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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pendataan skripsi merupakan hal yang sangat penting saat sekarang 

ini hal ini dikarnakan sistem pendaataan secara manual membutuhkan waktu yang 

lama dan hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan Skripsi ditulis mahasiswa 

berdasarkan konsentrasi keilmuan yang mereka pelajari sebagai tugas akhir 

menuntaskan program sarjana Dalam penulisannya, skripsi memiliki aturan serta 

format yang jelas dan sistematis ,skripsi ini merupakan hal yang sangat penting 

bagi mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan sarjana.  

HMJTI merupakan organisasi yang berada di bawah badan eksekitif 

mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta, HMJTI merupakan bentuk kristalisasi 

kesamaan dasar pemikiran dan aspirasi mahasiswa. HMJTI memiliki struktur 

kepengurusan yang terdiri dari berbagi bentuk tugas dan fungsinya diantaranya 

terdapat pengarsipan skripsi bagi mahasiswa yang terdaftar jadi pengurus di dalam 

organisasi HMJTI, mahasiswa yang telah lulus jenjang sarjanya mengumpulkan 

skripsi ke HMJTI bertujuan untuk menjadikan pedoman bagi mahasiswa HMJTI 

yang belum selsai menempuh jenjang sarjana.  

 sistem pendataan skripsi ini dituju untuk mendata skripsi  HMJTI  ini 

bertujuan untuk mengatur skripsi yang ada pada sekertariat  HMJTI, skripsi 

mahasiswa HMJTI ini setiap tahun ada karena mahasiswa yang masuk himpunan 

ini harus mengumpuklan skripsi yang mereka kerjakan, mahasiswa yang ada di 
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HMJTI atau yang tergabung di dalam himpunan HMJTI ini tidak tentu untuk 

jumlahnya dikarenakan sedikitnya minat mahasiswa yang ingin bergabung 

dengan himpunan HMJTI ini, untuk mahasiswa HMJTI yang lulus tiap tahunya 

tidak menentu, jadi untuk jumblah skripsi yang ada di HMJTI bisa dihitung 

jumlahnya, Pendataan skripsi HMJTI masih menggunak sistem pendataan manual 

membutuhkan waktu yang sangat lama, penting dibuatnya website pendataan 

skripsi agar  dapat mengatur skripsi HMJTI, agar permasalahan yang ada di linkup 

HMJTI bisa teratasi degan adanya websit ini , skripsi HMJTI ini bisa berfungsi 

bagi mahasiswa yang berada di lingkup STMIK Akakom. 

Penerapan framework laravel dalam pembuatan sistem ini bertujuan untuk 

memudahkan pengembangan sistem dengan arsitektur MVC (Model View 

Controller). dengan menggunakan framework laravel dapat mempermudah 

proses pengembangan sistem dengan mempermudah tugas-tugas yang umum 

seperti routing, authentication, sessions, dan caching. Pengembangan 

menggunakan framework Laravel memiliki kelebihan karena dilengkapi dengan 

utilitas pemrograman untuk membantu proses pengembangan sistem dan juga 

moderasi dengan cara terbaik, selain itu framework ini dapat digunakan di segala 

browser dan berbagai perangkat dengan baik.  

Dalam pembuatan website ini menggunakan bahasa pemograman php 

yang mana dengan menggunakan php ini penulisan kode lebih singkat dan dapat 

dimengerti dengan mudah dan banyak digunakan, dalam penggunaan pembuatan 

website yang digunakan teknologi laravel dikarnakan banyak nya    fitur modern 

yang sangat membantu developer dalam membuat suatu website, laravel juga 
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dapat mempermudah proses pengembangan website dengan bantuan beberapa 

fitur unggulan seperti Template Engine, Routing, dan Modularity. Dengan adanya 

website ini nanti dapat membantu program kerja dari HMJTI yang sebelumnya 

masih menggunakan pendataan manual. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumusakan masalah 

bagimana menginpelmentasikan laravel dalam pembuatan aplikasi pendataan 

skripsi HMJTI yang berbasis website dengan menggunakan framework laravel. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pendataan skripsi HMJTI antara lain: 

1. Pengambilan data dilakukan dengan penulisan judul yang diambil di 

HMJTI.   

2. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel. 

3. Sistem ini dibangun hanya untuk pendataan skripsi HMJTI. 

4. Anggota HMJTI yang ingin melihat skripsi HMJTI harus melakukan 

login terlebih dahulu dengan menggunkan NPK masing masing. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menghasilkan aplikasi pendataan skripsi HMJTI dapat 

memberikan informasi terkait dengan data skripsi mahasiswa yang 

telah lulus dengan jelas. 
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2. Untuk menghasilkan suatu gambaran bagi mahasiswa HMJTI yang 

mencari data skripsi dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan 

pelayanan bagi mahasiswa akhir. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya aplikasi ini mahasiswa HMJTI dapat menggunakan aplikasi 

dengan mudah dan dapat melihat informasi skripsi yang ada di lingkup HMJTI dan 

dapat mempermudah pengurus harian HMJTI dalam mendata skripsi yang masuk. 

 


