
I. Pendahuluan

Tugas akhir menjadi proses akhir yang dijalankan oleh 
seorang mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya. 
Seorang mahasiswa dapat melakukan penelitian untuk 
tugas akhir bila ia telah mengambil semua perkuliahan 
yang diwajibkan. Sebelum melaksanakan penelitian untuk 
tugas akhir, seorang mahasiswa harus melalui proses 
administrasi.

Setiap jurusan memiliki prosedur tugas akhir 
yang berbeda-beda. Pada Jurusan Teknik Elektro dan 
Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, 
proses pelaksanaan tugas akhir terdiri atas beberapa tahap 
yaitu: proposal, seminar kemajuan (progres), seminar 
hasil, seminar karya ilmiah/poster dan sidang tugas 
akhir. Hampir semua proses administrasi tugas akhir 
masih dilakukan secara paper-based. Hanya pada proses 

penerimaan proposal tugas akhir yang dilakukan melalui 
mailing list.

Proses administrasi saat ini masih memiliki beberapa 
masalah diantaranya, pihak administrasi jurusan masih 
melakukan pengelolaan terhadap dokumen tugas akhir 
secara paper-based. Masalah lainnya, Dosen Penguji, 
Ketua Komite Seminar, dan Koordinator Tugas Akhir 
tidak mengetahui progress atau status tugas akhir seorang 
mahasiswa. Dalam penelitian ini akan dirancang dan 
dikembangkan sistem informasi tugas akhir yang dapat 
digunakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas. 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem 
informasi tugas akhir di Jurusan Teknik Elektro dan 
Komputer Universitas Syiah Kuala.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini telah 
dilakukan oleh Karlina Kusumaningrum, Adian Fathur 
Rochim dan Rinta Kridalukmana dengan judul “Sistem 
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Informasi Kerja Praktek dan Tugas Akhir Program Studi 
Sistem Komputer”. Aplikasi yang dikembangkan dalam 
penelitian tersebut menggunakan Bahasa pemrograman 
PHP dan basis datanya menggunakan MySQL serta CSS 
template sebagai frameworknya [1].

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina Kusumaningrum 
dkk., membahas bagaimana merancang suatu sistem 
informasi berbasis web yang berfungsi untuk memasukkan 
dan menampilkan data dari kerja praktek dan tugas akhir. 
Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu 
pada basis data yang digunakan. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Karlina Kusumaningrum dkk, basis data 
yang digunakan adalah MySQL sedangkan pada penelitian 
yang akan dilakukan menggunakan Google Datastore 
sebagai basis datanya. Keunggulan menggunakan Google 
Datastore ialah kemampuan penyimpanan data yang 
dapat diskalakan. Artinya, developer aplikasi tidak perlu 
memikirkan masalah besarnya penggunaan resource dari 
server, karena hal itu diatur secara otomatis oleh Google.

Kajian lain yang masih relevan dengan penelitian ini 
yang berjudul “Rekayasa Ulang Proses Bisnis Administrasi 
Tugas Akhir dan Wisuda (Studi Kasus: Program Studi 
Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia)” oleh 
Alfian Nurlifa, Neny Sulistianingsih dan Vira Megasari 
Haqni yang fokus kepada perancangan ulang proses bisnis 
dari sistem informasi yang telah ada [2]. Perbedaan antara 
kajian yang dilakukan oleh Alfian Nurlifa dengan kajian 
yang akan dilakukan terletak pada fokus dari penelitian. 
Kajian yang diteliti oleh Alfian Nurlifa bertujuan untuk 
merekayasa ulang proses bisnis dari sistem informasi yang 
telah ada, sehingga proses administrasi pada tugas akhir 
memerlukan waktu yang singkat dan mengoptimalkan 
sistem informasi yang telah ada. Sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan fokus pada perancangan sistem 
informasi untuk tugas akhir dari proses bisnis yang ada.

Kajian lain yang pernah diteliti sebelumnya yang 
berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Ridwan Tasa Dirsa yang berjudul “Rancang 
Bangun Aplikasi Sistem Pendukung Outline Tugas Akhir 
(SPOTA) Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Tanjungpura Berbasis Android”. Aplikasi pada penelitian 
ini dirancang dan dibangun berbasiskan android [3].

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Tasa Dirsa 
hanya membahas permasalahan proses review rancangan 
proposal yang diajukan mahasiswa melalui aplikasi 
berbasis Android, sehingga untuk tahap selanjutnya proses 
administrasi berlangsung via sistem informasi berbasis 
web. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini 
mencakup seluruh proses administrasi tugas akhir. Aplikasi 
dikembangkan menggunakan Bahasa pemrograman Java 
dan Google Datastore sebagai media penyimpanan data. 

II. StudI PuStaka

Bagian ini membahas teori dasar dari penelitian yang 
dilakukan. Teori-teori yang dibahas adalah tugas akhir, 
aplikasi web, arsitektur web (mvc), google app engine, 
datastore, java servlet, javaserver page, dan bootstrap.

A. Tugas Akhir

Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh 
mahasiswa berdasarkan hasil penelitian suatu masalah 
yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan 
dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu 
persyaratan kelulusan mahasiswa [4]. Skripsi atau tugas 
akhir diujikan setelah mahasiswa lulus semua mata 
kuliah yang harus diselesaikan sesuai kurikulum [5]. 
Tugas akhir juga didefinisikan sebagai kegiatan penelitian 
yang diusulkan, dikerjakan, dan dilaporkan oleh seorang 
mahasiswa secara mandiri dengan tujuan agar dapat 
memecahkan masalah atau menghasilkan suatu produk 
yang bermanfaat berdasarkan metode ilmiah yang sudah 
dipelajari dan dapat ditulis ke dalam sebuah karya ilmiah 
yang bisa dipertanggungjawabkan [6].

B. Aplikasi Web

Aplikasi web merupakan suatu aplikasi yang dapat 
diakses melalui web yang mengombinasikan karakteristik 
dari aplikasi hipermedia web dan aplikasi perangkat 
lunak web. Aplikasi web yang sekarang ini kebanyakan 
merupakan sistem fungsional secara penuh yang 
menyediakan perdagangan elektronik bisnis-ke-pelanggan 
dan bisnis-ke-bisnis serta dengan banyak layanan-ke-
banyak pengguna. Insdustri-industri seperti industri 
pariwisata dan rumah sakit, pabrik, perbankan, pendidikan 
dan pemerintahan akan menggunakan aplikasi berbasis 
web (web-based application) untuk meningkatkan operasi 
mereka [7].

C. Arsitektur Web (Model-View-Controller)

Pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) adalah 
arsitektur aplikasi yang membagi aplikasi menjadi tiga 
bagian: model, view, dan controller. MVC pada awalnya 
dikembangkan untuk memetakan masukan tradisional, 
pemrosesan, peran keluaran dari banyak program ke 
dalam bentuk GUI (Graphical User Interface). Masukan 
pengguna, pemodelan dunia luar, dan umpan balik visual 
kepada pengguna dipisahkan dan ditangani oleh objek 
model, view dan controller [8].

• Google Apps Engine
Google Apps Engine merupakan sebuah layanan 

hosting aplikasi web. Apps engine bisa menjadi media 
penyimpanan konten juga seperti dokumen dan gambar, 
akan tetapi lingkungannya didesain khusus untuk aplikasi 
dinamis bersifat real-time. Google App Engine didesain 
sebagai hosting aplikasi dengan jumlah pemakai yang 
banyak. Semakin banyak pemakai yang menggunakan 
aplikasi, maka app engine mengalokasikan resource yang 
lebih banyak untuk aplikasi dan mengelola penggunaan 
dari resource tersebut. Namun, aplikasi tersebut tidak 
mengetahui jumlah resource yang digunakan [9].

Apps engine merupakan bagian dari Google Cloud 
Platform. Aplikasi web app engine terdiri dari 3 bagian: 
instan aplikasi, penyimpanan data scalable (dapat 
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diskalakan) dan layanan scalable (dapat diskalakan). 
Google apps engine meyediakan 4 environment dari 
bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi 
yaitu: Phyton, Java, GO dan PHP [9].

• Datastore
Datastore google apps engine didesain untuk 

menangani, mendistribusikan dan scaling aplikasi, 
sehingga aplikasi bisa fokus pada hal yang lain. Aplikasi 
apps engine meyimpan data sebagai satu entitas atau lebih 
entitas datastore. Setiap entitas memiliki satu atau lebih 
propertis. Setiap entitas datastore memiliki key unik yang 
disediakan oleh aplikasi atau Apps Engine. Aplikasi dapat 
mengakses entitas hanya dengan key unik yang telah ada. 
Perbedaan sebuah entitas datastore dengan table-row pada 
basis data relasional yaitu entitas datastore dapat memiliki 
beberapa nilai untuk satu property [9].

• Java Servlet
Java Servlet adalah sebuah kelas bahasa pemrograman 

Java yang digunakan untuk memperluas kemampuan 
server sehingga aplikasi dapat diakses melalui suatu 
pemrograman model request-response. Meskipun servlets 
dapat menanggapi semua jenis permintaan, servlet 
biasanya digunakan untuk memperpanjang aplikasi yang 
di-host oleh server web. Untuk aplikasi tersebut, teknologi 
Java Servlet yang mendefinisikan kelas servlet HTTP 
khusus [10].

Package javax.servlet dan javax.servlet.http 
menyediakan interface dan kelas untuk menulis servlet. 
Semua servlets harus mengimplementasikan interface 
Servlet. Ketika ingin membuat sebuah servlet, kelas 
GenericServlet dapat digunakan dengan Java Servlet API. 
Kelas HttpServlet menyediakan metode, seperti doGet dan 
doPost, untuk menangani layanan HTTP spesifik [10].

• JavaServer Page (JSP)
JavaServer Pages (JSP) merupakan teknologi yang 

memungkinkan penyisipan potongan kode servlet 
langsung ke dokumen berbasis teks. Sebuah halaman JSP 
adalah dokumen berbasis teks yang berisi dua jenis teks, 
yaitu data statis dan elemen JSP.

JavaServer Pages memiliki JSP Standard Tag 
Library (JSTL). JSTL merangkum inti dari fungsi umum 
untuk banyak aplikasi JSP. Sehingga memudahkan 
seorang programmer dalam membangun suatu aplikasi 
menggunakan JSP [10].

• Bootstrap
Bootstrap merupakan framework antarmuka untuk web 

agar lebih cepat dan lebih mudah dalam pengembangan 
web dengan filosofi mobile-first. Bootstrap menggunakan 
HTML, CSS dan JavaScript. Pada Agustus 2010, Twitter 
merilis Bootstrap sebagai open source. Ada beberapa 
framework frontend serupa yang tersedia di industri, tetapi 
Bootstrap yang paling popular. Hal ini terbukti ketika 
Bootstrap merupakan proyek yang terkenal di GitHub 
sejak 2012. Bootstrap terdiri dari 3 bagian, yaitu css 
(cascading style sheet), komponen, dan javascript [11].

III. Metode

Pada bagian ini penulis membahas prosedur penelitian 
dan tahapan tugas akhir yang berlaku di Jurusan Teknik 
Elektro dan Komputer.

A. Prosedur Penelitian

Sistem informasi tugas akhir ini dirancang dan 
dikembangkan sesuai dengan prosedur penelitian yang 
berlaku pada Jurusan Teknik Elektro dan Komputer. 
Ada tiga prosedur penelitian yang berlaku pada Jurusan 
Teknik Elektro dan Komputer. Prosedur penelitian yang 
pertama merupakan tahapan proposal. Prosedur penelitian 
yang kedua untuk tahapan seminar kemajuan dan seminar 
hasil. Prosedur penelitian yang ketiga untuk seminar karya 
ilmiah/poster dan sidang tugas akhir. Berikut ini penjelasan 
masing-masing prosedur tersebut.

1. Tahapan Proposal
Gambar 1 menyatakan diagram alir tahapan pengajuan 

proposal tugas akhir. Mula-mula seorang mahasiswa 
mengajukan proposal tugas akhir kepada bagian 
Administrasi Jurusan. Selanjutnya pihak Administrasi 
Jurusan memeriksa segala persyaratan dan kelengkapan 
berkas proposal. Jika proposal memenuhi persyaratan, 
maka proposal diterima. Jika tidak diterima, maka 
pihak Administrasi Jurusan menolaknya dan meminta 
mahasiswa tersebut untuk melengkapi persyaratan yang 
kurang. Setelah proposal diterima, pihak Administrasi 
Jurusan mendisposisikan proposal ke Koordiantor Tugas 
Akhir. Lalu Koordinator Tugas Akhir menyerahkan 
proposal tersebut kepada Ketua Bidang yang berkaitan 
dengan judul proposal. Selanjutnya Ketua Bidang 
menetapkan Dosen Reviewer untuk meninjau proposal. 
Dosen Reviewer meninjau proposal dan memberikan 

Gambar 1. Diagram alir tahapan proposal
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keputusan terhadap proposal yang ditinjau. Setelah proses 
peninjauan selesai, Dosen Reviewer menyerahkan hasil 
peninjauan kepada Koordinator Tugas Akhir. Koordinator 
Tugas Akhir mengumumkan hasil peninjauan proposal 
kepada mahasiswa. Jika proposal diterima mayoritas atau 
seluruh Dosen Reviewer, maka proposal diterima dan bisa 
didaftarkan untuk pelaksanaan tugas akhir. Jika proposal 
ditolak, mahasiswa tersebut bisa mengajukan proposal 
lain.

2. Tahapan Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil
Gambar 2 memperlihatkan diagram alir tahapan 

seminar kemajuan dan seminar hasil tugas akhir. 
Mahasiswa melakukan pendaftaran di jurusan. Lalu 
pihak Administrasi Jurusan memeriksa persyaratan 
dan kelengkapan berkas. Jika memenuhi persyaratan, 
pendaftaran seminar kemajuan/seminar hasil diterima. 
Jika ditolak, mahasiswa tersebut melengkapi persyaratan 
yang kurang dan mengajukannya kembali. Setelah pihak 
Administrasi Jurusan menerima berkas pendaftaran, pihak 
Administrasi Jurusan mendisposisikan berkas kepada 
Koordinator Tugas Akhir. Selanjutnya Koordinator Tugas 
Akhir menetapkan jadwal seminar kemajuan/seminar 
hasil. Mahasiswa mengikuti seminar/sidang sesuai dengan 
jadwal telah yang ditentukan. Lalu komite seminar/sidang 
memberikan keputusan dan penilaian. Jika mahasiswa 
tersebut lulus, maka ia dapat melanjutkan ke tahapan 
seminar karya ilmiah dan sidang tugas akhir. Jika tidak, 
maka mahasiswa tersebut harus mengikuti seminar ulang.

3. Tahapan Seminar Karya Ilmiah/Poster dan Sidang
Gambar 3 menunjukkan diagram alir tahapan 

seminar karya ilmiah/poster dan sidang tugas akhir. 
Pertama-tama Mahasiswa melakukan pendaftaran di 
jurusan. Lalu pihak Administrasi Jurusan memeriksa 
persyaratan dan kelengkapan berkas. Jika memenuhi 

persyaratan, pendaftaran seminar karya ilmiah/poster 
dan sidang diterima. Jika ditolak, mahasiswa tersebut 
melengkapi persyaratan yang kurang dan mengajukannya 
kembali. Setelah pihak Admin Jurusan menerima berkas 
pendaftaran, pihak Administrasi Jurusan mendisposisikan 
berkas kepada Katua Jurusan. Selanjutnya Ketua Jurusan 
menetapkan jadwal seminar karya ilmiah/poster dan 
sidang. Mahasiswa mengikuti seminar/sidang sesuai 
dengan jadwal telah yang ditentukan. Lalu komite 
seminar/sidang memberikan keputusan dan penilaian. Jika 
mahasiswa tersebut lulus, maka ia telah menyelesaikan 
seluruh tahapan tugas akhir. Jika tidak, maka mahasiswa 
tersebut harus mengikuti sidang ulang.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Bagian ini membahas hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan. Pembahasan meliputi hasil rancangan, 
implementasi, pengujian dan tampilan aplikasi.

A. Rancangan

Perancangan aplikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 
rancangan datastore, rancangan MVC (Model-View-
Controller), dan rancangan repository.

• Rancangan Datastore
Gambar 4 menampilkan relasi dari model Pemakai, 

Admin, KoorTA, Dosen dan Mahasiswa. Relasinya adalah 
model Admin, KoorTA, Dosen dan Mahasiswa memiliki 
0 atau 1 objek pada model Pemakai. Hal ini dikarenakan 
Pemakai sebagai induk dari model Admin, KoorTA, Dosen 
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Gambar 2. Diagram alir tahapan seminar kemajuan dan seminar hasil

Gambar 3. Diagram alir tahapan seminar karya ilmiah/poster dan sidang
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dan Mahasiswa. Selain itu masing-masing model memiliki 
property yang berbeda-beda.

Model Pemakai merupakan pemodelan untuk 
menyimpan data dari seluruh Pemakai (Administrator, 
Koordinator Tugas Akhir, Dosen dan Mahasiswa) di 
datastore. Property pada model Pemakai adalah key, email, 
password, nama, nomor Handphone, peran, status aktif, 
salt dan keyPeran. Model Admin merupakan pemodelan 
untuk meyimpan data Administrator pada datastore. 
Property pada model Admin adalah key dan nip. Nilai 
property key dibangkitkan langsung oleh aplikasi. Model 
Dosen merupakan class pemodelan untuk menyimpan 
data Dosen pada datastore. Property pada model Dosen 
adalah key, nip, bidang, daftar Tugas Akhir untuk Ketua 
Komite, Pembimbing Utama, Pembimbing Kedua, Penguji 
Utama dan Penguji Kedua. Model KoorTA merupakan 
class pemodelan untuk menyimpan data Koordinator 
Tugas Akhir di datastore. Property pada model KoorTA 
adalah key, nip dan bidang. Model Mahasiswa merupakan 
class pemodelan untuk menyimpan data Mahasiswa 
di datatstore. Property pada model Mahasiswa adalah 

key, nim, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, bidang dan 
daftar Tugas Akhir. Nilai selain property key disimpan 
pada datatstore dengan menggunakan method setter dan 
diakses dengan method getter.

Tampak pada Gambar 5 class diagram yang merupakan 
relasi antara model TugasAkhir, Proposal, Dosen dan 
Mahasiswa. Model Proposal memiliki 0 atau 1 objek pada 
model TugasAkhir. Model SeminarProgress memiliki 0 
atau 1 objek pada model TugasAkhir. Model SeminarHasil 
memiliki 0 atau 1 objek pada model TugasAkhir. 
Model SeminarKI memiliki 0 atau 1 objek pada model 
TugasAkhir. Model Sidang memiliki 0 atau 1 objek 
pada model TugasAkhir. Model Mahasiswa memiliki 0 
atau banyak objek pada model TugasAkhir. Sedangkan 
model TugasAkhir memiliki 0 atau 1 objek pada model 
Mahasiswa. Model dosen memiliki 0 atau banyak objek 
pada model TugasAkhir. Sedangkan model TugasAkhir 
memiliki 0 atau 1 objek pada Model Dosen.

• Rancangan MVC (Model-View-Controller)
Gambar 6 menunjukkan merupakan class diagram 

rancangan MVC untuk proses CRUD (Create-Update-
Delete) data pemakai. Aplikasi ini memiliki 5 peran 
pemakai. Masing-masing peran tersebut adalah 
Administrator aplikasi (peran ini tidak disimpan pada 
datastore), Administrator Jurusan, Koordinator Tugas 
Akhir, Dosen dan Mahasiswa. Setiap peran memiliki 
Model, View dan Controller untuk melakukan proses 
CRUD pada aplikasi. Awalnya halaman view mengirim 
data/permintaan ke controller. Lalu controller memproses 
permintaan tersebut. Selanjutnya controller meminta 
data yang diperlukan oleh view kepada model. Kemudian 
model mengirim data yang dibutuhkan kepada controller 
untuk diteruskan ke halaman view.

Gambar 7 memperlihatkan merupakan rancangan 
MVC Tugas Akhir yang ditampilkan dalam bentuk class 
diagram. Tampak pada gambar tersebut bagian Model, 
View dan Controller. Pada bagian Model terdiri atas 
Model untuk Dosen, Mahasiswa, Tugas Akhir, Proposal, 
Seminar Progress, Seminar Hasil, Seminar Karya Ilmiah/
Poster dan Sidang. View terdapat pada Administrator 
Jurusan, Koordinator Tugas Akhir, Dosen dan Mahasiswa. 
Sedangkan Controller terdapat pada Administrator 
Jurusan, Koordinator Tugas Akhir, Dosen dan Mahasiswa.

• Repository Dokumen
Gambar 8 menunjukkan rancangan repository 

dokumen pada aplikasi. Aplikasi (dengan arsitektur MVC) 

MahasiswaView MahasiswaController

DosenViewDosenController

AdminControllerAdminView

PemakaiModel

AdminModel

KoorTAModelKoorTAControllerKoorTAView

DosenModel

MahasiswaModel
kirim data

kirim data

kirim data

kirim data

akses

akses

akses

akses

AturTugasAkhirTugasAkhir

AturDosen Dosen

MahasiswaAturMahasiswa

AturProposal Proposal

SeminarProgressAturSeminarProgress

AturSeminarHasil SeminarHasil

AturSeminarKI SeminarKI

AturSidang Sidang

tugasAkhir 0..1

tugasAkhir 0..1

tugasAkhir 0..1

tugasAkhir 0..1

tugasAkhir 0..1
tugasAkhir 0..1

daftarTugasAkhir 0..*

tugasAkhir 0..1

daftarTugasAkhir 0..*

Gambar 6. Class diagram rancangan MVC proses CRUD pemakai

Gambar 5. Class diagram untuk model TugasAkhir, Proposal, 
SeminarProgress, SeminarHasil, SeminarKI dan Sidang

AturPemakaiPemakai

Dosen AturDosen

AturMahasiswaMahasiswa

Admin AturAdmin

AturKoorTAKoorTA

pemakai 0..1

pemakai 0..1

pemakai 0..1

pemakai 0..1

Gambar 4. Class diagram untuk model pemakai, admin, KoordTA, dosen 
dan mahasiswa
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dapat mengakses atau mengirim dokumen pada repository. 
Aplikasi ini menggunakan Dropbox sebagai repository 
(tempat penyimpanan) dokumen. Penggunaan Dropbox 
sebagai repository pada aplikasi ini dikarenakan Dropbox 
menyediakan API (Application Programming Interface) 
untuk berbagai macam bahasa pemrograman yang 
memudahkan seorang pengembang aplikasi menyimpan 
atau mengakses dokumen yang disimpan.

B. Implementasi

Implementasi dilakukan setelah proses perancangan 
selesai. Proses implementasi pada penelitian ini adalah 
mvc dan gae, otorisasi dan otentikasi, view dan bootstrap, 
repository. Berikut penjelasan setiap proses implementasi.

• MVC dan GAE (Google App Engine)
Sistem Informasi Tugas Akhir menggunakan arsitektur 

MVC (Model-View-Controller). Berikut ini penjelasan 
masing-masing komponen.

- Model merupakan pemodelan untuk datastore 
pada aplikasi menggunakan JDO (Java Data 
Object) dan Google Datastore sebagai API-nya. 

- View sebagai komponen tampilan pada Sistem 
Informasi Tugas Akhir. Data diambil dari 
Controller kemudian dikirim ke halaman JSP. 

- Controller merupakan komponen penghubung 
antara komponen model dan view.

• Otorisasi dan Otentikasi
Setiap pengguna harus login terlebih dahulu agar 

dapat menggunakan fitur-fitur pada aplikasi. Jika seorang 
pengguna login, maka aplikasi mengecek keadaan session. 
Jika ia memiliki session, maka aplikasi mengarahkannya ke 
halaman utama sesuai dengan peran. Jika belum memiliki 
session, maka ia harus melakukan login ulang. Ketika 
pengguna melakukan login, maka aplikasi memeriksa 
email dan password yang dimasukkan. Pemeriksaan 
dilakukan secara bertahap. Setelah email selesai diperiksa 

dan cocok dengan data yang tersimpan di datastore, maka 
aplikasi memeriksa password. Aplikasi melakukan prosess 
enkripsi password dengan salt yang ada. Kemudian 
aplikasi mencocokkan password yang telah dienkripsi 
tersebut dengan password terenkripsi yang disimpan pada 
datastore. Jika email dan password sesuai dengan data 
yang tersimpan pada datastore, maka pengguna diarahkan 
ke halaman utama sesuai dengan perannya. Jika email 
dan password tidak sesuai, maka pengguna harus login 
menggunakan email dan password yang tepat.

• View dan Bootstrap
View (tampilan) merupakan komponen aplikasi 

yang menghubungkan antara pengguna dengan aplikasi. 
Tampilan aplikasi ini menggunakan Bootstrap.. 
Pengembang juga menggunakan plugin JQuery dan 
Bootstrap Date Picker pada view. Plugin Jquery digunakan 
untuk memproses kode Javascript. Plugin Bootstrap 
Date Picker digunakan untuk memudahkan input waktu 
(tanggal, bulan dan tahun) di aplikasi.

Penerapan Bootstrap dilakukan dengan menggunakan 
template yang bernama AdminLTE pada aplikasi ini. 
Komponen-komponen html pada template dibagai 
menjadi beberapa halaman html. Kemudian komponen-
komponen tersebut dipanggil dan ditampilkan sesuai 
dengan kebutuhan melalui halaman jsp.

• Repository
Dropbox digunakan sebagai repository pada aplikasi 

ini. Agar dapat menggunakan Dropbox sebagai repository , 
maka pengembang menggunakan API melalui library 
yang telah disediakan oleh Dropbox. Library-library yang 
digunakan adalah dropbox-core-sdk-2.1.2.jar, jackson-
annotations-2.6.0.jar, jackson-core-2.6.0.jar dan jackson-
databind-2.6.0.jar.

Pengembang aplikasi melakukan konfigurasi pada 
Dropbox terlebih dahulu, agar dapat diakses melalui aplikasi 
yang dikembangkan. Pada saat melakukan konfigurasi, 

MahasiswaView

MahasiswaController

DosenView

DosenController

AdminController

AdminView

TugasAkhirModel

ProposalModel

SeminarHasilModel

SeminarProgressModel

SeminarKIModel

SidangModel

KoorTAController

KoorTAView

DosenModel

MahasiswaModel

akses

akses

akses

akses

kirim data

kirim data

kirim data

kirim data

Gambar 7. Class diagram rancangan MVC Tugas Akhir

Dokumen Dropbox
akses/kirim simpan

View

Model

Controller

Repository

Aplikasi

Gambar 8. Rancangan repository dokumen

Gambar 9. Hasil pengujian dengan metode unit testing
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Token untuk aplikasi di Dropbox dibangkitkan. Token 
digunakan untuk mengakses Dropbox melalui aplikasi 
yang dikembangkan. Setelah melakukan konfigurasi 
di Dropbox, maka pengembang aplikasi melakukan 
konfigurasi pada aplikasinya. Konfigurasi pada aplikasi 
dilakukan dengan membuat beberapa baris kode untuk 
pengunggahan dokumen, pengunduhan dokumen dan 
penghapusan dokumen dengan menggunakan Token yang 
telah didapatkan saat melakukan konfigurasi di Dropbox.

C. Pengujian

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
pengujian menggunakan metode unit testing.

• Unit Testing
Software Eclipse dan Junit digunakan dalam pengujian 

ini. Pengujian dilakukan terhadap setiap class, property, 
dan method yang terdapat pada model Pemakai, 
AturPemakai, Dosen, AturDosen, KoorTA, AturKoorTA, 
Mahasiswa, dan AturMahasiswa. Tujuan dilakukan 
pengujian dengan metode unit testing untuk memastikan 
setiap class, property, dan method berfungsi dengan baik 
dan tidak terdapat kesalahan di dalamnya.

Gambar 10 berikut ini merupakan hasil dari pengujian 
menggunakan metode unit testing. Pengujian dilakukan 
terhadap setiap class, property dam method yang terdapat 
pada model Pemakai, AturPemakai, Dosen, AturDosen, 
KoorTA, AturKoorTA, Mahasiswa dan AturMahasiswa. 
Pengujian pada masing-masing model membutuhkan 
waktu yang berbeda-beda. Pengujian masing-masing 
model berjalan sukses tanpa error dan kegagalan yang 
ditandai dengan progress bar berwarna hijau.

• White Box Testingi
Pengujian white box testing dilakukan ketika 

pengembangan aplikasi sedang berjalan maupun telah 

selesai. Pengujian ini dilakukan oleh penguji yang telah 
mengetahui alur kerja aplikasi. Penguji memasukkan 
data secara acak pada aplikasi untuk melihat respon dari 
aplikasi. Respon dari aplikasi menjadi indikator bagi 
penguji untuk menilai kesesuaian aplikasi dengan alur 
kerja.

Contohnya ketika penguji melakukan penambahan 
Dosen baru. Penguji melakukan login terlebih dahulu. 
Kemudian penguji menuju ke halaman daftar Dosen. 
Selanjutnya penguji memasukkan data secara acak untuk 
melihat respon dari aplikasi. Jika penambahan Dosen baru 
berhasil, maka proses penambahan Dosen baru sesuai 
dengan alur kerja. Jika terjadi kesalahan, maka proses 
penambahan Dosen baru harus diperbaiki.

D. Tampilan Halaman Aplikasi

Berikut ini beberapa tampilan halaman dari aplikasi 
yang telah dikembangkan berdasarkan pemakainya 
(mahasiswa, administrator jurusan, koordinator tugas 
akhir, dan dosen pembimbing/penguji).

• Mahasiswa
Gambar 10 menunjukkan halaman untuk pendaftaran 

proposal tugas akhir. Mula-mula Mahasiswa mengisi data 
akademiknya informasi tugas akhirnya, lalu melampirkan 
berkas proposal.

• Administrator Jurusan
Gambar 11 berikut menampilkan halaman bagi 

Administrator Jurusan pada saat penerimaan pendaftaran 
proposal Administrator memilih satu dari keputusna yang 
ada (menerima/menolak) terhadap proposal yang diajukan.

• Koordinator Tugas Akhir
Gambar 12 memperlihatkan tampilan halaman 

penentuan reviewer atau pembahas bagi proposal yang 
diajukan. Koordinator Tugas Akhir menentukan dosen 
reviewer setelah berdiskusi dengan ketua masing-masing 
bidang.

• Dosen Penguji
Gambar 13 menunjukkan tampilan halaman untuk 

mengulas atau meninjau proposal. Dosen reviewer dapat 
memberikan komentar dan keputusan terhadap proposal 
yang diajukan.

Gambar 10. Tampilan halaman pengjuan proposal

Gambar 11. Tampilan halaman penerimaan pendaftaran proposal Gambar 12. Tampilan halaman penentuan dosen 

Ryan Fahari dkk.: Rancang Bangun Sistem Informasi Tugas Akhir di Jurusan Teknik Elektro dan Komputer 
Universitas Syiah Kuala



96

Gambar 13. Tampilan halaman review proposal

• Dosen Pembimbing
Gambar 14 menampilkan halaman pemberian komentar 

dan nilai oleh dosen pembimbing pada seminar kemajuan. 
Dosen pembimbing memberi komnetar terhadap laporan. 
Lalu memberikan penilaian terhdap seminar yang 
berlangsung.

V. keSIMPulan

Penelitian ini menghasilkan suatu sistem informasi 
tugas akhir yang dirancang dan dibangun berdasarkan 
prosedur tugas akhir yang berlaku di Jurusan Teknik 
Elektro dan Komputer. Aplikasi yang dikembangkan 
dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller) ini 
berjalan pada Google Apps Engine dengan Google 
Datastore sebagai basis datanya. Pengguna pada aplikasi 
ini ada 5, yaitu: Administrator aplikasi, Administrator 
Jurusan, Mahasiswa, Koordinator Tugas Akhir, dan 
Dosen. Aplikasi ini memudahkan pemantauan terhadap 
status Tugas Akhir seorang Mahasiswa pada hampir 
setiap proses tahapan Tugas Akhir. Aplikasi ini juga 
mempermudah pengelolaan dan rekapitulasi dokumen 
Tugas Akhir, seluruh dokumen disimpan di Dropbox. 
Proses administrasi Tugas Akhir menjadi lebih mudah 
dengan menggunakan aplikasi ini. Hasil yang didapatkan 
dari pengujian menunjukkan bahwa setiap method, unit, 
berserta komponen-komponen lainnya dari aplikasi ini 
berfungsi dan berjalan dengan baik. Aplikasi ini perlu 
untuk ditambahkan fitur agar anggota komite mengetahui 
status (perbaikan yang telah dikerjakan oleh seorang 
mahasiswa) setiap selesai menjalani suatu tahapan tugas 
akhir. Kemudian penambahan fitur rekapitulasi nilai jika 
memungkinkan agar memudahkan Administrator Jurusan 
saat pengurusan yudisium.

RefeRenSI

[1] K. Kusumaningrum, A. F. Rochim dan R. Kridalukmana, 
“Sistem Infromasi Kerja Praktek dan Tugas Akhir Program Studi 
Sistem Komputer,” pada Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer 
(JTSiskom), Vol. 1, No. 2, April 2013, halaman 21-27.

[2] A. Nurlifa, N. Sulistianingsih, V. M. Haqni, “Rekayasa Ulang 
Proses Bisnis Administrasi Tugas Akhir dan Wisuda (Studi 
Kasus: Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam 
Indonesia),” pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 
(SNATI) 2013.

[3] R. T. Dirsa, “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukung 
Outline Tugas Akhir (SPOTA) Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Tanjungpura Berbasis Android,” pada Jurnal Sistem 
Infromasi (JustIn) Vol. 2, No. 1, 2015.

[4] Panduan Operasional Baku Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro, 
Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 2014 versi 2.1.

[5] Buku Panduan Administrasi Akademik Program Sarjana dan 
Diploma Universitas Syiah Kuala Tahun 2010.

[6] R. Adiwinata, E. A. Sarwoko, Indriyati, “Sistem Informasi Tugas 
Akhir dan Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Menggunakan 
Metode Unified Process,” pada Jurnal Masyarakat Informatika, 
Volume 2, No. 3, ISSN 2086-4930, Universitas Diponegoro.

[7] J. Simarmata, Rekayasa Web. Jakarta, Penerbit Andi, 2010.

[8] J. Dooley, Software Development and Professional Practice. New 
York, Apress, 2011.

[9] D. Sanderson, Programming Google App Engine. 2nd Edition. 
Sebastopol, O’Reilly Media, 2013.

[10] E. Jendrock, I. Evans, D. Gollapudi, K. Haase, C. Srivathsa, The 
Java EE 6 Tutorial: Basic Concepts. 4th Edition. Boston, Oracle, 
2011.

[11] S. Baumik, Bootstrap Essentials. Birmingham, Packt Publishing, 
2015. 

Gambar 13. Tampilan halaman review proposal

Gambar 14. Tampilan halaman penilaian seminar kemajuan

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2017


