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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem berbasis web dipilih karena beberapa kelebihan antara lain lebih

mudah untuk mengakses informasinya. Namun seringkali konten yang ada di

dalam web kurang optimal atau kurang lengkap, maka dibutuhkan sebuah

usaha untuk melengkapi konten dari web, salah satunya menggunakan plugin.

Plugin adalah sebuah atau seperangkat program aplikasi tambahan yang

berisi fungsi script dalam bahasa PHP yang memberikan fitur-fitur atau

layanan yang spesifik untuk meningkatkan fungsi dalam penggunaan di web,

blog ataupun wordpress, yang dapat digabungkan. Plugin (plugin, addin,

add-in, addon, add-on, snap-in atau snapin) ini terdiri dari program komputer

yang berinteraksi dengan host sebuah aplikasi (seperti web browser, email

client) dalam menyediakan fungsi tambahan yang tertentu dan sangat

spesifik. Plugin yang dibangun berbasis CMS wordpress.
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Content Management System atau sering disebut dengan CMS adalah

aplikasi web yang berisikan template untuk mengelola isi halaman web secara

mudah atau singkatnya Sebuah sistem untuk mengatur / untuk memanajemen

sebuah website. CMS ada yang dibuat khusus menyesuaikan kasus yang ada

dan biasanya berbayar dan ada yang berupa template instan yang

fungsionalnya dibuat dengan menyesuaikan pada beberapa proses bisnis yang

ada di dunia nyata yang dapat digunakan secara gratis.

Aplikasi Content Management System instant yang banyak terdapat di

internet saat ini kebanyakan dibuat menggunakan scripting language PHP

dan database-nya adalah MySQL. Saat ini perkembangan Content

Management System cukup pesat, banyak vendor yang membuat CMS instant

yang didistribusikan secara gratis. Perkembangan CMS instant ini juga dipicu

oleh perkembangan web yang memungkinkan interaksi dalam arti yang cukup

luas antara pengelola web dan pengunjung web.

Selain perkembangan teknologi web dan infrastruktur internet, perkembangan

pesat Content Management System juga dipicu oleh kebutuhan masyarakat

dan pelaku bisnis yang menginginkan web dapat mendukung kegiatan bisnis

mereka secara mudah dalam hal pengelolaan content, cepat dalam pembuatan

web, serta murah dalam pengadaannya.
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Bahkan saat ini, pengembangan aplikasi web CMS sudah banyak yang

menggunakan konsep framework. Dengan konsep ini, sangat dimungkinkan

untuk melakukan modifikasi terhadap beberapa fitur Content Management

System tersebut karena semuanya dibuat lebih modular.

Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

(FMIPA) Universitas Lampung memiliki web yang fungsional dan kinerjanya

sudah cukup baik seperti http://www.ilkom.unila.ac.id. Namun di dalam web

ini belum menambahkan sebuah sistem yang bekerja secara spesifik untuk

memberikan informasi jadwal pelaksanaan seminar di Jurusan Ilmu

Komputer.

Karena web di Jurusan Ilmu Komputer menggunakan CMS (Content

Management System) yang berbasis Wordpress, maka skripsi ini membahas

suatu fungsi dimana Jurusan Ilmu Komputer tidak perlu lagi untuk membuat

web baru untuk menyebarkan informasi seminar,  melainkan akan membuat

sebuah sistem yang melengkapi web Jurusan Ilmu Komputer tersebut yang

disebut plugin jadwal seminar berbasis Wordpress.

Tujuan dari penelitian adalah membuat Plugin yang dapat membantu

penyebaran informasi pelaksanaan seminar menjadi lebih baik dan lancar,

meningkatkan proses pelayanan dalam pengaturan dan penjadwalan ruang

seminar. Plugin yang meningkatkan kualitas dan kinerja dari web yang ada di
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Jurusan Ilmu Komputer. Di dalam sistem ini disediakan pula fasilitas

pengingat (reminder) bagi dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan

seminar dengan mengirimkan email pada mahasiswa dan dosen yang

bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini merumuskan masalah-masalah diambil adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana membuat sebuah plugin berbasis Wordpress yang dapat di

tempelkan pada web Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung.

2. Bagaimana membangun sebuah plugin penjadwalan seminar yang dapat

membantu mahasiswa dan dosen untuk mengetahui informasi jadwal

seminar.

3. Bagaimana implementasi plugin pada website Jurusan Ilmu Komputer

(http://www.ilkom.unila.ac.id) agar web yang sudah ada dapat lebih baik

dan lebih lengkap.

4. Bagaimana mengimplementasikan fasilitas pengingat (reminder) pada

plugin untuk mahasiswa yang melakukan seminar dan juga untuk dosen

yang menjadi pembimbing dan pembahas pada seminar tertentu dengan

mengirimkan email kepada yang bersangkutan.
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1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Membangun plugin berbasis CMS wordpress..

2. CMS lain tidak dibahas dalam skripsi.

3. Plugin seminar hanya menangani penjadwalan seminar, tidak membahas

masalah bimbingan tugas akhir mahasiswa dengan dosen pembimbing

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan plugin yang memudahkan

penjadwalan seminar dan memiliki fasilitas pengingat seminar berbasis

Wordpress dan menggantikan jadwal seminar yang berjalan saat ini, sehingga

proses pelaksanaan seminar menjadi lebih optimal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang didapat dari plugin penjadwalan seminar ini adalah untuk

membantu memudahkan penjadwalan seminar, memudahkan penyebaran

informasi seminar sehingga mahasiswa lain dapat mengetahui seminar

yang akan dilaksanakan.

2. Plugin akan membuat web yang sudah ada saat ini dapat menjadi lebih

optimal, karena ditambah dengan fungsi yang melengkapinya.
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1.6 Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

a. Studi pustaka

Metodologi pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca

buku-buku dan jurnal yang dapat dijadikan acuan pembahasan masalah

dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan

Metodologi ini dilakukan dengan cara mempelajari sistem informasi

jadwal seminar yang ada saat ini dan implementasinya di Jurusan Ilmu

Komputer Universitas Lampung.

2. Pengembangan Sistem

Teknik atau metode pengembangan sistem yang digunakan dalam

mengembangkan sistem ini yaitu dengan menggunakan wordpress

sebagai tools dalam pembuatan plugin. Dalam pengembangan sistem ini

menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :
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 Desain (Design)

Pada tahapan desain, skripsi ini menjelaskan proses yang berjalan.

Pada menu tampilan(interface) plugin ini akan menggunakan tabel

untuk informasi jadwal seminar yang akan dilaksanakan, dan untuk

bagian template akan otomatis sesuai dengan web yang dimasukkan

plugin ini dalam hal ini web Jurusan Ilmu Komputer

(http://www.ilkom.unila.ac.id). Dalam sistem yang dibangun

menggunakan beberapa diagram, yaitu: use case, activity diagram,

sequence diagram, class diagram, dan rancangan interface (tampilan

sistem).

Penjelasan Proses ini  akan dijelaskan pada BAB III.

 Pengkodean (Coding)

Proses pemrograman sistem menggunakan beberapa Tools untuk

menunjang pembuatan plugin ini antara lain Notepad++ untuk

pengkodingan, PHPMyAdmin untuk database, PHP Code Lobster

untuk lebih spesifik lagi dalam proses koding, dsb. Penjelasan

pengkodean sistem plugin ini akan dibahas pada BAB IV.
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 Pengujian (Testing)

Tahap ini dilakukan setelah proses pembuatan plugin selesai untuk

mengetahui apakah masih ada kesalahan dalam sistem atau dalam

bahasa komputer adalah bug. Maka diperlukan pengujian pada

sistem. Pengujian menggunakan metode equivalence partitioning.

 Analisis Hasil Pengujian (Analysis)

Setelah proses pengujian sistem, maka dilakukan analisis dari hasil

pengujian untuk memperbaiki apakah ada kesalahan yang terjadi

pada sistem plugin ini.

3.Analisis Hasil Penelitian

Setelah semua proses dari penelitian dilakukan dari proses desain sampai

tahap pengujian dan analisis hasil pengujian, maka perlu dilakukan

analisis hasil penelitian ini apakah tujuan dan hasil dari sistem sudah

tercapai atau belum tercapai.


