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ABSTRAK 

 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib yang diprogramkan pada 

semester VII (tujuh) di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Proses 
administrasi PKL di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram masih dilakukan 
secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dan menimbulkan kendala dalam 
memonitoring pelaksanaan PKL. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam penelitian ini dirancang dan dibangun sebuah Sistem 
Infomasi PKL yang bertujuan untuk membantu mempermudah proses administrasi PKL mahasiswa 
sekaligus memonitoring pelaksanaannya. Sistem informasi PKL ini juga menyajikan informasi 
seputar PKL yang dibutuhkan oleh mahasiswa serta menyediakan form pendaftaran PKL secara 
online. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah Sistem Informasi PKL Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Mataram berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql serta framework 
bootstrap dan codeigniter. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Praktek Kerja Lapangan, PKL, Codeigniter, Bootstrap 
 

 
ABSTRACT 

 
Job training is a compulsory subject programmed at the seventh semester in the Electrical 

Engineering Department of Mataram Unversity. The administrative process of Job Training in the 
Electrical Engineering Department of Mataram University is still done manually, so it takes a relatively 
long time and cause problems while monitoring the Job Training implementation. 

To solve these problems, in this study was designed and constructed a Job Training 
Infrormation System which aims to ease the administrative process of student's Job Training as well 
as monitor its implementation. This Job Training Information System also provides information about 
the Job Training things that required by students and provides online Job Training’s application form. 

This research produces a web-based Job Training Information System of Electrical 
Engineering Department at Mataram University using PHP and MySql programming language as well 
as bootstrap and codeigniter frameworks. 
 
Keywords : Information system, Job training, Codeigniter, Bootstrap. 
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PENDAHULUAN 
Universitas Mataram (UNRAM) 

merupakan salah satu Perguruan Tinggi 
Negeri di Kota Mataram yang memiliki 9 
(sembilan) fakultas, salah satunya yaitu 
Fakultas Teknik dengan Jurusan Teknik 
Elektro. Kurikulum VIII (delapan) semester 
pada Jurusan Teknik Elektro terdapat mata 
kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilaksanakan pada semester VII (tujuh), pada 
mata kuliah PKL mahasiswa diharapkan dapat 
meningkatkan keahlian dan pengetahuan 
sebelum memasuki dunia kerja. Mahasiswa 
juga diharapkan mampu menerapkan ilmu 
pengetahuan yang didapat selama kuliah 
untuk mempelajari dan mendalami ilmu yang 
ada di tempat PKL. 

Proses pendaftaran PKL dilakukan 
dengan melampirkan beberapa persyaratan  
sesuai aturan yang telah ditentukan. 
Pendaftaran tersebut diverifikasi oleh staf 
jurusan/koordinator PKL. Proses tersebut 
masih dilakukan secara manual sehingga 
membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Rekapitulasi distribusi pembimbing 
dicatat dengan aplikasi pengolah kata 
Microsoft Office excel atau word, sehingga 
kurang efektif dalam membagi secara 
proporsional tanggungan mahasiswa yang 
dibimbing oleh masing – masing dosen, maka 
koordinator PKL memerlukan suatu sistem 
yang secara otomatis bisa memberikan 
informasi kapasitas bimbingan yang 
ditanggung oleh masing – masing dosen. 
Sistem ini diharapkan dapat mempermudah 
pengajuan PKL mahasiswa dan 
mengefisienkan pendistribusian dosen 
pembimbing. 

Perancangan dan pembuatan Sistem 
Informasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
sangat dibutuhkan di Jurusan Teknik Elektro 
Fakultas Teknik Universitas Mataram untuk 
membantu proses pendaftaran, surat – 
menyurat, pendelegasian dosen pembimbing, 
input nilai PKL, serta pembuatan Warning 
System untuk mempermudah dalam 
memonitoring pelaksanaan PKL.   

Perancangan sistem informasi PKL ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySql serta framework Bootstrap dan 
CodeIgniter sebagai kerangka kerja 
pembuatan program berbasis web yang 
bersifat terbuka dan gratis serta mudah 
dipelajari sehingga mudah untuk 
dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

 

Internet (Interconnection Networking) 
merupakan dua atau lebih perangkat elektronik 
yang saling berhubungan membentuk jaringan 
sehingga meliputi jutaan perangkat di dunia 
yang saling berinteraksi dan bertukar 
informasi. Sedangkan dari segi ilmu 
pengetahuan, internet merupakan sabuah 
perpustakaan yang didalamnya terdapat 
jutaan bahkan miliaran informasi atau data 
yang disajikan berupa teks, grafik, suara 
maupun animasi dalam bentuk digital. 
 
World wide website (www) merupakan suatu 
sistem yang menciptakan pertukaran data di 
internet dengan mudah, efisien dan sangat 
cepat. Ada dua bagian utama dari www, yaitu : 

• Server web merupakan komputer dan 
software yang menyimpan dan 
mendistribusikan data ke komputer lian 
lewat jaringan internet yang meminta 
informasi tersebut. 

• Server web merupakan komputer dan 
software yang menyimpan dan 
mendistribusikan data ke komputer lian 
lewat jaringan internet yang meminta 
informasi tersebut. 

 
Sistem informasi merupakan kombinasi dari 
teknologi informasi dan aktivitas orang yang 
menggunakan teknologi itu untuk mendukung 
operasi dan manajemen. Dalam arti yang 
sangat luas, istilah sistem informasi yang 
sangat sering digunakan merujuk kepada 
interaksi antara orang, proses algoritmik, data, 
dan teknologi. 
 
Database (basis data) adalah kumpulan data 
yang disimpan secara sistematis di dalam 
komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi 
menggunakan perangkat lunak (program 
aplikasi) untuk menghasilkan informasi. 
Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi 
berupa tipe data, struktur, dan juga batasan – 
batasan data yang akan disimpan. Basis data 
merupakan aspek yang sangat penting dalam 
sistem informasi dimana basis data merupakan 
gudang penyimpanan data yang akan diolah 
lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena 
dapat menghindari duplikasi data, hubungan 
antara data yang tidak jelas, organisasi data, 
dan juga update yang rumit.  
Berikut adalah definisi umum isi sebuah file 
database. 

• Table adalah sekelompok record data, 
masing – masing berisi informasi yang 
sejenis. 
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• Record adalah entry tunggal dalam table. 
Bisa saja disebut sebagai baris mengingat 
sebuah table terdiri dari baris (record) dan 
kolom (field). 

• Field adalah item tertentu dalam table. 
Bisa disebut sebagai kolom. 

• Index adalah field kunci yang ditujukan ke 
suatu record yang spesifik serta diurutkan 
dalam urutan tertentu. 

• Query adalah perintah SQL yang 
dirancang untuk memanggil kelompok 
record tertentu dari suatu table atau lebih. 

• View merupakan table virtual yang berisi 
record dari berbagai table. Fungsi 
utamanya untuk memudahkan kita 
mendapatkan data yang spesifik dari 
berbagai table 

 
Hypertext processor (PHP) adalah bahasa 
script yang dapat ditanamkan atau disisipkan 
ke dalam HTML. PHP banyak digunakan untuk 
memprogram situs website dinamis. PHP 
dapat digunakan untuk membangun sebuah 
CMS. Beberapa kelebihan PHP dari bahasa 
pemrograman website, antara lain: 
a. Bahasa pemrograman PHP adalah 

sebuah bahasa script yang tidak 
melakukan sebuah kompilasi dalam 
penggunaannya. 

b. Web server yang mendukung PHP dapat 
ditemukan dimana – mana mulai dari 
apache, IIS, lighttpd, hingga xitami 
dengan konfigurasi yang relatif mudah. 

c. PHP dalam sisi perkembangan lebih 
mudah, karena banyaknya milis – milis 
dan developer yang siap membantu 
pengembangan. 

d. Pada sisi pemahaman, PHP adalah 
bahasa scripting yang paling mudah 
karena memiliki referensi yang banyak. 

e. PHP adalah bahasa open source yang 
dapat digunakan di berbagai mesin 
(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan 
dapat dijalankan secara runtime melalui 
console serta juga dapat menjalankan 
perintah – perintah sistem. 

 
Entity Relation Diagram merupakan salah 
satu model yang digunakan untuk mendesain 
database dengan tujuan menggambarkan data 
yang berelasi pada sebuah database. 
Umumnya setelah perancangan ERD selesai 
berikutnya adalah mendesain database secara 
fisik yaitu pembuatan tabel, index dengan tetap 
mempertimbangkan performance. Kemudian 
setelah database selesai dilanjutkan dengan 

merancang aplikasi yang melibatkan 
database. 
 
Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu 
model logika data atau proses yang dibuat 
untuk menggambarkan dari mana asal data, 
dan kemana tujuan data yang keluar dari 
sistem, di mana data disimpan, proses apa 
yang menghasilkan data tersebut, dan 
interaksi antara data yang tersimpan, dan 
proses yang dikenakan pada data tersebut. 
 
Diagram Konteks memperlihatkan sistem 
yang dirancang secara keseluruhan, semua 
entitas eksternal harus digambarkan 
sedemikian rupa, sehingga terlihat data yang 
mengalir pada input – proses – output 
 
Framework Bootstrap merupakan sebuah 
toolkit yang dikembangkan oleh Twitter untuk 
mempermudah web developer dalam 
mendesain tampilan aplikasi. Pada Bootstrap 
sudah tersedia CSS, HTML, dan JQuery 
Plugin. 
 
Framework CodeIgniter (CI) adalah 
framework pengembangan aplikasi 
(Application Development Framework) dengan 
menggunakan PHP, suatu kerangka 
pembuatan program dengan menggunakan 
PHP. Pengembangan dapat langsung 
menghasilkan program dengan cepat, dengan 
mengikuti kerangka kerja untuk membuat yang 
telah disiapkan oleh framework CI. 
Ada 3 direktori sertaan dari codeigniter, yaitu :  

• Direktori application adalah direktori 
tempat pemrogram membuat aplikasi 
dengan menggunakan codeigniter, 
termasuk di dalamnya pemrogram bisa 
menambahkan librari class dan fungsi 
tambahan, apabila librari class dan fungsi 
yang disediakan oleh codeigniter tidak 
memadai untuk kebutuhan program yang 
dibuat. 

• Direktori system adalah direktori inti dari 
semua librari class dan fungsi yang 
dimiliki oleh codeigniter untuk dapat 
digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi. 

• Direktori user_guide adalah sekumpulan 
user guide dalam penggunaan dan 
implementasi aplikasi dengan 
menggunakan codeigniter. Direktori ini 
ada untuk membantu bagaimana cara 
menggunakan librari class dan fungsi 
yang di miliki oleh codeigniter tersebut. 
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Manajemen Sistem Informasi (PKL) adalah 
cara – cara mengelola informasi dengan 
menggunakan pendekatan sistem yang 
berdasarkan pada prinsip – prinsip 
manajemen. Manajemen adalah proses 
kegiatan mengelola sumber daya manusia, 
material, dan metode (3M : Men, Material, 
Method) berdasarkan fungsi – fungsi 
manajemen agar tujuan dapat tercapai secara 
efisien dan efektif 
 
Sistem Informasi Akademik adalah suatu 
sistem yang dibangun untuk mengelola data – 
data akademik sehingga memberikan 
kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan 
administrasi akademik secara online. 
 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan 
mata kuliah yang wajib diambil oleh 
mahasiswa Teknik Elektro Universitas 
Mataram. Mata kuliah yang terdiri atas 2 (dua) 
SKS ini bertujuan untuk memberi bekal kepada 
mahasiswa agar mengetahui permasalahan di 
dunia kerja yang berkaitan dengan mata kuliah 
yang pernah diambil sebelumnya dan dapat 
membuat deskripsi teoritis dan analisis dari 
sudut pandang bidang studi yang 
bersangkutan serta memberikan/ menjelaskan 
alternatif pemecahannya dalam bentuk 
laporan untuk diseminarkan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini membahas tentang 
perancangan Sistem Informasi Praktek Kerja 
Lapangan yang akan digunakan untuk 
mempermudah Jurusan Teknik Elektro dan 
Koordinator PKL pada Fakultas Teknik 
Universitas Mataram dalam proses 
administrasi Praktek Kerja Lapangan. Aplikasi 
website dirancang menggunakan beberapa 
software seperti : Windows 8.1 (Single 
Language 64-bit) sebagai sistem operasi 
komputer laptop, Sublime Text3 sebagai Editor 
untuk membuat Website, WampServer 2.4 
sebagai Webserver Localhost, serta Mozilla 
Firefox dan Google Chrome sebagai Web 
Browser. 
 
Lokasi  Penelitian. Penelitian ini dilalukan di 
Laboratorium Jaringan dan Komputer Jurusan 
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 
Mataram. 
 

Alat dan Bahan Penelitian. Alat dan bahan 
yang digunakan pada penelitian ini adalah 
sebagai bertikut : 
a. Alat 

• Perangkat Keras yang digunakan 
pada penelitian ini adalah : Komputer 
Laptop ASUS A455L Series dengan 
Processor Intel(R) Core(TM) I3-
5005U CPU @ 2.0 GHz, Memory 
(RAM) 4GB, dan HardDisk 500 GB. 

• Perangkat lunak sistem operasi 
komputer laptop menggunakan 
sistem operasi Windows 8.1 (Single 
Language 64-bit), serta perangkat 
lunak pendukung yang dibutuhkan 
untuk perangcangan sistem 
informasi ini yaitu : Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Visio, 
WampServer 2.4, Sublime Text3, 
MySQL, Mozilla Firefox dan Google 
Chrome. 

b. Bahan 
Sumber penelitian ini menggunakan data 
– data mahasiswa yang terdapat pada 
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 
Universitas Mataram yang akan dan 
sedang melaksanakan PKL. 

 
Metode Pengumpulan Data. Adapun metode 
pengumpulan data yang dilakukan penulis 
antara lain : 
a. Observasi (Observation). Penulis 

melakukan pengamatan langsung 
terhadap objek penelitian berupa data 
mahasiswa pada Jurusan Teknik Elektro 
Fakultas Teknik Universitas Mataram. 

b. Wawancara (Interview). Penulis 
melakukan pendekatan komunikasi yang 
berhubungan langsung dengan sumber 
data dan terjadi proses komunikasi 
dengan narasumber. 

 
Perancangan Sistem merupakan tahapan 
setelah analisis dari kebutuhan-kebutuhan 
fungsional dan persiapan untuk rancang 
bangun implementasi yang menggambarkan 
bagaimana suatu sistem dibentuk. 
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Gambar 1 Use Case 

 
Berikut adalah  diagram konteks untuk 
mendefinisikan proses awal dan akhir dari data 
yang masuk serta keluaran pada suatu sistem. 
 

 
 

Gambar 2 Diagram Konteks 

 
Adapun  DFD yang dibuat untuk 
menggambarkan data atau informasi yang 
gunakan agar proses yang berlangsung pada 
sistem dapat dijelaskan secara rinci. Berikut 
adalah DFD yang diusulkan pada sistem 
informasi Praktek Kerja Lapangan Jurusan 
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 
Mataram. 
 

 
Gambar 3 Data Flow Diagram Level 0 

 
Entity Relationship Diagram merupakan 
suatu bagan yang menggunakan relasi dan 
entitas suatu informasi. Diagram relasi entitas 
dibuat dengan menggunakan presepsi yang 
terdiri dari sekumpulan objek dasar yaitu 
entitas dan hubungan antar entitas. 

 
Gambar 4 Entity Relationship Diagram 

 
Class Diagram dirancang untuk menampilkan 
hubungan secara logika dari kelas – kelas 
yang ada pada sebuah sistem yang sedang 
kita buat. Class diagram menggambarkan 
struktur statis dari sebuah sistem 
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Gambar 5 Class Diagram 

 
Class diagram pada gambar 5 menampilkan 
hubungan antar kelas – kelas yang telah 
dirancang pada database sistem Informasi 
PKL Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Mataram, dimana terdapat beberapa kelas 
yang memiliki relasi terhadap kelas yang lain 
sesuai dengan aturannya masing – masing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem informasi adalah satu kesatuan 
dari komponen perangkat keras, perangkat 
lunak, dan ide yang timbul berdasarkan 
masalah tertentu yang memberikan daya guna 
bagi pelanggan maupun diri sendiri, dimana 
proses yang dilakukan dalam sistem informasi 
adalah proses input, output, dan verifikasi data 
untuk mengubah informasi manual ke sistem 
berbasis digital. 

 

 
Gambar 6 Topologi mekanisme pengaksesan SIP 

 

Gambar 6 diatas merupakan gambar 
perancangan topologi mekanisme 
pengaksesan Sistem Informasi Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) Jurusan Teknik Elektro 
Fakultas Teknik Universitas, dimana user 
dapat menggunakan jaringan lokal, jaringan 
luar maupun jaringan data handphone. 
 
Framework CodeIgniter digunakan sebagai 
kerangka kerja untuk  merancang dan 
membangun sebuah sistem informasi. Agar 
dapat menjalankannya di web server cukup 
menggunakan konfigurasi default dari 
codeigniter, namun pada codeigniter yang di 
gunakan pada aplikasi ini ada beberapa file 
yang akan dikonfigurasi yaitu : 
1. File autoload.php yang berada pada folder 

config. Konfigurasi file adalah sebagai 
berikut: 

 
Gambar 7 Konfigurasi File Autoload.php 

 
2. File database.php berada pada folder 

config yang digunakan untuk melakukan 
koneksi ke database dengan melakukan 
konfigurasi sebagai berikut. 

 

 
Gambar 8 Konfigurasi File Database.php 
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Implementasi Pembuatan Aplikasi  
Halaman Login User 
 

 
Gambar 9 Form Login User 

 

Antarmuka login user adalah tampilan saat 
pertama kali user mengakses sistem. Pada 
Gambar 9 berisikan username dan password 
yang dimiliki oleh user yang harus diisi dengan 
benar.  
 
Login sebagai Administrator 
Halaman utama administrator akan tampil 
setelah user berhasil melakukakan login 
sebagai admin. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 10 Halaman Utama Administrator 

Menu Dashboard adalah halaman utama yang 
akan tampil setelah administrator berhasil 
melakukakan login. Halaman ini berisi daftar 
aktifitas terbaru dari sistem, saran dan kiritk 
dari member, alert jika ada data PKL sudah 
sudah mencapai masa berakhirnya dan 
permintaan validasi akun untuk member baru 
yang akan dieksekusi oleh admin JTE. 
 
Login sebagai Sekjur (Sekretaris Jurusan) 
Menu Dashboard Sekjur berisi tampilan grafik 
data PKL mahasiswa sehingga dapat 
terpantau jumlah persentase semua data PKL 
mahasiswa. 
 

 
Gambar 11 Halaman Utama Sekjur 

 
Bentuk grafik data PKL berdasarkan 
perhitungan persentase dari data keseluruhan 
PKL mahasiswa. Keterangan status PKL 
mahasiwa ditandai dengan warna yang 
berbeda – beda sesuai kebutuhan dan diikuti 
keterangan jumlah data status PKL 
dibawahnya seperti yang terlihat pada gambar 
11 diatas. 
 
Login  sebagai Mahasiswa 
Tampilan halaman sistem dengan hak akses 
level mahasiswa berisi beberapa menu, yaitu 
Dashboard, Dosen, dan Info saya. 
 

  
Gambar 12 Halaman utama Mahasiswa 

 

Menu Dashboard Mahasiswa berisi tampilan 2 
(dua) kolom, yaitu kolom alerts dan kolom 
Saran & Kritik. Tampilan menu dashboard 
mahasiswa dapat dilihat pada gambar 12 
diatas. 
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Halaman Website 
 

  
Gambar 13 Halaman beranda Website 

 
Gambar 13 merupakan tampilan depan 
antarmuka dari website Sistem Informasi PKL 
Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. 
Halaman ini menampilkan informasi dimana 
dokumen dapat diakses oleh siapapun tanpa 
harus melakukan login terlebih dahulu. 
 
Halaman Registrasi Pengguna Baru 
Halaman Registrasi Pengguna Baru adalah 
halaman yang digunakan oleh mahasiswa 
untuk mendapatkan akun Sistem Informasi 
PKL Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Mataram. Data pendaftaran harus memenuhi 
syarat dan ketentuan yang diterapkan pada 
sistem. Untuk lebih jelasnya, proses 
pendaftaran dapat dilihat pada gambar 14 
berikut. 
 

 
Gambar 14 Form Registrasi Pengguna Baru 

 

Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran 
dengan meng-input-kan data diri yang sesuai 
dan telah memenuhi syarat dan ketentuan 
sistem, maka data akan tersimpan di sistem 
yang selanjutnya akan diverifikasi oleh admin 
Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. 
 
Metode Perancangan Sistem 
Metode perancangan sistem merupakan 
upaya mendefinisikan komponen – komponen 

perangkat lunak, hubungan antar komponen 
dan struktur perangkat lunak yang akan 
dibangun sehingga menghasilkan arsitektur 
dari sistem secara terperinci, khususnya dalam 
bentuk algoritma – algoritma. 
 

 
Gambar 15 Metode perancangan sistem 

 
Perancangan sistem Informasi PKL ini 
menggunakan metode MVC (Model-View-
Controller) dimana tampilan antarmuka 
pengguna dengan sistem harus melalui 
beberapa proses, mulai dari pengaksesan 
database melalui model yang dikendalikan 
oleh controller, permintaan data yang diminta 
akan dicek terlebih dahulu ketersediaannya 
yang kemudian data tersebut akan ditampilkan 
di halaman view sehingga informasi dapat 
dilihat oleh pengguna. 
 
Pengujian Sistem 
Pengujian dapat diartikan sebagai proses 
evaluasi terhadap fitur – fitur perangkat lunak 
(software system) dan membandingkan antara 
persyaratan yang ada dengan hasil yang 
diharapkan. Data yang dikumpulkan saat 
pengujian dilakukan untuk memberikan 
indikasi yang baik mengenai reliabilitas 
perangkat lunak dan menunjukkan kualitas 
perangkat lunak secara keseluruhan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode 
Pengujian Black Box (Black Box Testing). 
 
Pengujian Black Box adalah pengujian yang 
dilakukan dengan cara mengamati hasil 
eksekusi melalui data uji dan memeriksa 
fungsional dari perangkat lunak. Pengujian 
Black Box hanya berfokus pada persyaratan 
fungsional perangkat lunak, pengujian 
fungsional meliputi seberapa baik sistem 
manipulasi data, pencarian dan proses bisnis, 
penggunaan layar, dan integrasi. Dengan 
demikian, prosedur dan penggunaan 
perangkat lunak dapat dijadikan sebagai 
pedoman untuk menetapkan dasar pengujian 
black box. 
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Tabel 1 Ketersediaan Halaman sistem 

 

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat untuk 
ketersediaan tabel telah memenuhi 
persyaratan dari sebuah sistem informasi 
sehingga dapat dapat dilakukan pengujian 
kelayakan. Keberhasilan pengujian sistem 
tergantung dari kondisi yang terjadi pada saat 
proses pengaksesan, ketersediaan halaman 
dan serta ketersdiaan database, sehingga 
belum dapat disimpulkan bahwa sebuah 
sistem berhasil berjalan sepenuhnya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 
pembahasan perancangan sistem informasi 
PKL Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 
Universitas Mataram adalah : 

1. Perancangan sistem Informasi Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Mataram 
menggunakan framework CodeIgniter 
dan Bootstrap sebagai dasar 
perancangan sistem dan Wampserver 
sebagai database server. Monitoring 
pelaksanaan PKL mahasiswa dilakukan 
dengan menambahkan alert system pada 
aplikasi. 

2. Perancangan sistem Informasi Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Mataram bertujuan 
untuk membantu proses administrasi PKL 
mahasiswa, seperti pendaftaran PKL 
secara online, input data mahasiswa PKL, 
monitoring status PKL terakhir 
mahasiswa, cetak suran izin & surat tugas 

PKL, dan lainnya yang berhubungan 
dengan PKL di Jurusan Teknik Elektro 
Universitas Mataram. 

3. Ada 3 (tiga) tingkatan level hak akses 
pada sistem Informasi Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) Jurusan Teknik Elektro 
Universitas Mataram, yaitu level 
administrator (Admin), Sekretaris Jurusan 
(Sekjur) dan Mahasiswa. Masing – 
masing level memiliki hak akses dan 
tampilan sistem yang berbeda – beda. 

4. Sistem ini menggunakan type data 
innoDB pada PHP dan MySql sebagai 
database server sehingga dapat 
menampung data tabel kurang lebih 
sebanyak 16TB. 

5. Perancangan sistem  menggunakan 
metode MVC (Model-View-Controller) 
sehingga alur data yang berjalan lebih 
terstruktur dan efisien. 

 
Saran 
1. Diharapakan Sistem Informasi PKL 

Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Mataram ini dapat menjadi referensi untuk 
penelitian berikutnya. 

2. Mahasiswa yang melakukan penelitian di 
masa mendatang diharapkan mampu 
memperbaiki kekurangan yang terdapat 
dalam Sistem Informasi PKL Jurusan 
Teknik Elektro Universitas Mataram ini. 

3. Penguasaan materi, observasi, 
wawancara, studi literatur, sangat 
diperlukan untuk mendukung penyerapan 
materi yang diperoleh di perkuliahan 
karena hal tersebut akan ditemui di dalam 
proses pengerjaan tugas akhir. 
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Nama form 
Ketersediaan Halaman 

Ya Tidak 

Form login �   

Form Pendaftaran 
Pengguna Baru 

�   

Input User �   

Input Data Dosen �   

Input Data Mahasiswa �   

Input Data PKL 
Mahasiswa 

�   

Input Nilai PKL �   

Download Berkas �   

Proses Pendaftaran PKL �   
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