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ABSTRAK 

Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah yang di ambil oleh 

mahasiswa teknik innformatika S1 di Universitas Muhammadiayah 

magelang. Saat ini proses kegiatan dan pembuatan laporan   kegiatan kerja 

praktik masih di lakukan manual yaitu dengan menulis kegiatan KP di jurnal 

kegiatan harian, namun ada kekurangan yaitu dosen pembimbing tidak bisa 

memantau secara langsung kegiatan KP dan mahasiswa di tempat KP. Maka 

di butuhkan sebuah sistem informasi monitoring KP berbasis web guna  

menunjang pemantauan kegiatan KP. Sistem yang di rancang monitoring 

berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan data MySql. 

Penelitian ini menghasilkan sistem informasi monitoring KP yang 

mempermudah mahasiswa melaporkan kegiatan KP dan juga membantu 

dosen pembimbing memantau kegiatan KP mahasiswa di tempat KP. 

 

Kata Kunci:  Sistem informasi KP,  Monitoring system 
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MONITORING SYSTEM OF INTERENSHIP PROGRAM  CASE 

STUDY IN (INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAM 

S1 MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MAGELANG) 

ABSTRACT 

Interenship program is one of the KP by undergraduate informatics 

engineering students at the University of Muhammadiayah magelang. So far 

the activity process and the report of Internship are still done manually by 

writing KP activities in daily activity journals, However, it has limitation in 

which supervisior cannot directly monitor KP activities and students at the 

KP spots. therefore a web-based KP monitoring information system is need 

monitoring KP activities. The system is designed by monitoring using the 

PHP programming language and MySql data. This research produced a KP 

monitoring information system that made it easier for students to report KP 

activities and also helped supervisor to monitor student KP activities at the 

KP spots. 

 

Keywords:  Internship information system, Monitoring system 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Permasalahan 
Perkembangan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat cepat 

sepanjang tahun, kebutuhan informasi juga semakin besar untuk 

mendapatkan data dan informasi. Perkembangan teknologi yang semakin 

pesat membuat semua aspek pekerjaan dan kehidupan sehari-hari tidak 

terlepas dari internet untuk menunjang kebutuhan masing-masing. Dalam 

perananya sistem informasi memegang peranan penting sebagai media 

informasi(Hamidi, Anjarwani, & Arimbawa, 2018). Di program studi teknik 

informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang ada salah satu 

Matakuliah kerja praktik yang di bebankan kepada mahasiswa untuk 

memenuhi syarat mata kuliah, Kerja praktik juga untuk melatih kemampuan 

mahasiswa di dunia kerja untuk menerapkan kemampuanya. 

Saat ini proses kegiatan dan pembuatan laporan   kegiatan kerja 

praktik masih di lakukan manual yaitu dengan menulis kegiatan KP di lalu 

meminta persetujuan ke pihak instansi/perusahaan . Proses manual inilah 

yang menjadi kendala bagi Mahasiswa dan Dosen pembimbing untuk 

melakukan penilaian Sidang Kerja praktik serta monitoring proses Kerja 

praktik. Disamping itu proses manual juga menjadi kendala lambatnya 

proses pembuatan laporan hasil Kerja praktik oleh bagian Tata usaha. 

Bagian Tata usaha juga seringkali tidak dapat melakukan pendataan secara 

lengkap dikarenakan dokumen fisik persyaran kerja praktik terselip atau 

hilang. Mahasiswa juga harus selalu melengkapi berkas-berkas sebagai 

persyaratan untuk mendaftar sidang kerja praktik(Andriyanto & Aswi R, 

2016). 

Dalam pelaksanaanya kegiatan dan pemantauan kerja praktik masih  

di lakukan manual, yaitu dosen pembimbing lapangan mengunjungi tempat 

kerja praktik mahasiswa untuk memantau langsung apakah kegiatannya
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berjalan dengan lancar. Dalam pemantaunya dosen memerlukan 

narasumber untuk mencari informasi tentang apa yang di lakukan 

mahasiswa tersebut di perusahaan/instansi pemerintah, apakah sesuai 

dengan yang di harapkan at  au tidak. Dosen juga perlu mengetahui 

kehadiran mahasiswa tersebut di tempat kerja praktik apakah bekerja sesuai 

jam operasional kerja atau tidak. Melihat dari sistem yang ada saat ini masih 

ada kendala penulisan kegiatan kerja praktik yang belum optimal dan masih 

menggunakan cara yang belum di tentukan secara spesifik untuk 

pengelolaan data kegiatan kerja praktik, untuk itu di perlukan adanya sistem 

informasi kegiatan kerja praktik mahasiswa untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan kegiatanya. 

pencatatan dan penyimpanan data kurang terstruktur dan kurang 

rapi, memerlukan waktu yang lama dalam hal pencarian data mahasiswa 

yang akan melakukan kerja praktik dan mahasiswa yang sudah melakukan 

kegiatan kerja praktik(Safitri & Supriyadi, 2016). Sistem yang  masih 

manual dan kurang terstruktur menghambat mahasiswa untuk mendaftar 

sidang guna memenuhi persyaratanya 

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. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah sistem sistem monitoring Kegiatan kerja praktik studi 

kasus program studi teknik informatika s1 universitas muhammadiyah magelang? 

C. Tujuan Penelitian 

Merancang sistem informasi kegiatan kerja praktik mahasiswa 

untuk mempermudah mahasiswa menginputkan data kegiatan dan 

mempermudah dosen pembimbing untuk mengelola data kegiatan 

mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan apabila tujuan penelitian tercapai 

adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah mahasiswa dalam proses penginputan data kegiatan  

Kerja Praktik tanpa harus mengisi manual berbentuk kertas. 

2. Memudahkan Tata Usaha Fakultas untuk mengelola dan mendata 

Dosen dan Mahasiswa yang akan melakukan sidang kerja praktik. 

3. Membantu dosen untuk menilai kegiatan mahasiswa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang di lakukan oleh (Hamidi, Anjarwani, & Arimbawa, 

2018) Yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Praktik Kerja 

Lapangan Pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram 

Menggunakan Extreme Programming” menyatakan bahwa 

perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat aspek kehidupan 

tidak bisa terhindar dari komputer. Kerja praktik yang di lakukan 

mahasiswa merupakan mata kuliah yang wajib di tempuh, proses 

pemantauan yang masih manual dan pengajuan sidang membutuhkan 

waktu yang lama dan kurang efisien menyebabkan pelayanan 

administrasi kurang maksimal. Proses administrasi yang masih 

dilakukan secara manual tentunya membutuhkan waktu yang lama 

karena banyaknya mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sehingga 

pelayanan administrasi pada PKL menjadi tidak efektif Untuk itu perlu 

adanya suatu sistem informasi yang di tujukaan untuk membantu 

pelaksanaan PKL seperti proses pengajuan PKL, pengajuan dosen 

pembimbing PKL, bimbingan PKL, pengajuan seminar hasil PKL dan 

proses pemantauan mahasiswa yang melaksanakan PKL oleh dosen 

ataupun staf program studi. 

2. Penelitian yang di lakukan (Andriyanto & Aswi R, 2016) yang berjudul 

“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PRAKTEK KERJA 

LAPANGAN TERINTEGRASI MENGGUNAKAN 

WEBSERVICE”menyatakan bahwa Saat ini proses pendaftaran sampai 

pembuatan laporan kerja praktik masih di lakukan secara manual di 

universitas, Proses manual inilah yang menjadi kendala bagi Ketua 

Prodi Sistem Informasi untuk melakukan pemilihan/penugasan dosen 

pendamping PKL serta monitoring proses PKL. Disamping itu proses 

manual juga menjadi kendala lambatnya proses pembuatan laporan hasil 

PKL oleh   
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bagian administrasi Prodi. Bagian administrasi prodi juga seringkali 

tidak dapat melakkan pendataan secara lengkap dikarenakan dokumen 

fisik persyaran PKL terselip atau hilang. Mahasiswa juga harus selalu 

menanyakan ke prodi mengenai data dosen yang akan membimbing 

PKL kelompok mereka penggunaan sistem informasi praktik kerja 

lapangan merupakan solusi dari permasalahan tersebut. sistem informasi 

yang di gunakan harus terintegrasi dengan mahasiswa dan dosen guna 

untuk mempermudah dosen untuk mengambil penilaian kerja praktik 

mahasiswa. 

3. Penelitian yang di lakukan praktik (Safitri & Supriyadi, 2016) yang 

berjudul”Rancang Bangun Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan 

Berbasis Web dengan Metode Waterfall” menyatakan bahwa 

perkembangan teknologi dan informasi sangat membantu proses kinerja 

manusia, perkembanganya harus menghasilkan manfaat untuk 

seseorang dalam memperoleh informasi dan membantu proses yang di 

butuhkan. ST3 Telkom Purwokerto adalah salah satu perguruan tinggi 

yang melakukan kegiatan PKL setiap tahunnya proses pengolahan data 

di ST3 TELKOM masih di lakukan secara manual yang belum berbasis 

komputer. Data-data di kelola secara manual menjadikan kurang 

maksimalnya badan administrasi  kemahasiswaan dalam melakukan 

rekap data sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien. 

Saat ini mahasiswa masih mengisi  mengisi formulir pendaftaran yang 

disediakan oleh institusi dan pada tahap mengisi berita acara (absensi) 

mahasiswa masih dikelola dengan cara yang manual. Dosen 

pembimbing lapangan juga belum bisa melihat report kegiatan 

mahasiswa dalam jangka waktu tertentu. berdasarkan penelitian yang di 

lakukan maka, di perlukan adanya sistem informasi untuk membantu 

mengelola data informasi yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya 

sistem informasi PKL ini, maka didapatkan dengan mudah informasi-

informasi yang diperlukan. Informasi merupakan data yang telah diolah 

dan berubah menjadi konteks yang berarti dan berguna bagai pemakai 

akhir.  
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Dari tiga referensi penelitian yang ada di simpulkan bahwa 

penggunaan sistem informasi berbasis web sangat di perlukan di jaman 

sekarang untuk mengelola data. Pemilihan sistem berbasis web di 

dasarkan pada kemudahan penggunaan aplikasi web. Pengguna tinggal 

mengetikan web browser dan mengetikan alamat yang di tuju. 

Dengan di bangunya sistem informasi monitoring laporan kegiatan 

kerja praktik berbasis web sesuai tiga referensi yang ada, di harapkan 

untukmempermudah mahasiswa melaporkan kegiatan KP dan dosen 

pembimbing Melakukan monitoring KP mahasiswa.. Pengadaan sistem 

berbasis web akan mempermudah pengelolaan data sehingga data bisa 

di evaluasi untuk keperluan peningkatan kinerja yang sudah di lakukan 

dan pengembangan yang akan di lakukan ke depanya. 

A. Penjelasan Secara Teoritis Masing-masing Variable Penelitian 

1. Sistem Informasi 

Menurut Kristanto (2003) sistem informasi merupakan Kumpulan dari 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia 

yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat 

lunak tersebut.(Arifin, 2014).Sistem informasi  menyediakan informasi 

untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk 

menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut 

merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan 

prosedur-prosedur yang tergorganisasi. 

2. Sistem Monitoring 

Sistem monitoring 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,monitoring di 

lakukan dengan cara memantau kegiatan yang sedang berlangsung guna 

memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau 

tidak . 

 

 



7 
 

 
 

3. Aplikasi Berbasis Web 

merupakan suatu sistem yang memberikan kemudahan dalam mencari 

informasi  yang diakses melalui web browser dengan menggunakan 

jaringan sebagai media transmisi data ,perancangan sistem berbasis web 

ini menggunakan konteks diagram, ERD, dan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP serta MySQL sebagai basis datanya. 

4. PHP 

Menurut Ariefianto dkk (2012), PHP adalah sebuah bahasa 

pemrograman scripting untuk membuat halaman web  yang dinamis. 

PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language 

artinya sintak-sintak dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya 

dijalankan oleh server tetapi disertakan pada halaman HTML yang 

seperti biasa.(Erdi Risnandar, 2015)PHP dapat digunakan dengan gratis 

(free) dan bersifat Open Source. PHP dirilis dalam lisensi PHP 

license.Untuk membuat program PHP kita diharuskan untuk menginstal 

web server terlebih dahulu( MADCOMS 2016). 

5. MySQL 

MySQL adalah sebuah server database open source yang multithread, 

multi-user yang digunakan berbagai aplikasi terutama untuk server atau 

membuat WEB. MySQL berfungsi sebagai SQL (Structured Query 

Language) yang dimiliki sendiri dan sudah diperluas oleh MySQL yang 

umumnya digunakan bersamaan dengan PHP untuk membuat aplikasi 

server yang dinamis(Yudantoro et al., 2018). MySQL berfungsi sebagai 

SQL (Structured Query Language) yang dimiliki sendiri dan sudah 

diperluas oleh MySQL yang umumnya digunakan bersamaan dengan 

PHP untuk membuat aplikasi server yang dinamis 

6. UML 

Menurut Sulianta (2017) dalam buku Teknik Perancangan Arsitektur 

Sistem Informasi“Unifed Modeling language (UML) merupakan 

kumpulan  diagram-diagram yang sudah memiliki standar untuk 

membangun perangkat lunak berbasis objek”(Ayu & Permatasari, 

2018)UML memiliki banyak diagram diantaranya.UML digunakan 
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pada dunia industri untuk menggambarkan sistem dan aplikasi berbasis 

objek yang sudah ada atau merancang sistem dan aplikasi sebelum 

memasuki tahap coding. 

7. Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem (actor). Diagram 

ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana 

sistem berinteraksi dengan dunia luar(Fandatiar, Supriyono, & Nugraha, 

2015). Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, use case diagram 

juga dapat men-deskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem 

dengan sistemnya. 

8. Class Diagram 

Class diagram dibuat setelah diagram use case dibuat terlebih dahulu. 

Pada diagram ini harus menjelaskan hubungan apa saja yang terjadi 

antara suatu objek dengan objek lainnya sehingga terbentuklah suatu 

sistem aplikasi ((Fitri Ayu, Nia Permatasari (2018). Class diagram 

menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang 

dibuat dan cara agar dapat saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah 

tujuan. 

9. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis (Hendini (2016). Diagram 

aktivitas memiliki komponen dengan bentuk tertentu, dihubungan 

dengan tanda panah. Panah tersebut mengarahkan urutan aktivitas yang 

terjadi, dari awal sampai akhir. 
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10. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui alur 

dari interaksi antar objek. Isi dari Sequence Diagram harus sama dengan 

use case dan diagram kelas ((Fitri Ayu, Nia Permatasari (2018). 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah scenario. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan 

yang dikirim antara object juga interaksi antara object, sesuatu yang 

terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. 

B. Landasan Teori 

Perancangan sistem monitoring laporan kegiatan kerja praktik akan di buat  

berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang relevan yang telah di 

bahas. Tedapat lima jenis user yang akan di buat dalam sistem yaitu, 

mahasiswa, dosen pembimbing,Kaprodi, Tata Usaha, dan instansi atau 

perusahaan, Masing-masing user memiliki relasi satu sama lain sesuai 

kebutuhan sistem yang sedang berjalan. Perancangan database digambarkan 

dalam ERD (Entity Relationship Diagram) dan perancangan sistem secara 

keseluruhan digambarkan denganUML (Unified Modeling Language). 

Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, untuk 

menyimpan database menggunakan MySQL
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi KP memudahkan mahasiswa menginputkan data 

kegiatan KP dan foto KP ke sistem sebagai laporan selama selama 

kerja praktik dan memudahkan dosen pembimbing memantau 

kegiatan mahasiswa selama di tempat KP. 

 2. Sistem ini dapat menampilkan secara detail kegiatan mahasiswa 

di tempat KP dan juga dosen pembimbing dan pihak 

Instansi/perusahaan nantinya akan dengan mudah memverifikasi 

data kegiatan KP di sistem. 

B. Saran 

 Dari kesimpulan diatas, sistem ini dapat dikembangan lagi agar 

lebih baik dan disarankan untuk meningkatkan keamanan data 

agar tidak mudah di ubah oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab.    
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