
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL)  merupakan salah satu mata kuliah bersifat 

wajib bagi seluruh mahasiswa yang diterapkan oleh Universitas Teknokrat 

Indonesia, yang memiliki bobot 2 sks dari total 3 sks mata kuliah PKL. Praktek 

Kerja Lapangan dilaksanakan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimal 

3 orang. Jangka waktu pelaksanaan rata-rata adalah 2 bulan. Untuk membantu 

kelancaran PKL maka setiap kelompok akan didampingi oleh seorang dosen 

pembimbing yang ditunjuk oleh kordinator PKL. 

Praktik Kerja Lapangan diberikan dengan tujuan untuk membekali seluruh 

mahasiswa agar memiliki pengalaman di dunia kerja dan melatih mahasiswa agar 

berfikir kritis untuk menghadapi masalah yang ada serta dapat memberikan solusi 

masalah tersebut dengan memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi 

dan komputer. 

Sebelum melaksanakan kegiatan PKL mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah PKL akan melakukan pembayaran yang dilakukan setelah mahasiswa 

menempuh minimal 100 sks dan lulus mata kuliah bahasa indonesia, kecakapan 

antar personal, dan kesekretarisan dengan minimal IPK >=2,0. Setelah 

pembayaran mahasiswa akan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian 

keuangan, kemudian  melakukan pendaftaran PKL dengan mengisi data diri 

kedalam google form yang telah disediakan oleh pihak Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah mengisi data diri, pihak BAAK 

akan melakukan pengecekan data untuk dilihat apakah mahasiswa tersebut telah 

memenuhi syarat dan dapat melaksanakan PKL. Kemudian, pihak BAAK akan 
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menyampaikan informasi mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dapat 

melaksanakan PKL melalui Majalah Dinding (Mading). Lalu mahasiswa diminta 

untuk mengumpulkan bukti pembayaran, transkip nilai beserta form permohonan 

tempat PKL yang telah disetujui dan telah ditanda tangani oleh kordinator PKL 

untuk diberikan ke pihak BAAK agar dibuatkan surat pengantar PKL. 

Dalam waktu 3 hari, mahasiswa dapat mengambil surat pengantar PKL 

untuk diberikan ke perusahaan yang diajukan. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan 

untuk mendapatkan surat balasan PKL dari perusahaan dan kemudian diserahkan 

ke pihak BAAK. Setelah pihak BAAK mendata mahasiswa yang sudah 

memperoleh tempat PKL, mahasiswa akan mengikuti pembekalan PKL yang 

wajib lulus sebagai salah satu syarat untuk dapat melaksanakan PKL. Berkas atau 

attribut PKL berupa surat tugas, buku panduan PKL untuk perusahaan, buku 

panduan penyusunan laporan PKL, formulir daftar hadir mahasiswa PKL, 

formulir catatan harian mahasiswa PKL, dan formulir penilaian mahasiswa PKL 

diberikan kepada mahasiswa pada saat pelepasan PKL. 

Selama 2 bulan melaksanakan PKL, kegiatan harian PKL wajib dituliskan 

mahasiswa pada formulir catatan harian mahasiswa PKL yang telah diberikan 

oleh pihak BAAK sebagai lampiran untuk laporan PKL yang dibuat oleh 

mahasiswa serta sebagai evaluasi bagi pihak BAAK apakah pembekalan dapat 

diterapkan kembali atau tidak kedepannya. Setelah melaksanakan PKL, 

mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan formulir penilaian mahasiswa PKL 

yang telah dinilai dan ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan ke pihak BAAK. 

Proses pengelolaan data PKL yang terjadi pada layanan PKL Universitas 

Teknokrat Indonesia, yaitu penyampaian informasi mahasiswa yang 
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diperbolehkan melaksanakan PKL menggunakan media kertas melalui mading. 

Kemudian, dalam proses merekap data perusahaan tempat pelaksanaan PKL 

terkadang terdapat kesamaan tempat pelaksanaan PKL, dikarenakan kordinator 

PKL tidak merekap ulang data perusahaan yang telah diajukan mahasiswa. 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan 

salah satu unit pelayanan mahasiswa dalam membantu pelaksanaan dari proses 

administrasi akademik dan kemahasiswaan seperti halnya membantu mahasiswa 

dalam pelaksanaan PKL. Oleh karena itu diperlukan adanya pemanfaatan 

teknologi informasi dan komputer sebagai pendukung layanan PKL. 

Pada penelitian (Thya S dan Didi S, 2015) rancang bangun sistem 

informasi Praktek Kerja Lapangan berbasis Web dengan Metode waterfall 

memiliki kelebihan dapat menampilkan informasi dan data yang dibutuhkan 

dalam kegiatan PKL yang ada meliputi informasi dan data peserta, informasi dan 

data perusahaan, informasi dan data nilai, informasi dan data surat-surat yang 

dibutuhkan serta menangani proses bisnis yang ada dalam kegiatan tersebut 

dengan tepat dan baik, tapi memiliki kelemahan yaitu membutuhkan banyak 

sekali validasi data yang dibutuhkan serta belum adanya pengujian secara 

langsung kepada user/pengguna sistem yang sesungguhnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah suatu Sistem Informasi 

Layanan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berbasis web menggunakan model 

framework codeigniter. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kinerja dari pihak Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada 

seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. 



4 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi layanan PKL pada Universitas 

Teknokrat Indonesia? 

2. Bagaimana menerapkan model framework codeigniter ke dalam sebuah 

sistem informasi layanan PKL berbasis web? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan sebuah sistem informasi layanan PKL untuk membantu 

meningkatkan kinerja pihak BAAK dan meningkatkan kualitas layanan 

kepada seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Menerapkan penggunaan web dengan menggunakan model framework 

codeigniter sebagai sistem informasi layanan PKL yang akan dibuat. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas mengenai sistem layanan pelaksanaan PKL 

seperti pendaftaran PKL, pengajuan tempat PKL, surat pengantar PKL beserta 

surat balasan PKL, berkas atau attribut PKL, kegiatan harian PKL, daftar hadir 

PKL dan penilaian PKL pada Universitas Teknokrat Indonesia yang akan 

dikembangkan kedalam sebuah sistem informasi layanan berbasis web dengan 

menggunakan model framework codeigniter. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu pendukung layanan 

yang dapat membantu meningkatkan kinerja dari pihak Biro Administrasi 
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Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) serta dapat meningkatkan kualitas 

layanan PKL yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat 

Indonesia. Sistem yang dibuat tidak menggantikan model layanan PKL yang 

sudah ada, tetapi memperkuat model layanan PKL tersebut melalui 

pengembangan teknologi informasi dan komputer. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang praktek kerja lapangan, codeigniter, 

PHP, unifed modeling languagr (UML), metode pengembangan extreme 

programming, pengujian blackbox testing. Materi yang diambil dapat 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan 

disusun sendiri oleh penulis oleh tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang kerangka penelitian, objek penelitian, dan 

tahapan penelitian. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang implementasi sistem yang telah dibuat. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil pengujian sistem dan pembahasan dari 

sistem yang telah dibuat. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi pembahasan tentang simpulan dan saran dari 

laporan yang penulis buat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


