 

diakses dilingkungan kampus UNCP dengan menggunakan aplikasi android, 

informasi lokasi belum akurat dan pendaftaran agak susah karena hanya bisa 

mendaftar melalui waktu-waktu tertentu saja dan tidak bisa mendaftar 24 jam 

maka dari itu penulis akan membuat aplikasi berbasis web yang bisa digunakan di 

semua flatform dimana saja dan kapan saja.   

Hal ini akan Menjadi landasan peneliti untuk memberikan solusi dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Maka penulis berinisiatif 
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merancang sebuah “Pengembangan Aplikasi Praktek Dunia Kerja (PDK) Fakultas 

Teknik Komputer berbasis website”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 

masalahnya dari penelitian ini  adalah bagaimana mengembangkan Aplikasi 

Pendaftaran Praktek Dunia Kerja (PDK) Fakultas Teknik Komputer Berbasis 

Web.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan Aplikasi Praktek Dunia Kerja (PDK) Fakultas Teknik Komputer 

berbasis web. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneltian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman 

yang luas bagi peniliti sesuai dengan tugas akhir pengembangan aplikasi Praktek 

Dunia Kerja (PDK) berbasis Website. 

2. Manfaat Terhadap Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat atau sebagai 

bahan referensi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Universitas 

Cokroaminoto Palopo khususnya Fakultas Teknik Komputer dan kampus yang 

ada di seluruh indonesia penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Program Studi 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pada program Studi Teknik 

Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dalam mengembangkan sistem 

pendaftaran calon Praktek Dunia Kerja (PDK). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

        Kajian teori merupakan dasar penulis dalam mengkaji ilmu pengetahuan 

berdasarkan teori-teori yang ada, seperti buku, internet, jurnal dan jurnal online 

yang telah disusun degan rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam 

sebuah penelitian. Kajian teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan. 

1. Pengembangan 

        Menurut undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2002 

pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

        Menurut Dr.Aini,M.M. (2019:14) Pengembangan merupakan suatu proses 

melakukan perubahan ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain pengenmbangan harus dilakukan dengan perencanaan.          

        Menurut Surahmad 2017 (dalam Lismina, 2017:37)  yang dimaksud dalam 

kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan 

penyempurnaan. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan 

menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut 

penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus di lakukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan pengembangan 

adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka 

meningkatkan kualitas lebih maju. Maka yang harus diperhatikan itu adalah 

konsepnya dalam pengembangan itu. 

2. Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi 

pokok pembahasan. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai program komputer yang 

dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. (Veronika 

dan Darnita, 2015:90). 
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Menurut Jogiyanto, 1999:12 (dalam Budiman, 2016:375) aplikasi adalah 

penggunaan dalam suatu komputer,  instruksi  (instruction) atau pernyataan  

(statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses 

input menjadi output. 

MenurutSetiawan (2016:35) aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 

komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.  

       Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah 

dokumen, mengatur windows, permainan (game) dan sebagainya. Aplikasi-

aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki 

kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan 

tiap aplikasi. 

3. Pengertian Web 

        Menurut Nurhasanah dkk. (2017:3) website atau dapat disingkat web, Dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan halam yang terdiri dari beberapa laman-laman 

yang berisi informasi baik dalam bentuk data digital berupa text, gambar, video, 

audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui koneksi internet di dalam 

penggunaanya. 

        Menurut Rumagit (2016:4) website atau yang disingkat web dapat diartikan 

sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi 

dalam bentuk data digital baik berupa teks, gambar, video, audio dan animasi 

lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Website merupakan istilah 

yang sudah tidak asing lagi dewasa ini. Secara umum website dapat diartikan 

sebagai sebuah halaman yang tersedia dalam sebuah server yang dapat diakses 

menggunakan jaringan internet dimana didalamnya berisi bermacam-macam 

informasi dari suatu konten tertentu. Sebuah halaman web yang tampil pada 

jejaring, umumnya dibuat melalui serangkaian plain text yang dikenal dengan 

istilah HTML (Hyper Text Markup Language) atau HTML (HyperText Markup 

Languange). Asti Herliana (2016:43) 

        Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa website adalah 

sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan 
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tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat di akses secara luas melalui 

halaman depan menggunakan URL ebsite. 

4. PHP  

        PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yaitu merupakan 

bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan 

script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server-side 

htmlembedded scripting). Php digunakan untuk membuat halaman website yang 

dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu 

diminta oleh pengguna, sehingga informasi atau konten yang didapatkan selalu up 

to date. Semua script php dieksekusi pada server di mana script tersebut 

dijalankan. (Anhar, 2010). 

        Menurut Rumagit (2016:4) PHP adalah perangkat lunak bebas (open source) 

yang dirilis di bawah lisensi php. Karena itu php digunakan banyak orang. Untuk 

web, php adalah bahasa scripting yang bisa dipakai untuk tujuan apapun. Di 

antaranya cocok untuk pengembangan aplikasi web berbasis server (server-side) 

dimana PHP nantinya dijalankan di server web. Selain itu, php juga digunakan di 

sitem manajemen database relasional (RDBMS).   

        Menurut Sari (2017:83) php adalah singkatan dari php Hypertext 

Preprocessor. Saat pertama kali dikembangkan oleh programmer bernama 

Rasmus Lerdoff, php awalnya adalah singkatan dari Personal Home Page Tools. 

        Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Php 

merupakan bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, php juga bisa digunakan sebagai bahasa 

pemrograman umum. Selain itu, php juga digunakan di sitem manajemen 

database relasional (RDBMS). 

5. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen basis data SQL (Database Management System) atau DBMS dari 

sekian banyak DBMS, seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lain-lain. 

MySQL merupakan DBMS yang multithread, multi-user yang bersifat gratis di 

bawah lisensi 10 GNU General Public License (GPL). Tidak seperti Apache yang 
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merupakan software yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta 

untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. MySQL dimiliki dan 

disponsori oleh sebuah perusahaan Swedia, yaitu MySQL AB. MySQL AB 

memegang hak cipta kode sumbernya. Dengan kombinasi antara pemrograman 

PHP dan MySQL dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web. 

(Anhar, 2010). 

Menurut  Nugroho (2005:1) MySQL merupakan alat pengembangan aplikasi 

yang dimana digunakan untuk menyimpan data. MySQL adalah sebuah program 

database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat 

cepat, multi user serta menggunakan perintah standar SQL (Structured Query 

Language). 

Menurut Nirmala (2019:105) MySQL adalah sistem manajemen database SQL 

yang bersifat open source dan paling popular saat ini. Sistem database MySQL 

mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multiuser dan SQLdatabase 

managemen system (DBMS). 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan mysql adalah 

sebuah perangkat lunak system manajemen basis data SQL (DBMS) yang 

multithread, dan multiuser. Mysql adalah implementasi dari system manajemen 

basis data relasional (RDBMS). 

6. XAMPP 

Menurut Lisnawati (2018:8) xampp adalah perangkat lunak bebas, yang 

mendukung banyak sistem operasi, merupakan komplikasi dari beberapa program. 

Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas 

program apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang 

ditulis dengan bahasa pemograman PHP dan perl. 

Menurut Sitohang (2018:8) xampp adalah salah satu paket instalasi apache, 

PHP, dan MySQL secara instant yang dapat digunakan untuk membantu proses 

instalasi ketiga produk tersebut. 

Sedangkan menurut Suprianto dan Matsea (2018:52) xampp adalah perangkat 

lunak gratis yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi 

dari beberapa program. 
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Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa XAMPP 

merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source yang dapat digunakan 

sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas bahasa pemrograman PHP 

dan perl. 

7. Internet 

Menurut Suryana dan Koesheryatin (2014:8) internet merupakan sekumpulan 

jaringan yang berskala global, tidak ada satupun orang, kelompok, atau organisasi 

yang bertanggung jawab untuk menjalankan internet.  

Menurut Anhar (2016:6) internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan 

komputer yang saling berhubungan (terhubung) dengan menggunakan sistem 

global Transmission control protokol/internet protokol suite (TCP/IP) sebagai 

protokol pertukaran paket (packet switching communication protokol) untuk 

melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.  

Menurut Saputra dkk. (2017:396) Interconected-networking atau yang secara 

umum biasa disebut internet adalah sebuah jaringan besar yang saling 

berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang 

dan komputer-komputer diseluruh dunia melalui jaringan telepon, satelit, dan 

sistem komunikasi yang lain, jaringan internet bekerja berdasarkan suatu aturan. 

Jaringan internet bekerja berdasarkan suatu protokol (aturan). 

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa 

internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain 

yang menggunakan standar sistem global transmission control atau sebagai 

protokol pertukaran sehingga kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dan saling 

bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. 

8. Praktek Dunia Kerja 

Menurut Pramasella (2018:8) Fakultas Teknik Komputer merupakan salah 

satu dari empat Fakultas yang ada di Universitas Cokroaminoto Palopo, dasar 

penyelenggaraan Fakultas Teknik Komputer adalah SK menteri pendidikan 

nasional No. 95/D/O/2005 tanggal 6 juli 2005, bersamaan dengan peningkatan 

status dari sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) Cokroaminoto 

Palopo menjadi Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), Fakultas Teknik 
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Komputer pada saat dibentuk sampai sekarang membina satu program studi dan 

telah dibentuk lima konsentrasi jurusan yakni Rekayasa Perangkat Lunak, 

Jaringan Komputer, Multimedia, Desain web, Multimedia dan Sistem informasi 

geografis (SIG). 

Menurut Maharani (2018:72) kegiatan Praktek Dunia Kerja (PDK) merupakan 

salah satu bentuk dari kegiatan akhir akademik yang wajib ditempuh oleh setiap 

mahasiswa program sarjana (S1). Setiap mahasiswa yang telah melaksanakan 

program Praktek Dunia Kerja diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan dan 

diserahkan ke Fakultas. 

Menurut Hermanda (2016:12) Praktek Dunia Kerja (PDK) merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa kerja praktek atau observasi 

di perusahaan atau instansi pemerintah secara terbimbing dan terpadu sebagai 

persyaratan kelulusan. 

Dapat disimpulkan bahwa Praktek Dunia Kerja adalah salah satu bentuk 

implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja 

secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. 

9. Hypertext Text Markup Language (HTML) 

Menurut Yusuf (2016:11) HTML (Hypertext Markup Language version 5) 

adalah sebuah bahasa markah yang menstrukturkan isi dari World Wide Web, 

sebuah teknologi utama pada internet). HTML adalah revisi kelima dari HTML 

(yang pertama kali diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya, HTML, 

pada tahun 1997) dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. 

Menurut Rumagit (2015:8) HTML merupakan kependekan dari Hyper Text 

Markup Language. Dokumen HTML adalah file text murni yang dapat dibuat 

dengan editor tekssembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. File-file 

HTML ini berisiinstruksi-instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh browser 

yang adadikomputer client (user) sehingga isi informasinya dapat ditampilkan 

secaravisul dikomputer pengguna (user).  

Menurut Enterprise ( 2016:1) HTML merupakan kode paling dasar yang perlu 

dikuasai oleh siapa pun yang ingin belajar desain website dari nol. Dan pada 

dasarnya hanyalah teks biasa yang tidak membutuhkan software khusus.  
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Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan HTML adalah sebuah markah yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web, mmenampilkan berbagai 

informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan penformatan hiperteks 

sederhana. 

10. Unifed Modeling Languange (UML) Diagram 

Definisi UML menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:137) Teknik 

pemrograman yang berorientasi objek dan merupakan bahasa pemodelan untuk 

pembangunan perangkat lunak. 

Menurut Budiman (2016:375) uml digunakan untuk menggambarkan 

perancangan awal dari sistem yang akan dibangun. UML memiliki banyak jenis 

pemodelan, tetapi hanya beberapa yang digunakan saja yang akan dibahas. 

Sebuah pemodelan bahasa seperti uml telah menjadi bahasa standar untuk 

merencanakan suatu perangkat lunak. 

Menurut Fridayanthie (2016:131) uml (Unified Modeling Language) adalah 

salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk 

medefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan 

arstitektur dalam pemograman berorientasi objek. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unifed modeling languange 

merupakan metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem 

beriorientasi objek, yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan dan 

juga pendokumentasian sistem software.  

a. Diagram Use Case 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behaviour) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem yang akan dibuat. sebuah Use 

Simbol use case diagram dapat di lihat pada tabel berikut:  
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Tabel 1. Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan 

himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use 

case. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

   4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalization 

 

 

 

 

 

 

    Extend 

 

 

 

 

   Association 

 

 

  Use Case 

 

Hubungan dimana objek 

anak (descendent) berbagi 

perilaku dan struktur data 

dari objek yang ada di 

atasnya objek induk 

(ancestor). 

 

Menspesifikasikan bahwa 

use case target 

memperluas perilaku dari 

use case sumber pada 

suatu titik yang diberikan. 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

Deskripsi dari urutan aksi-

aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur 

bagi suatu actor. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018:156) 
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b. Diagram Aktivitas ( Aktivity Diagram) 

Aktivity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktifitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak 

simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram adalah: 

Tabel 2. Activity Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

   1 

 

   2 

 

 

   3 

 

 

 

 

Initial State 

 

Activity 

 

 

 

ActivityFinal 

State 

Bagaimana objek 

dibentuk atau diawali. 

Memperlihatkanbagaimana 

masing-masing kelas antar 

muka saling berinteraksi 

satu sama lain. 

Bagaimanaobjek 

dibentukdandihancurkan 

  Sumber: Rosa dan Shalahuddin  (2018:162) 

c. Diagram Urutan (Sequence Diagram) 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Diagram tersebut menekankan pada peristiwa yang melintas batas 

sistem dari actor ke sistem. Simbol Sequence diagramdapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel 3 sequence diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Orang, proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan 

dibuat diluar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu 
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Object
1 

merupakan orang.  

2  Lifeline Menyatakan kehidupan suatu 

objek. 

3  Object Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan. 

4  Waktu aktif Menyatakan objek dalam 

keadaan aktif dan 

berinteraksi pesan. 

5  

<<create>> 

Pesan tipe create Menyatakan suatu objek 

membuat objek yang lain, 

arah panah mengarah pada 

objek yang dibuat. 

6  

1:masukan 

Pesan tipe send Menyatakan bahwa suatu 

objek 

mengirimkadata/masukan/ 

informasi ke objek lainnya, 

arah panah mengarah pada 

objek yang dikirimi. 

7 1:keluaran 

 

Pesan tipe return Menyatakan bahwa suatu 

objek yang telah menjalankan 

suatu operasi atau metode 

menghasilkan suatu 

kembalian keobjek tertentu. 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018) 

d. Diagram Kelas (Class Diagram) 

Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-

tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-

aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class 



14 
 

 

diagrammenggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu Class 

diagrammerupakan tulang punggung atau kekuatan dasar hampir setiap metode 

berorientasi objek termasuk UML. Simbol-simbol yang digunakan dalam class 

diagram yaitu: 

Tabel 4. Class Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Generalization Hubungan dimana objek anak 

berbagi perilaku data dari objek yang 

ada di atasnya objek induk. 

2 

 

Class  Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

3 

   

 

Antarmuka  Sama dengan konsep 

interfacedalampemrogramanberiorent

asi objek. 

4 

 

 

Assosiasi 

Berarah  

Relasi antarkelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity. 

5 

 

Kebergantunga

n   

Relasi antarkelas dengan makna 

kebergantungan antarkelas. 

6  Association  Menghubungkan antara objek yang 

satu dengan yang lain. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018:146) 

11. Black box 

Menurut Hidayat ( 2018:27) black-box testing merupakan pengujian yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program.  

Menurut Rumagit (2015:18) pengujian black box berfokus pada penyerahan 

fungsional perangkat lunak dengan demikian pengujian black box memungkinkan 
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perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang 

sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk satu program.  

Menurut Mustaqbaldkk. (2015:34) black box testing berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Pengujian black box testing 

berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, 

pengujian black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan 

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 

fungsional untuk suatu program. 

12. White Box Testing 

Cholifah dkk. (2018:208) menyatakan bahwa pengujian white box testing 

adalah menguji perangkat lunak dari segi desain dan kode program apakah 

mampu menghasilkan fungsi masukan dan keluaran yang sesuai dengan 

spesifikasi kebutuhan.  

Mustaqbal dkk. (2015:33) menyatakan bahwa White Box Testing adalah salah 

satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul 

untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang di buat ada yang 

salah atau tidak. 

White Box Testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan 

terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program 

secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. 

(Hidayat dan Muttaqin, 2018:27). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa white box testing adalah 

pengujian dalam hal mengetahui bahasa pemograman dan logika-logika yang ada 

di dalamnya menggunakan struktur kontrol dari desain program secara  

procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relavan 

Peneltian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu : 

1. Shahab, (2019) dengan penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 

Pengelolaan Praktik Kerja Lapangan Berbasis Web Menggunakan Mvc 

Framework Studi Kasus smk Taruna Bhakti Depok” ini bertujuan untuk agar 
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siswa memahami dan merasakan dunia kerja sebenarnya, dan Pada penelitian 

ini penulis melakukan perancangan serta pembangunan aplikasi pengelolaan 

PKL berbasis web, sehingga diharapkan dapat membantu mempersingkat 

proses pengelolaan pengajuan PKL. Dengan pendekatan secara langsung sesuai 

dengan bidang keahliannya, maka Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk mengaplikasikan 

ilmunya baik teori maupun praktek yang telah diperoleh saat sekolah dalam 

praktik nyata di lapangan. 

2. Nurhasanah dkk. (2017) dengan peneliian ini berjudul “Aplikasi Monitoring 

Peserta Kerja Praktek Berbasis Web Di Pt. Indonesian Telekomunikasi 

Indonesia (Persero)” Tujuan dari penelitian ini unuk membangun aplikasi kerja 

praktek dalam melakukan pendaftaran kerja praktek di PT.industri 

telekomunikasi indonesia, dan untuk membantu pembimbing lapangan dan 

pembimbing akademik dalam memantau kegiatan peserta kerja praktek di 

PT.industri Telekomunikasi Indonesia. 

3. Mutoffar (2019), dengan penelitian yang berjudul “Aplikasi Praktek Kerja 

Lapangan Berbasis Web Smkn 1 Majalaya” Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan pengalaman dan mengenal lingkungan dunia kerja apakah 

itu di dunia industri atau instansi.dalam pelaksanaanya SMK Negeri 1 

Majalaya masih menggunakan metode konvensional apakah itu dari segi 

pelaksanaan atau dokumen administrasi pendukung. 

4. Nirmala dkk. (2019)  dengan penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Praktek Kerja Lapangan Di Pt Bakrie Pipe Industri” sistem merupakan 

kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk 

memproses masukan (input) yang ditunjukkan kepada sistem tersebut dan 

mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang 

diinginkan.dengan dibuatkan sistem Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan 

dapat membantu siswa dan mahasiswa  secara cepat dalam mengajukan praktek 

kerja lapangan. 

5. Hermandra (2016), dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan Sistem 

Informasi Kerja Praktek” dengan tujuan pengembangan sistem ini sendiri 

diharapkan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan para mahasiswa maupun 
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civitas akademika jurusan sistem informasi akan sistem yang tepat 

guna.pengembangan sistem informasi KP dilakukan dengan menggunakan 

metode prototype. Filosofi prototype yakni merupakan sebuah javascript 

framework yang dibuat untuk untuk lebih memudahkan proses dalam 

membangun aplikasi berbasis web. metode prototyping sebagai suatu 

paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi 

sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi 

manajemen. 

2.3 Kerangka Pikir 

Fakultas Teknik Komputer merupakan salah satu dari empat Fakultas yang 

ada di Universitas Cokroaminoto Palopo, dasar penyelenggaraan Fakultas Teknik 

Komputer (FTKOM) adalah SK menteri pendidikan Nasional No. 95/D/O/2005 

tanggal 6 juli 2005, Proses pendaftaran yang dilakukan mahasiswa Fakultas 

Teknik Komputer  yang di awali dari mendaftarkan nama-nama mahasiswa 

peserta Praktek Dunia Kerja dan mengumpulkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan 

foto ukuran 3x4 kemudian mengisi biodata di google drive kemudian melulusi 90 

sks pada semester yang berjalan. Tentunya proses tersebut membuat mahasiswa 

dapat berdesakan dalam pengumpulan berkas serta pemberian informasi kepada 

mahasiswa tidak efisien. 

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis mencoba untuk merancang dan 

mengembangkan aplikasi Praktek Dunia Kerja berbasis web untuk mempermudah 

dalam pendaftaran Praktek Dunia Kerja dan dapat menunjang kegiatan Praktek 

Dunia Kerja (PDK) sebagai bentuk pengenalan dunia kerja bagi mahasiswa yang 

nantinya jika selesai di bangku perkuliahan akan memasuki dunia pekerjaan. 

Tujuan dari sistem ini dibuat untuk memudahkan pengelola dalam 

menginput data mahasiswa yang melakukan pendaftaran Praktek Dunia Kerja dan 

mahasiswa dalam melakukan pendaftaran Praktek Dunia Kerja Dengan adanya 

pengembangan aplikasi Praktek Dunia Kerja (PDK) berbasis website, diharapkan 

dapat memudahkan mahasiswa yang melakukan pendaftaran Praktek Dunia Kerja 

(PDK) lebih cepat dan tentunya lebih efisien dalam manajemen data peserta PDK. 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang disajikan maka kerangka pikir akan 

diuraikan pada gambar 1 berikut: 
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Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang Pengembangan Aplikasi Praktek Dunia 

Kerja Fakultas Teknik Komputer berbasis web.

 Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Teknik Komputer (FTKOM)dan merupakan salah satu dari 

empat fakultas yang ada di Universitas Cokroaminoto Palopo, dasar penyelenggaraan FTKOM 

adalah SK menteri pendidikan Nasional No. 95/D/O/2005 tanggal 6 juli 2005.

Permasalahan yang di hadapi yaitu pendaftaran yang dilakukan mahasiswa  masih menggunakan 

cara yang manual  yang diawali mendaftarkan nama-nama mahasiswa peserta Praktek Dunia Kerja 

dan mengumpulkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan foto ukuran 3x4 kemudian mengisi biodata di 

google drive ,tentunya membuat mahasiswa merasa ribet dan rumit dalam pengumpulan berkas 

serta pemberian informasi kepada mahasiswa tidak efisien

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis mencoba untuk merancang dan melakukan 

pengembangkan aplikasi praktek dunia kerja berbasis web untuk mempermudah dalam pendaftaran 

praktek dunia kerja dan dapat menunjang kegiatan Praktek Dunia Kerja (PDK) sebagai bentuk 

pengenalan dunia kerja bagi mahasiswa yang nantinya jika selesai di bangku perkuliahan akan 

memasuki dunia pekerjaan.

Dengan adanya pengembangan aplikasi Praktek dunia kerja (PDK) berbasis website,diharapkan 

dapat memudahkan mahasiswa yang melakukan pendaftaran praktek dunia kerja (PDK) lebih cepat 

dan tentunya lebih efisien dalam manajemen data peserta PDK 
 

        Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

 


