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ABSTRAK 

Sistem informasi monitoring tugas akhir berbasis web merupakan sistem yang bersifat 
memantau dan menyajikan informasi mengenai tugas akhir yang meliputi pelaksanaan praktek kerja 
lapangan, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tugas akhir. Sistem informasi Monitoring Tugas 
akhir ini membantu admin Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram untuk mengelola dan 

menyampaikan informasi kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa dan dosen. 

 Pembuatan sistem informasi monitoring tugas akhir ini menggunakan sistem studi kasus 
dengan meminta data, mewawancara admin Jurusan Teknik Elektro, konsultasi dengan dosen 
pembimbing dan studi literatur yang mendukung toeri penelitian. Software yang digunakan untuk 
membangun sistem informasi monitoring tugas akhir berbasis web ini yaitu menggunakan Microsoft 
Office 2010 untuk membuat laporan, NetBeans IDE 8.2 sebagai editor program, Adobe Photoshop CS 
untuk mebuat perancangan sistem, Firefox untuk membuka atau mengecek hasil web yang dibuat, 
Xampp versi 1.8.2 sebagai sever, startUML untuk membuat rancangan sistem seperti ERD dan use 
case, MySQL untuk databasenya. 

 
Kata Kunci : Sistem Informasi Monitoring (SIM), Tugas Akhir, Berbasis Web 

ABSTRACT 
 

 Web-based final project monitoring information system is a system that is monitoring and 
presenting information about the final task that includes the implementation of field work practices, 
proposal seminars, results seminars, and final exams. Monitoring Information System This final project 
helps admin Department of Electrical Engineering University of Mataram to manage and convey 
information to students, parents, students and lecturers. 

 The making of this final project monitoring information system using case study system by 
requesting data, interviewing admin of Electrical Engineering Department, consultation with supervisor 
lecturer and literature study that support research toeri. Software used to build a web-based end task 
monitoring system that is using Microsoft Office 2010 to create reports, NetBeans IDE 8.2 as program 
editor, Adobe Photoshop CS to mebuat system design, Firefox to open or check web results are 
made, Xampp version 1.8 .2 as a sever, startUML to create system design such as ERD and use 
case, MySQL for database. 
 
 
Kata Kunci : Monitoring Information System (MIS), Final Project, Web Based 
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PENDAHULUAN 
Informasi perkembangan tugas akhir 

sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hasil 
evaluasi ataupun untuk memonitoring tugas 
akhir mahasiswa. Fakultas Teknik Jurusan 
Teknik Elektro Universitas Mataram sebagian 
mahasiswa menyelesaikan masa studinya 
lebih dari empat (4) tahun, disebabkan karena 
tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas 
akhir yang meliputi Praktik Kerja Lapangan, 
seminar proposal, seminar hasil dan ujian 
tugas akhir. Dimana saat ini Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Mataram belum memiliki 
sistem yang memonitoring tugas akhir 
mahasiswa tersebut, untuk disampaikan 
kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan  
dosen. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 
maka diperlukan sebuah sistem informasi 
untuk memonitoring tugas akhir yang meliputi 
pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan seminar 
proposal, seminar hasil, dan ujian tugas akhir.  
Sehingga dengan sistem ini mahasiswa, orang 
tua mahasiswa dan dosen bisa memonitoring 
terkait masalah tersebut. Sistem informasi ini 
diharapkan bisa membantu Jurusan Teknik 
Elektro untuk merekap data mahasiswa terkait 
dengan tugas akhir yang dikerjakan. Kemudian 
harapan untuk mahasiswa dengan sistem ini 
bisa memonitoring perkembangan tugas 
akhirnya dan mampu  menyelesaikan masa 
studinya selama 4 tahun. 

 
LANDASAN TEORI 

Muhamad Danuri Darmanto (2014), 
melakukan penelitian dengan judul “ Rancang 
Bangun Sistem Monitoring Prestasi Siswa 
Berbasis Web “ yang bertujuan untuk 
melakukan monitoring prestasi siswa di MA NU 
03 Sunan Katong Kaliwungu. Rancang 
Bangun Sistem Monitoring Prestasi Siswa di 
MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu ini 
merupakan suatu sistem yang memberikan 
kemudahan dalam mencari informasi siswa 
dan nilai mata pelajaran, dan dengan adanya 
sistem monitoring prestasi berbasis web ini 
juga memberikan kemudahan bagi guru dalam 
memberikan nilai secara cepat, tepat dan 
akurat. Sistem ini bersifat tertutup sehingga 
hanya bisa diakses oleh siswa, guru, alumni 
dan admin. Kemudian menu yang tersedia 
dalam sistem ini adalah home, admin, data 
guru, data siswa, data mata pelajaran, data 
kelas, data nilai, monitoring prestasi dan 
logout. Kemudian dalam perancangan sistem 
monitoring prestasi siswa berbasis web ini 
menggunakan konteks diagram, ERD, dan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP 
serta MySQL sebagai basis datanya. 

Sri Karnila dan Nurfiana (2015), telah 
melakukan penelitian dengan judul “ 
Perancangan Model Knowledge menagement 
untuk Monitoring Prestasi Akademik 

Mahasiswa pada Perguruan Tinggi “ yang 
bertujuan untuk memonitoring prestasi 
akademik mahasiswa dan dipergunakan oleh 
Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan ( BAAK ) IBI Darmajaya 
Lampung. Sistem ini di gambarkan dengan 
pemodelan usecase mulai dari gambaran 
proses bisnis dan pengembangan System 
Development Life Cycle ( SDLC ) mulai dari 
analisis, desain, dan implementasi untuk 
memenuhi kebutuhan sistem. Hasil yang di 
dapat berupa informasi peningkatan dan 
penurunan prestasi akademik digunakan 
sebagai akomodasi kebutuhan data, informasi 
dan pengetahuan untuk melakukan peringatan 
dini,  menentukan sanksi akademik dan 
rekomendasi beasiswa.   

Agus Prasetyo Utomo, dkk (2016), 
telah melakukan penelitian dengan judul “ 
Perancangan Dashbord untuk Sistem 
Informasi Monitoring dan Evaluasi Prestasi 
Siswa SMA Berbasis Kurikulum 2013 “ dengan 
tujuan untuk membantu guru dan kepala 
sekolah dalam memonitoring dan 
mengevaluasi data penilaian hasil studi siswa 
SMA sesuai Kurikulum Nasional 2013. Data 
penilaian mencakup tiga komponen yaitu 
komponen nilai sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Sistem informasi ini 
menggunakan konsep Dashbord sebagai 
media penyajian informasi penting dengan 
menggunakan visualisasi dalam bentuk grafik. 
Sistem informasi dalam bentuk model 
Dashbord ini digunakan untuk memudahkan 
pihak sekolah untuk mendapatkan informasi 
dalam proses mengambil keputusan terkait 
dari capaian hasil studi siswa disekolah. 
Dashbord monitoring studi siswa ini dapat 
memberikan laporan rapor siswa sesuai mata 
pelajaran dan kelas per semester berbasis 
kurikulum nasional 2013, dimana yang dinilai 
mencakup tiga hal yaitu : sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. Laporan ditujukan kepada 
sekolah, guru dan wali kelas sebagai 
pertimbangan dalam perbaikan mutu belajar 
mengajar kedepannya. 

CodeIgniter merupakan aplikasi open 
source yang berupa framework PHP yang 
dibuat berdasarkan “design pattern” Model-
View-Controller atau bisa disingkat MVC. 
Design pattern sendiri adalah sekumpulan 
penjelasan mengenai metode-metode 
bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah 
yang umum ditemui dalam proses 
perancangan perangkat lunak. 

 
1. Framework CodeIgniter 

CodeIgniter dikembangkan dengan versi 
awal yang dirilis pada tanggal 28 Februari 
2006. Dari tahun itulah hingga sekarang, telah 
muncul banyak versi CodeIgniter yang terus 
berkembang dengan penambahan fitur baru 
dari versi sebelumnya. Untuk versi terbaru dari 



 

 

Codeigniter adalah versi 3.1.0. (Rick Ellis. 
2012) 

Bagaimana suatu proses data mengalir 
pada sistem yang menggunakan CodeIgniter  
Framework  dapat diilustrasikan pada gambar 
berikut :  

 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Aliran Data Codeigniter 

 
Keterangan:  

1. Index.php  berfungsi sebagai  front 
controller, menginisialisasi base resource 
untuk menjalankan CodeIgniter.  

2. Router memerikas HTTP request untuk 
menentukan apa yang harus dilakukan 
dengannya.  

3. Jika  Cache  aktif, maka hasilnya akan 
langsung dikirimkan ke browser dengan 
mengabaikan aliran data normal.  

4. Security. Sebelum  controller  dimuat, 
HTTP  request  dan data yang dikirimkan 
user akan difilter untuk keamanan.  

5. Controller memuat model, core libraries, 
plugins, helpers, dan semua resource 
yang diperlukan untuk memproses 
request.  

6. Akhirnya  View  yang dihasilkan akan 
dikirim ke  browser. Jika cache  aktif, 
maka  view  akan disimpan sebagai  
cache  dahulu, sehingga pada request 
berikutnya langsung ditampilkan. 
 

1.1 Konsep Model View Controller (MVC) 
MVC sebenarnya adalah sebuah 

pattern/teknik pemrograman yang memisahkan 
bisnis logic (alur pikir), data logic 
(penyimpanan data) dan presentation logic 
(antar muka aplikasi) atau secara sederhana 
memisahkan antara desain, data, dan proses.  

1. Model 
Merepresentasikan data yang digunakan 
aplikasi. Contoh data misalnya 
database, RSS, atau data yang 
diperoleh dari pemanggilan API, dan 
aksi yang melibatkan operasi Create, 
Read, Update dan Delete (CRUD) data. 

2. View 
View merupakan informasi yang 
ditampilkan kepada user melalui 
browser. Biasanya berupa file HTML 
atau kode PHP yang menyusun 
template untuk sebuah website. Pada 
codeigniter, view dapat berupa bagian-
bagian sebuah halaman, template, atau 
jenis lain dari halaman atau template. 
View berfungsi  untuk menerima dan 
merepresentasikan data kepada user. 

Bagian ini tidak memiliki akses langsung 
terhadap bagian Model. 

3. Controller 
Controller adalah “business logic” 
bertugas sebagai jembatan antara 
model dan view. Controller akan 
merespon http request yang datang dari 
user (melalui browser), dari request ini 
Controller akan menentukan apa yang 
harus dilakukan. Jika diperlukan, 
Controller akan memanggil Model untuk 
mengolah data, kemudian akan 
memanggil View yang sesuai untuk 
menampilkan data hasil olahan Model 
dan akhirnya mengirim kembali halaman 
hasil olahan data tersebut ke browser ( 
Basuki, 2016  ). 

 
Berikut ini adalah gambaran sederhana 

tentang konsep MVC yang diterapkan 
CodeIgniter dan bagaimana hubungan antara 
ketiganya. 

 
 
 
 

 
 

Gambar 2.3 Ilustrasi design pattern MVC 
(Model, View dan Controller) 

 

Gambar 2 Ilustrasi design pattern MVC 

(Model, View dan Controller) 

Keterangan : 
1. User me-request suatu halaman kepada 

aplikasi. 
2. Request diteriima oleh Controller 
3. Untuk memproses data, controller 

memanggil model. Jika diperlukan query 
ke database, maka juga dilakukan di 
model. Hasil query dan pengolahan data 
di model dikembalikan ke controller. 

4. Untuk menampilkan data yang dihasilkan 
model, controller memanggil view,  
mengolah penampilan data di view dan 
mengembalikan hasilnya kembali ke user. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 Struktur Folder CodeIgniter 
Dalam CodeIgniter terdapat 3 buah folder 

utama yaitu Aplication, System dan User 
Guide, seperti gambar dibawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 Struktur Folder CodeIgniter 
 
Pada folder aplication dan system 

terdapat beberapa folder yang sama yaitu 
core, helpers, libraries dan langunge. Pada 
folder system ini merupakan tempat semua 
class-class asli bawaan Codeigniter, 
sedangkan pada folder aplication merupakan 
tempat semua custom class-class yang 
mungkin dibuat oleh programmer. (Basuki, 
2016) 
 

METODELOGI PENELITIAN 

Alat dan bahan, Penelitian ini 
menggunakan alat dan bahan dengan rincian 
sebagai berikut :  

1. Laptop Asus 1215B, sistem operasi 
Windows 7 (64-bit), dengan spesifikasi 
AMD C-60 APU 1.00 GHz dan RAM 4 GB 

2. Perangkat lunak : Microsoft Office 2010 
untuk membuat laporan, NetBeans IDE 8.2 
sebagai editor program, Adobe Photoshop 
CS untuk mebuat perancangan sistem, 
Firefox untuk membuka atau mengecek 
hasil web yang dibuat, Xampp versi 1.8.2 
sebagai sever, startUML untuk membuat 
rancangan sistem seperti ERD dan use 
case, MySQL untuk databasenya. 
 

1. Desain Sistem 

Proses ini merupakan proses lanjutan dari 
proses analisis untuk melakukan perancangan 
sistem yang dibangun. Tahap ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran tentang apa 

yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana 
tampilannya.  
Tahap ini membantu dalam memberikan 
gambaran kepada pengguna tentang sistem 
yang akan dibangun.  

 
2. Perancangan Sistem 
1. Perancangan Use Case Diagram 

                        Sistem 

login logout

Input, edit, hapus data PKL

Input, edit, hapus data Proposal

Input, edit, hapus data Hasil

Input, edit, hapus data Ujian

Input, edit, hapus data Dosen

Input, edit, hapus data Mahasiswa

Lihat data mahasiswa 

Lihat data PKL

Lihat dataproposal

Lihat data  Hasil

Lihat data Ujian

Lihat grafik 

User

Admin

Gambar 4 Perancangan Use Case Diagram 
Pada gambar 4 diatas merupakan use 

case dari perancangan sistem informasi 
monitoring tugas akhir. Dimana dari gambar di 
atas terdapat 2 aktor yaitu admin dan user. 
Dimana admin yang memiliki hak penuh dalam 
aktifitas input, edit dan delete. Sedangkan user 
hanya bisa melihat data yang sudah di 
inputkan oleh admin. 

 
2. Perancangan Sequence Diagram 

 
Gambar 5 Perancangan Sequence Diagram 

admin 
Pada gambar 5 diatas merupakan 

perancangan sequence diagram untuk 
halaman login admin. Dimana admin masuk ke 
halaman login kemudian memasukkan 
username dan password. Setelah itu sistem 
akan mengecek username dan password 
tersebut pada database, jika benar maka 
admin akan dibawa kehalaman utama. 

 

Gambar 6 Perancangan Sequence Diagram 
User 

Pada gambar 6 di atas merupakan 
perancangan sequence diagram user. Dimana 
pada gambar tersebut user kegiatannya hanya 



 

 

bisa melihat data mahasiswa, PKL, proposal, 
hasil, dan ujian. 

 
3. Perancangan Activity Diagram 

mulai

Masuk ke halaman 
login

Proses ke halaman 
login

Menginputkan 
username & 

password

Proses input 
username & 

password

Benar Tidak

Masuk ke halaman 
utama

Ya

Input, edit, hapus 
data mahasiswa, 

PKL, proposal, hasil, 
ujian

Proses Input, edit, 
hapus data 

mahasiswa, PKL, 
proposal, hasil, ujian

selesai

Admin
Sistem

 
Gambar 7 Perancangan Activity Diagram 

Admin dengan sistem 
Pada  gambar 7 di atas merupakan alur 

perancangan activity diagram admin dengan 
system. Dimana admin melakukan login 
kemudian sistem akan memproses untuk 
menampilkan halaman login. Setelah itu, 
admin menginputkan username dan password, 
apabila username dan password benar maka 
sistem akan membawa admin ke halaman 
utama. Tetapi apabila username dan password 
salah maka admin akan dibawa ke halaman 
login untuk memasukkan username dan 
password. 

 
mulai

Masuk ke halaman 
web

Halaman utama web

Menampilkan data 
mahasiswa

Menampilkan data 
PKL

Menampilkan data 
proposal

Menampilkan data 
hasil

Menampilkan 
halaman ujian

Menampilkan grafik 
persentase 

proposal, hasil & 
ujian

User
Sistem

 
Gambar 8 Perancangan Activity Diagram User 

dengan sistem 
Pada gambar 8 merupakan 

perancangan activitiy diagram user dengan 
sistem. Dimana, pada perancangan ini user 
hanya bisa melihat data mahasiswa, data PKL, 
data seminar proposal, data seminar hasil, dan 
data ujian tugas akhir.  
 

 
4. Perancangan Entity Relationship 

Diagram ( ERD ) 

· Id_nim
· Nama
· Alamat
· Konsentrasi
· Nomor_hp
· IPK
· Semester
· Jumlah SKS
· angkatan

Tb_mahasiswa

· Id_PKL
· Id_nim
· Nama
· i_nip
· Judu_PKL
· nilai
· Status
· angkatan

Tb_PKL

· Id_proposal
· Id_Nim
· Nama
· Judul
· Tgl_mulai
· Tgl_berakhir
· Dosen_pembimbing_1
· Dosen_pembimbi2g_1
· Dosen_penguji_1
· Dosen_penguji_2
· Dosen_penguji_3
· Angkatan 

Tb_Proposal
· Id_ujian
· Id_nim
· Nama
· Tgl_ujizn
· Niai 
· angkatan

Tb_Ujianl

· Id_hasil
· Id_nim
· Nama
· Tgl_mulai
· Tgl_berakhir
· Angkatan 

Tb_Hasil

· Id_nip
· Nama
· Alamat
· No_HP

Tb_Dosen

· Id_admin
· Username
· Password 

Tb_Admin

melaksanakanmenyusun

melaksanakan

menyelesaikan

membimbing

menguji

menguji

menguji

membimbing

 
Gambar 8 Perancangan ER Diagram 

Pada gambar 8 diatas merupakan 
perancangan ER diagram system informasi 

monitoring tugas akhir yang menggunakan 7 
tabel yaitu : Tb_mahasiswa, Tb_dosen, 
Tb_admin, Tb_PKL, Tb_Proposal, Tb_Hasil, 
Tb_Ujian. 

 
5. Perancangan Class Diagram 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9 Perancangan Class Diagram 
Pada gambar 9 diatas merupakan 

perancangan class  diagram di atas terdapat 3 
class dimana class admin memiliki hubungan 
banyak ke banyak dengan utamaweb dan 
class admin juga memiliki hubungan banyak ke 
satu dengan login. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Halaman Beranda User  

 
Gambar 10 Halaman Beranda User 
Pada gambar 10 diatas merupakan 

halaman Beranda User yang akan pertama kali 
dilihat oleh user. Pada halaman beranda ini 
terdapat beberapa menu seperti menu 
beranda, mahasiswa  dan lain-lain. 

 



 

 

2. Halaman Depan Data Mahasiswa  

 
Gambar 11 Halaman Depan Data Mahasiswa 

Pada gambar 11 diatas merupakan 
halaman depan data mahasiswa yang 
menyajikan biodata mahasiswa. Pada halaman 
data  mahasiswa diatas  terdapat variabel IPK, 
semester, dan SKS yang menjadi trigger  dari 
data monitoring praktek kerja lapangan, data  
seminar proposal, data seminar hasil, dan data 
ujian tugas akhir. 

3. Halaman Depan Data Praktek Kerja  
Lapangan Mahasiswa  

 
Gambar 12 Halaman Data Prakatek Kerja 

Lapangan Mahasiswa  
Pada gambar 12 diatas merupakan 

halaman data depan Prakatek Kerja Lapangan 
mahasiswa ini menampilkan data mahasiswa 
yang sudah melaksanakan parektek kerja 
lapangan, yang belum maupun yang sudah 
diberi peringatan untuk segera melakasanakan 
praktek kerja lapangan. 

4. Halaman Depan Data Seminar Proposal 
Mahasiswa  

 
Gambar 13 Halaman Depan Data Seminar 

Proposal Mahasiswa  
Pada  gambar 13 diatas merupakan 

halaman data seminar proposal mahasiswa 
yang menyajikan data mahasiswa  yang 
sudah , belum, dan perpanjangan proposal. 
Pada  halaman ini menampilkan judul, dosen 
pembimbing  dan dosen penguji. 

 
 
 
 

5. Halaman Depan Data Seminar Hasil 
Mahasiswa  

 
Gambar 14 Halaman Depan Data Seminar 

Hasil Mahasiswa  
Pada gambar 14 diatas merupakan 

halaman depan data seminar hasil mahasiswa 
yang menampilkan data mahasiswa yang 
memiliki beberapa status yaitu sudah, belum 
ataupun perpanjangan masa  hasilnya.  

6. Halaman Depan Data Ujian Tugas Akhir 
Mahasiswa  

 
Gambar 15 Halaman Depan Data Ujian Tugas 

Akhir Mahasiswa  
Pada gambar 15 diatas merupakan 

halaman depan data ujian tugas akhir 
mahasiswa, dimana pada halaman ini user 
bisa melihat mahasiswa yang sudah ujian 
karena pada  halaman ini yang menjadi 
triggernya yaitu apabila tanggal ujian serta 
nilainya sudah di inputkan. 
 
7. Halaman Depan Grafik User 

 
Gambar 16 Halaman Depan  Grafik User 

Pada gambar 16 diatas merupakan 
halaman depan grafik User menampilkan 
persentase data mahasiswa yang sudah 
melaksanakan seminar proposal, seminar 
hasil, dan ujian tugas akhir. Pada halaman ini 
user bisa melihat persentase mahasiswa 

dalam melaksanakan tugas akhirnya. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Halaman Login Admin 

 Gambar 17 Halaman Login Admin 
Dari gambar 17 diatas merupakan 

antarmuka halaman login admin dimana 
antarmuka ini berfungsi untuk menjembatani 
admin untuk masuk ke halaman administrator 
dengan cara memasukkan username dan 
password.  

 
9. Halaman Dashboard Admin 

 

Gambar 18Halaman Dashboard Admin  
Berdasarkan gambar 18 diatas 

merupakan halaman Dashboard Admin. Pada 
halaman dashboard ini terdapat informasi 
mengenai resume dashboard yaitu data 
mahasiswa, dosen, dan lain-lain. 

 
10. Halaman Administrator 

 
Gambar 19 Halaman administrator 

Pada gambar 19 diatas merupakan 
halaman administrator, dimana pada halaman 
ini administrator melakukan update, edit dan 
delete data administrator. Untuk 
menambahkan administrator dengan mengklik 
tombol tambah, sehingga tampil halaman 
tambah administrator dengan mengisi alamat 
e-mail dan password. 

11. Halaman Data Dosen 

 

Gambar 20 Halaman Data Dosen 
Pada gambar 20 diatas merupakan 

halaman data dosen, pada halaman ini  

menampilkan semua data dosen yang berisi 
NIP,  nama, alamat dan nomor hp. Untuk 
menambahkan data dosen dengan mengklik 
tombol tambah maka akan dibawa ke halaman 
tambah dosen. Selain tombol tambah data 
dosen juga ada tombol untuk edit dan delete  
data dosen. 

 
12. Halaman Data  Mahasiswa 

 
Gambar 21 Halaman Data Mahasiswa 
Pada gambar 21 diatas merupakan 

halaman data mahasiswa dimana pada 
halaman ini menampilkan semua  data 
mahasiswa. Untuk penginputan data 
mahasiswa dengan mengklik tombol tambah. 
Jika  admin mempunyai data mahasiswa dalm 
format csv (*.csv) maka admin bisa mengklik 
tombol tambah dari csv. Kemudian admin 
memilih file yang  akan di inputkan. 

13. Halaman Data Praktek Kerja Lapangan 
Mahasiswa 

  
Gambar 22 Halaman Data Praktek Kerja 

Lapangan Mahasiswa 
Pada gambar 22 diatas merupakan 

halaman data praktek kerja  lapangan 
menampilkan semua data mahasiswa terkait 
dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan. 
Mahasiswa yang sudah maupun yang sedang 
melaksanakan praktek kerja lapangan  akan 
diinputkan datanya, dimana nantinya data 
tanggal mulai dan tanggal berakhir yang akan  
menjadi acuan dalam status yang akan 
ditampilkan. Status yang akan di tampilkan 
yaitu : sudah PKL, segerakan PKL, sedang 
PKL dan gagal PKL. 

 

 

 

 

 



 

 

14. Halaman Data Seminar Proposal 
Mahasiswa 

  
Gambar 23 Halaman Data Seminar  Proposal 

Mahasiswa 
Pada gambar 23 diatas merupakan 

halaman data seminar proposal mahasiswa, 
pada halaman ini menampilkan semua data 
mahasiswa terkait dengan seminar proposal. 
Untuk penginputan datanya dengan mengklik 
tombol tambah, dimana data yang di inputkan 
adalah data mahasiswa yang mendaftar 
seminar proposal. Nanti tanggalnya yang akan 
menjadi acuan untuk monitoring selama 6 
bulan. Jika selama 6 bulan belum maju 
seminar hasil maka sistem secara otomatis 
akan memberikan peringatan dengan status “ 
segera perpanjang masa proposal”. 

15. Halaman Data Seminar Hasil 
Mahasiswa 

 
Gambar 24 Halaman Data Seminar Hasil 

Mahasiswa 
Pada gambar  24 diatas merupakan 

halaman data seminar hasil mahasiswa, pada 
halaman ini menyajikan semua data 
mahasiswa yang sudah melaksanakan 
ataupun belum melaksanakan seminar hasil.  
Pada halaman ini semua data yang sudah 
melaksanakan seminar proposal akan 
ditampilkan pada halaman ini. Apabila 
mahasiswa tersebut  sudah daftar seminar 
hasil maka datanya sudah masuk di halaman 
data hasil dengan tenggang waktu sampai 3  
bulan. Jika mahasiswa tersebut tidak 
melaksanakan seminar hasil selama 3 bulan 
maka statusnya adalah “segera perpanjang 
masa hasil”. 

16. Halaman Data Ujian Tugas Akhir 
Mahasiswa 

 
Gambar 25 Halaman Data Ujian Tugas Akhir 

Mahasiswa 
Pada gambar 25 diatas merupakan 

halaman data ujian, pada  halaman ini terdapat 
semua data mahasiswa yang sudah di 

inputkan pada halaman data proposal dan 
halaman data hasil. Pada halaman ini 
menyajikan data mahasiswa yang sudah 
melaksanakan ataupun yang belum ujian. 
Dimana pada halaman ini, yang menentukan 
statusnya berubah menjadi “sudah ujian” 
adalah apabila nilai ujiannya sudah di 
inputkan. Pada  data  ujian ini mahasiswa 
diberikan tenggang  waktu pelaksanaan 
ujinnya sampai  1 bulan, apabila dalam 1 bulan 
belum ujian maka secara otomatis statusnya 
berubah dengan mengacu pada tanggal  
seminar hasil. 

17. Halaman Grafik Admin 

 
Gambar 26 Halaman Grafik Admin 
Pada gambar 26 diatas merupakan 

halaman grafik admin yang menampilkan 
persentase jumlah  data mahasiswa yang 
sudah melaksanakan seminar proposal, 
seminar hasil, dan ujian tugas akhir. 

Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Dalam system ini ada dua pengguna yaitu 

admin dan user. Dimana admin memiliki 
hak akses input, edit, delete data  tugas 
akhir  sedangkan user hanya bisa melihat 
data tugas akhir. 

2. Pada system informasi monitoring tugas 
akhir ini menggunakan 7 tabel yaitu tabel 
mahasiswa, tabel dosen, tabel PKL, tabel 
proposal, tabel hasil, tabel ujian dan tabel 
admin. 

3. Sistem informasi monitoring tugas akhir 
ini sudah bisa menyajikan data 
mahasiswa yang belum, sudah, sedang, 
serta yang belum perpanjangan untuk 
melaksanaan praktek kerja lapangan, 
seminar proposal, seminar hasil dan ujian 
tugas akhir. 

4. Pada Sistem informasi monitoring tugas 
akhir ini user bisa memonitoring 
pelaksanaan praktek kerja lapangan, 
seminar proposal, seminar hasil, dan ujian 
tugas akhir berdasarkan NIM, Nama serta 
angkatan dan lain-lain. 

 
Saran 
1. Penguasaan materi yang diperoleh 

sangat diperlukan untuk mendukung 
penyerapan materi yang diperoleh di 
perkuliahan karena hal yang akan ditemui 
di proses pengerjaan tugas akhir cukup 



 

 

berkaitan dengan materi yang diperoleh di 
perkuliahan.  

2. Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, 
koordinasi dan komunikasi merupakan hal 
penting untuk mencegah hal-hal yang 
nanti dapat merugikan diri sendiri maupun 
institusi. 
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