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ADMINISTRASI NIKAH KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) BATURAJA
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2
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1, 3

Abstract—The administrative process of the Office
of Religious Affairs (KUA) West Baturaja still uses
the registration process and manual recording in data
collection of bride prospects, the way is less efficient
because of frequent errors, lack of accuracy and lack
of supervision in checking data, important documents
are often missing, data takes a long time. Therefore, it
needs the best process and management of the
administrative process of the Office of Religious
Affairs (KUA) West Baturaja computerized in order
to provide information and reports can be run well.
Data collection is done by interview, references
source and observation. This research includes data
Kata
processing of prospective husbands, candidate wife
data, chieftain data, guardian data, spectator data,
marriage registration data and marriage data. The
development of this system is done by creating
context diagram, data flow diagram (DFD), and
Microsoft Access 2003 the database.
Intisari—Proses administrasi Kantor Urusan Agama
(KUA) Baturaja Barat masih menggunakan proses
pendaftaran dan pencatatan manual dalam
pendataan data calon mempelai, cara tersebut kurang
efisien karena sering terjadi kesalahan, kurang
ketelitian dan kurang pengawasan dalam pengecekan
data, dokumen penting sering banyak yang hilang,
dan pencarian data memakan waktu lama. Oleh
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karena itu, perlunya proses dan manajemen yang
baik pada proses administrasi Kantor Urusan Agama
(KUA) Baturaja Barat secara terkomputerisasi agar
dalam pemberian informasi dan laporan dapat
berjalan dengan baik.
Pengumpulan data dilakukan dengan carainterview,
referensi, dan observasi.Penelitian ini meliputi
pengolahan data data calon suami, data
calon istri, data penghulu, data wali, data saksi, data
pendaftaran nikah dan data nikah. Pengembangan
sistem ini dilakukan dengan membuat diagram
konteks, data flow diagram (DFD), dan Microsoft
access 2003 sebagai database.
Kunci—Sistem Informasi Administarsi , Embarcadero
Delphi XE , Microsoft Access 2003.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi di era
globalisasi ini telah mengalami perubahan yang
cukup pesat.Sehingga dapat mempengaruhi aspek
kehidupan.Hal ini dapat kita lihat dengan
banyaknya perusahaan atau badan usaha atau pun
instansi tidak lepas dari pengaruh teknologi dalam
kegiatannya terutama teknologi komputer membuat
suatu pekerjaan lebih menjadi efektif.
Tugas Pokok Kantor Urusan Agama sebagai bagian
dari Kementerian Agama yaitu melaksanakan tugas
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khusus pembangunan bidang Agama, menuju
pembangunan masyarakat seutuhnya sesuai hakekat
pembangunan Nasional.Sejalan dengan itu Kantor
Urusan Agama juga mempunyai fungsi didalam
masyarakat yaitu pelayanan dalam bidang
perkawinan (Nikah dan Rujuk) pembinaan sosial
keagamaan (Undang-undang Tahun 1975 tentang
pencatatan Nikah, Rujuk).[1]
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian yang mendukung
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk
dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu
dengan laporan-laporan yang diperlukan.[2]
Administrasi ialah suatu kegiatan penyusunan
dan pencatatan sebuah data dan informasi dengan
sistematis yang bertujuan untuk menyediakan
berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk
memperolehnya kembali baik sebagian atau
keseluruhan.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Administrasi pernikahan adalah kegiatan catat
mencatat untuk menyediakan informasi serta
mengolah data pernikahan antara dua orang yang
berbeda jenis kelamin (dua calon mempelai) yang
akan melaksanakan pernikahan. [3]
DFD (Data Flow Diagram) Data Flow Diagram
digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang
telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan
secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan
fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan
fisik dimana data tersebut akan disimpan. Data
Flow Diagram juga digunakan pada metodologi
pengembangan sistem yang terstruktur.[4]
Data Flow Diagramadalah sebuah alat yang
menggambarkan aliran data sampai sebuah sistem
selesai, dan kerja atau proses dilakukan dalam
sistem tersebut . [5]
Dalam DFD ada 2 komponen utama, yaitu :

1) Diagram Konteks
Diagram Konteks adalah diagram yang
terdiri dari suatu proses dan menggambarkan
ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks
merupakan level tertinggi dari DFD yang
menggambarkan seluruh input ke sistem atau
output dari sistem.
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2) Diagram Rinci (Level Diagram)
Level
Diagram
adalah
diagram
yang
menguraikan proses apayang ada dalam diagram
level diatasnya. DFD Level terdiri dari DFD
level 0,DFD level 1, DFD level 2 dan seterusnya.

2. METODE PENELITIAN
2.1 Teknik Pengumpulan Data
2.1.1 Metode Interview
Metode Interview yaitu pengumpulan
data dengan cara menanyakan secara
langsung kepada pihak yang berhubungan
dengan masalah yang penyusun ambil.
Dalam hal ini adalah bagian pengelolaan
data administrasi Kantor Urusan Agama
(KUA) Baturaja Barat.
2.1.2 Metode Referensi
Metode
kepustakaan
yaitu
pengumpulan data secara tidak langsung
dari sumber-sumber yang diperoleh dari
buku-buku dan situs internet yang
berhubungan dengan program yang akan
dibuat.
2.1.3 Metode Observasi
Metode Observasi yaitu pengumpulan
data dengan cara mengamati secara
langsung mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan masalah yang penyusun ambil
dalam penelitian. Dalam hal ini penyusun

mengamati secara langsung cara kerja
dari sistem yang sudah ada.
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2. Tampilan Tabel Data Calon Suami
TABEL 2.
Tabel Data Calon Suami
Field Name

2.2 Perancangan Sistem
Kepala KUA

-Laporan Data Calon Suami
-Laporan Data Calon Istri
-Laporan Data Penghulu
-Laporan Data Wali
-Laporan Data Saksi
-Laporan Data Pendaftaran Nikah
-Laporan Data Nikah

Calon Pengantin

Penghulu

-Data Calon Suami
-Data Calon Istri

-Data Penghulu

Sistem Infomasi
Kelengkapan
Administrasi KUA
Baturaja Barat

Data Wali

Data Saksi

Pendaftaran
Nikah

Data Pendfataran Nikah

Data Nikah

Type

NIK

Text

Nama

Text

Jenis_kelamin

Text

Tempat_lahir

Text

Wali

Tanggal_lahir

Date/time

Saksi

Agama

Text

Status

Text

Alamat

Text

No_kelurahan

Text

Pekerjaan

Text

Nama_ayah

Text

No_telpon

Text

NA_kelurahan

Text

FC_KTP

Text

FC_KK

Text

FC_Akte

Text

FC_Ijazah

Text

Imunisasi_TT_Puskes

Text

Akte_cerai

Text

Surat_ket_kematian

Text

Ijin_orangtua

Text

Ijin_kesatuan

Text

Ijin_pengadilanagama

Text

Dispensasi_pengadilan
agama

Text

Dispensasi_camat

Text

Nikah

Gambar 1. Tampilan Diagram Konteks

2.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
Pada perancangan sistem tersebut perangkat
lunak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
a. Aplikasi Embarcadero XE 2, aplikasi
tersebut digunakan untuk membuat sistem
informasi administrasi.
b. Aplikasi Microsoft Access 2003, Aplikasi
tersebut digunakan untuk merancang
database yang nanti digunakan dalam
pembuatan sistem informasi administrasi
tersebut.
2.4 Perancangan Tabel
Pada Rancangan tabel terdapat beberapa tabel
yaitu terdiri dari:
1. Tampilan Tabel Login
TABELl 1.
Tabel Login

3. Tabel Data Calon Istri

Field
Name

Type

Username

Text

Password

Text

Sistem Informasi Administrasi…

TABEL 3.
Tabel Data Calon Istri
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Field Name

Type

NIK

Text

Nama

Text

Jeniskelamin

Text

Tempatlahir

Text

Tanggallahir

Date/time

Agama

Text

Status

Text

Alamat

Text

Pekerjaan

Text

Nama_ayah

Text

No_Telpon

Text

Na_kelurahan

Text

FC_KTP

Text

FC_KK

Text

FC_Akte

Text

FC_Ijazah

Text

Imunisasi_TT_Puskes

Text

Akte_cerai

Text

Surat_ket_kematian

Text

Ijin_orangtua

Text

Ijin_kesatuan

Text

Ijin_pengadilanagama

Text

Dispensasi_pengadilan
agama

Text

Dispensasi_camat

Text

4. Tabel Data Penghulu
TABEL 4.
Tabel Data Penghulu

ISSN 2089-4384

Field Name
Kode_penghulu
Nama
No_Sk_Penghulu
Jenis_kelamin
Tempat_lahir
Tanggal_lahir
Agama
Alamat
No_telp

Type
Text
Text
Text
Text
Text
DateTime
Text
Text
Text

5. Tabel Data Wali
TABEL 5.
Tabel Data Wali
Field Name
Kode_wali
Nama
Jenis_kelamin
Tempat_lahir
Tanggal_lahir
Agama
Alamat
No_telp
Pekerjaan

Type
Text
Text
Text
Text
DateTime
Text
Text
Text
Text

6. Tabel Data Saksi
TABEL 6.
Tabel Data Saksi
Field Name
Kode_saksi
Nama
Jenis_kelamin
Tempat_lahir
Tanggal_lahir
Agama
Alamat
No_telp
Pekerjaan

Sistem Informasi Administrasi …

Type
Text
Text
Text
Text
DateTime
Text
Text
Text
Text
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7. Tabel Data Pendaftaran Nikah

2.5

TABEL 7.
Tabel Data Pendaftaran Nikah

Field Name
No_pendaftarannikah
Nik_suami
Nik_istri
Tanggal_nikah
Jam_nikah
Tempatnikah
Mahar
Status_lama_istri
Status_lama_suami

Type
Text
Text
Text
Date/time
Date/Time
Text
Text
Text
Text

Relasi Antar Tabel
Dari beberapa tabel diatas di relasikan seperti
gambar di bawah ini:

8. Tabel Data Nikah
T
A
B
E
L
8.
T
ab
el
D
at
a

Field Name
No_seri
No_pendaftarannikah
No_akte_nikah
Kode_saksi_lakilaki
Kode_saksi_perempuan

Type
Text
Text
Text
Text
Text

Kode_wali

Text

Kode_penghulu
Mahar
Foto
Foto2
Nikah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Text
Text
OLEObject
OLEObject
Gambar 2. Relasi Antar Tabel

3.1 Tampilan Login

Sistem Informasi Administrasi…
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Gambar3. Tampilan Login.

3.2 Tampilan Menu Utama

3.4 Tampilan Input Data Calon Istri
Input data calon istri berguna untuk
melakukan
penginputan data-data
calon
istriuntuk kelengkapan mendaftar menikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Baturaja Barat.
Adapun bentuk tampilan Input data calon istri
yaitu seperti yang terlihat pada gambar 7.

Gambar 4. Tampilan Menu Utama.

3.3 Tampilan Input Data Calon Suami
Input data calon suami berguna untuk
melakukan
penginputan
data-data
calon
suamiuntuk kelengkapan mendaftar menikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Baturaja
Barat. Adapun bentuk tampilan Input data calon
suami yaitu seperti yang terlihat pada gambar
40 .

Gambar 7. Tampilan Data Calon Istri.

Button Syarat-syarat untuk menyimpan data
syarat calon istri. Ketika di klik button
syarat-syarat maka akan muncul tampilan seperti
gambar 8.

Gambar 8. Tampilan Syrat istri.
Gambar 5.Tampilan Data Calon Suami.

Button Syarat-syarat untuk menyimpan data
syarat calon suami. Ketika di klik button syaratsyarat maka akan muncul tampilan seperti
gambar berikut.

Gambar 6. Tampilan Syrat Suami.

ISSN 2089-4384

3.5 Tampilan Input Data Penghulu
Input data penghulu berguna untuk
melakukan penginputan data-data penghulu pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Baturaja Barat.
Adapun bentuk tampilan input data penghulu
yaitu seperti yang terlihat pada gambar 9.

Gambar 9. Tampilan Data Penghulu.
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3.6 Tampilan Input Data Wali
Input data wali berguna untuk melakukan
penginputan data-data wali pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Baturaja Barat. Adapun
bentuktampilan input data wali yaitu seperti
yang terlihat pada gambar10.

Gambar 10. Tampilan Data Wali.

3.7 Tampilan Data Saksi
Input data saksi berguna untuk melakukan
penginputan data-data saksi calon pengantin
laki-laki maupun perempuan yang akan
mendaftar nikah pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Baturaja Barat. Adapun bentuktampilan
input data saksi yaitu seperti yang terlihat pada
gambar11.

Gambar 11. Tampilan Data Saksi.

3.9 Tampilan Data Nikah
Form data nikah digunakan untuk mengelola
data nikah calon pengantin yang telah mendaftar
nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Baturaja
Barat.
Adapun
bentuk
tampilanformdata nikah yaitu seperti yang
terlihat pada Gambar 12.

Sistem Informasi Administrasi…
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Gambar 12. Tampilan Data Nikah.

4. KESIMPULAN
Dari Berdasarakan penelitian yang telah penulis
lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Sistem informasi ini digunakan untuk mendata
atau mengolah data kelengkapan adiministrasi
pada Kantor Urusan Agama.
2. Dapat menampilkan data calon mempelai yang
akan mendaftar menikah.
3. Dapat menampilkan laporan data calon suami,
data calon istri, data penghulu, data wali, data
saksi, data pendaftaran nikah dan data nikah.

5.

SARAN

Sebagai penutup tugas akhir ini, penulis ingin
menyampaikan
beberapa
saran
dalam
pengembangan
system
informasi
ini
selanjutnya.Adapun saran-saran yang ingin penulis
sampaikan adalah :

1. Desain interface dapat dibuat lebih menarik lagi
dan user friendly, sehingga pengguna lebih
mudah dalam pengoperasiaanya.
2. Masih banyak terdapat kekurangan dalam
pembuatan sistem infomasi kelengkapan
administrasi Kantor Urusan Agama (KUA)
Baturaja Barat yaitu untuk laporan nikah datanya
masih kurang terperinci, laporan nikah hanya
sebatas menampilkan jumlah nikah perbulan dan
pertahun saja. Diharapkan kedepan ada
programmer yang mengembangkan sistem
informasi ini agar lebih baik lagi.
3. Dengan adanya laporan tugas akhir yang telah
dibuat
dengan
menggunakan
program
Embarcadero Delphi XE2 diharapkan instansi
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yang bersangkutan
program ini.

dapat

memanfaatkan
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Pembuatan Modifikasi Kalkulator Sederhana
Dengan Menggunakan Aplikasi Macromedia
Flash
Destiarini
Dosen Tetap Program Studi Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Baturaja
Jalan Ganesa RT.001 RW.006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur
destiarini@unbara.ac.id
Abstract— Technological advances have undergone
rapid development in programming languages, whereas
simple calculators in PCs are one of the most important
tools for different types of arithmetic calculations. With
the increasing number of software encountered does
not rule out the existence of competition in the making
of a simple calculator according to technological
progress. For that the author is interested to make
simple modification calculator using Macromedia flash
application, where the tool is designed specifically for
the work space used can be arranged and more easily
understood by novice users and experienced users. And
the size of the application that has been made has a
very small size so as not to consume too much memory
on our notebook PC. This simple calculator application
uses a form of user interface that is commonly used in
programs running in Windows, it is expected to further
open the insights and interests of the application
designers through Flash, because with the Flash
program can create a calculator view according to what
which we want with ease, cretif, and innovation.
Intisari—Kemajuan
teknologi
sudah
mengalami perkembangan yang cepat dalam bahasa
pemrograman, sedangkan kalkulator sederhana dalam
PC salah satu alat yang sangat penting untuk berbagai
jenis perhitungan aritmatika. Dengan semakin
banyaknya software yang di jumpai tidak menutup
kemungkinan adanya persaingan dalam pembuatan
kalkulator sederhana sesuai kemajuan teknologi.Untuk
itu penulis tertarik untuk melakukan pembuatan
modifikasi kalkulator sederhana dengan menggunakan
aplikasi macromedia flash, dimana alat tersebut
dirancang secara khusus agar ruang kerja yang
digunakan dapat diatur dan lebih mudah dipahami
oleh pemakai pemula maupun pemakai yang
berpengalaman. Serta ukuran aplikasi yang telah
dibuat memiliki ukuran yang sangat kecil supaya tidak
memakan memori terlalu banyak pada PC notebook

Pembuatan Modifikasi Kalkulator ...

kita. Aplikasi kalkulator sederhana ini mengunakan
bentuk tampilan (user interface) yang umum
digunakan dalam program-program yang berjalan di
dalam Windows, hal ini diharapkan dapat lebih
membuka wawasan dan minat para perancang aplikasi
melalui Flash, karena dengan program Flash dapat
membuat tampilan kalkulator sesuai dengan apa yang
kita inginkan dengan mudah, kretif, dan inovasi.

Kata Kunci— rancangan, macromedia flash

1. PENDAHULUAN
Dengan
semakin
canggihnya
perkembangan teknologi informasi, maka
semakin banyak pula aplikasi yang dapat
dihadirkan di dunia nyata saat ini. Salah satu
kemajuan teknologi tersebut dapat kita
hadirkan melalui penelitian ini yaitu
modifikasi kalkulator. Sebagaimana yang kita
ketahui fungsi sebuah kalkulator adalah alat
bantu yang digunakan manusia untuk
menyelesaikan perhitungan aritmatika dari
perhitungan yang sederhana sampai dengan
perhitungan yang rumit. Kalkulator ini hadir
dibuat dan diciptakan untuk membantu dan
menutupi keterbatasan manusia terutama
masalah ketelitian, kecepatan, konsistensi dan
keterbatasan daya ingat manusia. Dengan
menggunakan program macromedia flash,
peneliti mencoba untuk menghadirkan
kalkulator sederhana.Macromedia flash [1]
sendiri merupakan sebuah program aplikasi
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standar authoring tool professional. Flash
adalah adalah salah satu software yang
merupakan produk unggulan pembuat animasi
gambar vektor yang sangat diminati saat ini.
Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak
ini mempunyai file extension *.swf dan dapat
diputar di penjelajah web yang telah dipasangi
flash player. Flash menggunakan bahasa
pemrograman
bernama
action
scriptdigunakan oleh developer web untuk
mendesain web menjadi lebih interaktif
dengan berbagai macam animasi. Namun,
kemudian Flash banyak digunakan untuk
membuat aplikasi multimedia interaktif.
Seperti iklan banner, intro film, CD
interactive, hingga pembuatan lainnya dan
animasi.
Aplikasi
macromedia
flash
[2]kumpulan dari pustaka class atau
komponen atau library, yang sudah
disediakan oleh sistem operasi, yang berupa
kumpulan perintah yang membentuk sebuah
komponen, sehingga akan membantu para
programmer dalam membangun sebuah
aplikasi.Keunggulan memprogram dengan
menggunakan macromedia flashyang mampu
diberikan sedikit code pemrograman baik
yang berjalan sendiri untuk mengatur apa
yang ada didalamnya atau digunakan untuk
berkomunikasi dengan program lain seperti
HTML(Hypertext Markup Language)[3],
bahasa yang digunakan untuk menulis
halaman website, PHP (bahasa server-side
scripting) yang menyatu dengan HTML untuk
membuat halaman web yang dinamis, dan
Database dengan XML.Dari uraian diatas
penulis mencoba untuk melakukan pembuatan
aplikasi kalkulator sederhana tersebut
―Bagaimana merancang dan membuat
modifikasi kalkulator sederhana dengan
menggunakan aplikasi macromedia flash‖
agar membuat pengguna kalkulator tidak
merasa bosan dengan tampilan yang dinamis
dalam perhitungan aritmatika standard dengan
tampilan yang diinginkan dan semenarik
mungkin dengan menampilkan ciri khas dari
pembuat kalkulator sederhana tersebut.

Pembuatan Modifikasi Kalkulator ...

10
2. METODE PENELITIAN
Dalam tahapan ini penulis melakukan
pengamatan terhadap kebutuhan sistem
dalam membangun aplikasi kalkulator
sederhana dengan menggunakan macromedia
flash ini meliputi kebutuhan fungsional dan
non fungsional, selain itu juga penulis
merancang
tampilan
menu
utama
kalkulatornya. Berikut ini dapat penulis
jelaskan mengenai dua kebutuhan tersebut
serta rancangannya[3]:
1. Kebutuhan Fungsional,
Merupakan fungsi utama dan fungsi
tambahan yang ada pada sebuah aplikasi
supaya dapat menjalankan fungsi sesuai
tujuan
pembuatan
aplikasi.
Aplikasi
kalkulator sederhana ini merupakan sebuah
alat hitung untuk menyelesaikan perhitungan
sederhana, untuk itu aplikasi ini memiliki
fungsi
utama
sebagai
alat
hitung
penjumlahan,
perkalian,
pengurangan,
pembagian, persen, kuadrat, membagi
bilangan satu dengan X.Aplikasi kalkulator
sederhana ini juga memiliki beberapa fungsi
tambahan yang bertujuan memberi dukungan
pada fungsi utama dan memberi kemudahan
bagi user dalam menjalankan aplikasi, karena
aplikasi kalkulator ini dibuat dengan
tampilan dinamis dan mempunyai cirri khas
dari pembuat aplikasi.
2. Kebutuhan Non Fungsional,
Merupakan penjabaran apa saja yang
harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan
dengan
baik.
Kebutuhan
non
fungsionalmeliputi ketersediaan prangkat
keras dan perangkat lunak.
1) Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware),
Spesifikasi perangkat keras komputer
yang dipergunakan dalam membangun
aplikasi kalkulator sederhana ini adalah
sebagai berikut :
a) Processor : Pentium I ke atas
b) Memory : 500 MB ke atas
c) Hard Disk : 20 GB ke atas
d) Display : 8‖ HD LED Display ke atas
e) CD ROM : DVDR
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2) Kebutuhan Perangkat Lunak (Softwere)
Perangkat lunak yang digunakan dalam
membangun aplikasi ini adalah sebagai
berikut :
a) Sistem operasi Windows 98 ke atas
sebagai sistem operasi dasar
b) Macromedia Flash sebagai pembangun
program dan menjalankan program
c) Paint digunakan sebagai alat penggambar
perancangan desain tampilan kalulator
d) Kebutuhan
Perangkat
Operator
(Brainware), berfungsi sebagai orang
yang menjalankan suatu aplikasi tersebut.
3. Perancangan Tampilan
Perancangan tampilan atau user
interfacedesign[4]
digunakan
untuk
mendesain antar muka pada aplikasi
kalkulator sederhana. Tampilan utama yang
akan muncul ketika aplikasi pertama
dijalankan adalah halaman utama yang
berisikan aplikasi kalkulator sederhana
tersebut.

Gambar 1, Rancangan Tampilan
Penjelasan Tampilan Menu Bar:
Menu bar adalah barisan menu yang
menampilkan
perintah-perintah
yang
digunakan untuk mengatur dan mengolah
obyek. Menu di dalam Adobe Flash Player
terdiri dari beberapa pilihan, antara lain
Menu File, View, Control, dan Help yang
masing–masing menu mempunyai submenu
dan perintah.
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Gambar 2, Menu Bar
Penjelasan :
1) Menu File adalah Menu yang berisi
perintah–perintah
yang
berhubungan
dengan
file
(berkas),
sepertiOpen
(membuka file yang berextance .swf),
Close (menutup program yang telah dibuka
di AdobeFlash Player), Print (mencetak
hasil program), Create Projector (merubah
format .swf menjadi format aplikasi .exe),
Exit (menutup aplikasi secara menyeluruh).
2) Menu View adalah Menu yang berisi
perintah–perintah
pengaturan
layar
tampilan.
3) Menu Control adalah menu yang berisi
kumpulan Menu yang digunakan untuk
melihat hasil animasi atau objek..
4) Menu Help adalah Menu yang berisi
informasi pusat pengembangan dan hak
cipta aplikasi.
HASIL PENELITIAN
Ada beberapa tahapan yang dapat penulis
lakukan untuk menganalisa hasil penelitian ini,
yaitu: penginstalan aplikasi Macromedia Flash,
proses pembuatan kalkulator sederhananya dan
Pembuatan Action Script. Beriku penjelasan
penelitiannya [4]:
1. Proses Instalasi Macromedia Flash,
Sebelum
menjalankan
aplikasi
macromeda flash, terlebih dahulu harus
dilakukan proses instalasi pada sebuah
komputer. Untuk melakukan instalasi program,
Anda harus memiliki CD Master Macromedia
Flash,CD master aplikasi merupakan CD
sarana instalasi program kedalam komputer
kita. Jika CD master instalasi telah disiapkan,
masukkan CD tersebut kedalam CD ROM dan
lakukan browsing menggunakan Windows
Explorer. Untuk lebih detailnya, lakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
a) Cari file Setup.exe dalam CD Macromedia
Flash, kemudian klik ganda file tersebut
sehingga muncul gambar berikut :
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Gambar 3, Setup.exe
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Gambar 6, Folder Tujuan Instalasi

b) Klik Next untuk
melanjutkan
proses
instalasi. Akan muncul License Agreement
seperti dibawah.

e) Setelah muncul kotak Ready to Install,
klik Next untuk melanjutkan proses.

Gambar 4, License Agreement Next

Gambar 7, Kotak Ready To Install

c) License Agreement berisi tentang aturanaturan lisensi yang harus disepakati oleh
pengguna aplikasi ini. Jika Anda setuju
dengan aturan lisensi tersebut, pilih opsi, I
Accept, dan klik Next.

f) Proses instalasi akan berjalan dan tunggu
sampai kotak indicator menunjukkan
proses
sampaidengan
100%
yang
menunjukkan bahwa proses instalasi telah
selesai.
Klik finishuntuk
mengakhiri
program penginstalan.

Gambar 5, License Agreement Berisi Tentang
Aturan-Aturan Lisensi

Gambar 8, Kotak Indicator Finish

d) Isikan folder tujuan instalasi sesuai
keinginan, kemudian tekantombol Next.
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2. Proses Pembuatan Aplikasi Kalkulator
Sederhana,
Setelah melakukan penginstalan master
Macromedia Flash, saatnya penulis membuat
aplikasi
kalkulator
sederhana
dengan
menggunakan macromedia flash, seperti
langkah-langkah berikut ini[5]:
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1) Buka aplikasi Macromedia Flash, pada
Tab Create New pilih Flash Document
seperti gambar dibawah:

Gambar 9, Tab Create New
2) Buatlah layer baru, sehingga berjumlah
empat (4) layer.

Gambar 10, Timeline Insert Layer
3) Untuk memudahkan pembuatan, sebaiknya
nama layer diganti menjadi seperti gambar
di bawah.
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5) Membuat Desain Background
Pada point ini, penulis akan medesain
gambar background dari kalkulator yang
akan di buat. Gambar backgroundyang
akan kita buat ini adalah berbentuk statis,
yang berarti tidak akan berubah maupun
bergerak ketika di jalankan. Adapun
langkah-langkah pembuatannya sebagai
berikut:Pastikan layer yang aktif adalah
layer background.Buatlah background
dengan mengklik file, Import, Import to
Stage (Ctrl+R), pilih images yang
diinginkan.

Gambar 13, Import to Stage
6) Sorotlah gambar yang telah di Import
tersebut, baik fill maupun strokenya. Klik
kanan, dan pilih convert to symbol

Gambar 14, Tab Conver To Symbol
Gambar 11, Nama-nama Layer
4) Aturlah ukura dokumen yang akan dibuat
sesuai dengan keinginan.

7) Beri nama background_tombol dan pilih
graphic dan registration berada di tengah.
Setelah itu, images tersebut telah menjadi
symbol graphic

Gambar 12, Properties Size Ukuran
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b) Klik insert, new symbol (F8)

Gambar 15, Conver To Symbol
8) Buatlah juga persegi empat dengan
Rectangle Tool (R), kira-kira bentuknya
seperti di bawah ini. Ubahlah menjadi
symbol graphic seperti langkah di atas.
Dan beri nama background_layer.Untuk
memperindah silahkan tambahkan images
atau teks sebagai cirri-ciri pembuat
kalkulator tersebut. Kemudian convert
seperi cara sebelumnya.

Gambar 18, Creat New Symbol Button
c) Kini stage akan berubah khusus untuk
pembuatan symbol button.

Gambar 19, Up, Over, Down, dan Hit
Gambar 16, Latar Background Layer
9) Pembuatan Tombol dan Layar
Pada point ini, akan membuat cara
pembuatan tombol dan layar. Berbeda
dengan desain pada point sebelumnya yang
bersifat statis. Kali ini akan dibuat symbol
berbentuk dinamis, yang berarti akan
berubah-ubah sesuai dengan keinginan user
ketika menjalankan aplikasi. Langkah
pembuatannya seperti berikut ini :
a) Untuk
mempermudah
pembuatan
tombol, kuncilah layer background agar
tidak tersorot. Setelah itu aktifkan layer
tombolnya.

Keterangan :
Up : Bentuk tombol ketika mouse berada di
luar tombol.
Over
: Bentuk tombol ketika mouse
berada di luar tombol.
Down
: Bentuk tombol ketika mouse
berada di luar tombol.
Hit : Untuk menentukan luas area dari
tombol.
d) Kini akan dibuat sebuah tombol. Klik
Rectangle Tool, atau tekan huruf R pada
keyboard. Buatlah sebuah lingkaran kecil
tepat di tengah stage, yang bentuknya kirakira seperti di bawah ini :

Gambar 20, Gambar Sebuah Tombol Button

Gambar 17, Penguncian Layer
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e) Pilihlah warna yang berbeda untuk Up,
Down, Over, dan Hit agar tombol terrlihat
menarik. Caranya, klik kanan di timeline,
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tepatnya di bawah Over, kemudian klik
insert keyframe.
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i) Dragsymbol tersebut ketengah stage dan
atur sizenya, kemudian diperbanyak
dengan mengcopy tombol di library dan
drag symbol kembali. Tampilannya kirakira seperti di bawah ini.

Gambar 21, Insert Keyframe Tombol
Gambar 25, Tampilan Tombol
f) Maka, gambar akan tersalin ke Over. Kini
anda dapat merubah warna tombol.
Pastikan satage dalam timeline over.

j) Dengan Text Tool (T) pada keyboard,
buatlah beberapa angka yang akan diatur
sedemikian rupa seperti di bawah ini :

Gambar 22, TimelineInsert Keyframe
g) Ubah juga warna di timelinedown dan hit
seperti langkah di atas agar tombol
menarik. Jika sudah selesai, klik scene
untuk kembali.

Gambar 26, Tampilan Tombol Setelah Diberi
Text Tool
k) Beri nama pada setiap symbol-symbol
tersebut (bukan text) pada instance name
secara berurut seperti table di bawah. Dan
maing-masing symbol memiliki instance
name yang berbeda.

Gambar 23, Scene
h) Kini anda akan melihat symbol bertipe
button yang bernama tombol library. Untuk
menampilkan library, tekan Ctrl+L.

Gambar 27, Propoerties Button
l) Berikutnya adalah pembuatan tombol,
dimana telah dirancang seperti pada tabel
4.1 berikut ini:
Gambar 24, Library Tombol
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Tabel 1: Keterangan Tombol

Pembuatan tombol selesai. Sekarang kita akan
membuat layar penampil. Sebelumnya, aktifkan
dahulu layer layar.Gunakan Text Tool, buat
sebuah persegi panjang tepat di atas
background_layer
yang
telah
dibuat
sebelumnya.
Gambar 28, Gambar Yang Dibuat Dengan
Text Tool
m) Buatlah pengaturan properties seperti di
bawah ini.

Gambar 29, Propoerties Text Tool
3. KESIMPULAN
Dari analisa data diatas, dapat penulis
simpulkan sebagai berikut:
a) Pembuatan
aplikasi
kalkulator
ini
menggunakan
perangkat
lunak
macromedia flash dengan menggunakan
script atau bahasa pemrograman.
b) Dengan aplikasi macromedia flash, kita
dapat menggunakan ruangan kecil pada
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hard disk dikarenakan tidak terlalu
banyaknya jumlah file flash yang
dibutuhkan.
c) Output yang dapat digambarkan oleh
penulis dengan terciptanya aplikasi
kalkulator sederhana ini dalah tampilan
yang menarik serta mempunyai ciri khas
tersendiri dari penggunanya.
4. SARAN
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya
untuk membuat tampilan baru berupa gambar
animasi bergerak pada layar utama dan diikuti
dengan suara agar lebih memikat para
pengguna kalkulator, selain itu juga daya
tampung file yang digunakan dapat lebih besar
lagi, melebihi memori yang penulis buat saat
ini.
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Abstract— The need for fast information access in
this time-based technology, demanding our role in
processing quick and accuratedata. The development
of information technology is not separated from the
rapid development of computer technology. In SMK
N I Baturaja there is a business unit in the form of
involving employees who exist in this school which is
KPN Karya Sejahtera. Information System
Development At KPN Karya Sejahtera use system
development method that is waterfall model
(waterfall) also called software life cycle. The results
are achieved is the existence of information systems
that can help KPN (Koperasi Pegawai Negeri) in
processing member data, savings, loans and sales.
Intisari :Kebutuhan akses informasi yang cepat di
zaman yang sudah berbasis teknologi ini, menuntut
peran serta kita dalam pengolahan data yang cepat
dan akurat. Perkembangan teknologi informasi ini
tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi
komputer. Di SMK N I Baturaja terdapat unit usaha
yang di bentuk yang melibatkan pegawai yang ada
pada sekolah ini yaitu KPN Karya Sejahtera.
Pengembangan Sistem Informasi Pada KPN Karya
Sejahtera inimenggunakan metode pengembangan
sistem yaitu model air terjun (waterfall) biasa juga
disebut siklus hidup perangkat lunak. Hasil yang di
capai yaitu adanya sistem informasi yang dapat
membantu KPN (Koperasi Pegawai Negeri) dalam
mengolah data anggota, simpanan, pinjaman dan
penjualan.
Keywoard :KPN, Koperasi Pegawai Negeri,
Embarcadero Delphi XE 2

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan akses informasi yang cepat di zaman
yang sudah berbasis teknologi ini, menuntut peran
serta kita dalam pengolahan data yang cepat dan
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akurat. Dan Perkembangan teknologi informasi ini
tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi
komputer, karena fungsi dari komputer merupakan
sebuah perangkat yang dapat memberikan
kemudahan dan proses yang cepat dalam
menyelesaikan pekerjaan.
SMK Negeri I Baturaja merupakan sebuah
lembaga pendidikan di lingkungan pemerintahan
kabupaten ogan komering ulu, yang merupakan
sekolah lanjut tingkat atasyang sifatnya kejuruan
atau sekolah menengah kejuruan, berorientasi di
bidang pendidikan. Berdasarkan penelitian yang di
lakukan di sekolah ini terdapat sebuah unit usaha
yang di bentuk yang melibatkan pegawai yang ada
pada sekolah ini sebagai anggotanya, yaitu KPN
Karya Sejahtera. KPN Karya Sejahtera adalah
Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan SMK N I
Baturaja yang merupakan sebuah wadah untuk
memajukan kesejahteraan anggota koperasi,
mengembangkan serta membangun kemampuan dan
potensi anggota koperasi serta berperan secara aktif
(role actively) dalam rangka meningkatkan dan
memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi.
KPN Karya Sejahtera pada SMK N I Baturaja ini
mengalami kemajuan dengan pesat, pengolahan
data yang di lakukan selama ini dengan melakukan
pencatatan-pencatatan simpanan dan transaksi yang
dilakukan
kedalam
buku-buku.
Beberapa
permasalahan
yang
timbul
saat
anggota
membutuhkan informasi saldo simpanan, sisa
pinjaman dan pembuatan laporan setiap bulannya.
Proses ini membutuhkan waktu yang lama untuk
perhitungan dan rekap ulang dari data-data yang ada
pada buku untuk di pindahkan kembali ke komputer
dengan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft
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Excel untuk bisa di cetak untuk menghasilkan
laporan
Berdasarkan permasalahan yang telah di uraiakan
pada latar belakang, maka peneliti membuat suatu
rancangan
sistem
informasidatabase
yang
membantu dalam pengolahan data pada Koperasi
Pegawai Negeri “Karya Sejahtera”, yang
diharapkan
dapat
membantu
mengurangi
permasalahan tersebut dengan tema “Sistem
Informasi KPN (Koperasi Negeri Sipil) Karya
Sejahtera Pada SMK N I Baturaja”.Penelitian ini
di harapkan menghasilkan suatu suatu sistem
informasi yang membantu dalam pengolahan data
dan menghasilkan informasi-informasi dalam
bentuk laporan yang di inginkan.

Data primer merupakan data utama dimana data
diperoleh secara langsung dari pihak pertama.
Adapun metode nya sebagai berikut :
1. Metode Observasi
Pada tahap ini peneliti melakukan
pengumpulan
data
dengan
melakukan
pengamatan langsung proses pengolahan data
pada KPN Karya Sejahtera SMK N I Baturaja.
2. Metode Wawancara
Mengumpulkan data dengan melakukan
interviewsecara langsung dengan pengurus
KPN Karya Sejahtera SMK N I Baturaja
tentang proses input data, transaksi-transaksi
dan laporan yang akan dihasilkan pada KPN
Karya Sejahtera yang sudah berjalan.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun identifikasi masalah pada KPN
(Koperasi Pegawai Negeri) Karya Sejahtera
berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan
yaitu proses pengolahan data dan untuk
menghasilkan informasi dalam bentuk laporan
begitu lambat, maka permasalahan yang akan di
bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana
membuat suatu sistem informasi KPN (Koperasi
Pegawai Negeri) Karya Sejahtera yang dapat
membantu dan sesuai dengan kebutuhan pada KPN
Karya Sejahtera SMK N I Baturaja ?”.

3. Metode Kepustakaan
Mengumpulkan informasi-informasi dan
teori-teori yang berhubungan dengan sistem
informasi yang akan di buat, baik dari
penelitian sebelumnya ataupun dari berbagai
referensi lainnya.
2.1.2 Data Sekunder

1.3 Batasan Masalah
Peneliti ini membatasi ruang lingkup penelitian
ini hanya pada data akun, anggota, kas awal,
simpanan, pinjaman dan penjualan, sehinggaakan
menghasilkan laporan simpanan peranggota,
laporan pinjaman peranggota, laporan penjualan
peranggota, dan laporan transaksi-transaksi harian,
bulanan dan tahunan yang terekap di dalam laporan
kas.

Metodologi pengembangan sistem adalah
metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep
pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang
akan digunakan untuk mengembangkan suatu
sistem
informasi.
Pengembangan
sistem
didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan
sistem informasi berbasis komputer untuk
menyelesaikan persoalan (problem) organisasi atau
memanfaatkan kesempatan (opportunities) yang
timbul.Model air terjun (waterfall) biasa juga
disebut siklus hidup perangkat lunak.mengambil
kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan,
validasi, dan evolusi dan merepresentasikannya
sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti
spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat
lunak, implementasi, pengujian dan seterusnya. [1]

1.4. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pembangunan Sistem
Informasi KPN Karya Sejahtera ini adalah untuk
membantu pengolahan data dan menyajikan
informasi yang berguna untuk KPN Karya Sejahtera
SMK N I Baturaja.

Data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber
lain, baik lisan maupun tulisan.
2.2 Metode Pengembangan Sistem

2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Pengumpulan Data
2.1.1 Data Primer
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Gambar 1. Model Waterfall
Keterangan gambar diatas alur dari Model
Waterfall adalah sebagai berikut :
1. Rekayasa Perangkat Lunak (system enginerring),
melakukan pengumpulan data dan penetapan
kebutuhan semua elemen system
2. Requirements analysis, melakukan analisis
terhadap permasalahan yang dihadapi dan
menetapkan kebutuhan perangkat lunak, fungsi
performsi dan interfacing
3. Design, menetapkan domain informasi untuk
perangkat lunak, fungsi dan interfacing
4. Coding, pengkodean yang mengimplementasikan
hasil desain ke dalam kode atau bahasa yang di
mengerti oleh mesin komputer dengan
menggunakan bahasa pemrograman tertentu.
5. Testing, kegiatan untuk melakukan pengetesan
program yang sudah dibuat apakah benar atau
belum di uji dengan cara manual. jika testing
sudah benar maka program boleh digunakan.
6. Maintenance (perawatan), menangani perangkat
lunak yang sudah selesai supaya dapat berjalan
lancar dan terhindar dari gangguan yang dapat
menyebabkan kerusakan.
2.3 Perancangan Sistem
2.3.1 Perancangan Diagram Konteks
Diagram konteks adalah suatu bagan yang
menggambarkan aliran data bersumber pada siswa
yang selanjutnya diolah dalam proses pengolahan
data untuk menghasilkan informasi.
Contex Diagram merupakan sebuah diagram
sederhana yang menggambarkan hubungan antara
entity luar masukan dan keluaran dari sistem. [2]
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Gambar 2. Diagram Konteks
2.3.2 Perancangan Basis Data
Perancangan Basis Data adalah proses untuk
menentukan
isi
dan
pengaturan data yang
dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan
sistem. Tujuan Perancangan Database adalah untuk
memenuhi informasi yangberisikan kebutuhankebutuhan user secara khusus dan aplikasiaplikasinya.

Gambar 3. Rancangan Basis Data
Dalam Bentuk ERD

TABEL 1.
SIMBOL DALAM DIAGRAM KONTEKS
2.4 Landasan Teori
2.4.1Sistem Informasi
Sistem yaitu suatu bentuk integrasi antara satu
komponen dengan komponen yang lain karena
sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap
kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. [3]
Sistemadalah hubungan satu unit dengan unit
lainya yang saling berhubungan satu sama lainya
dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu
kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Apabila satu unit terganggu, maka unit
lainya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan tersebut. [4]
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Informasi adalah proses lebih lanjut dari data
yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi yang
dihasilkan dari suatu pemrosesan suatu data harus
memberi manfaat dan berkualitas bagi para pemakai
didalam pengambilan sebuah keputusan. [3]
Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang
bermanfaat untuk para pengambil keputusan atau
manager dalam rangka mencapai tujuan organisasi
yang sudah ditetapkan sebelumnya.[4]
Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk
yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat
dalam mengambil keputusan saat ini atau
mendatang. Sebuah informasi yang baik harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Akurat (accurated)
Informasi yang dihasilkan harus benar-benar
terhindar dari factor kesalahan, sehingga tidak
menyesatkan pemakai.
b. Tepat Waktu (Time Lines)
Keterlambatan informasi tidak akan memberikan
nilai manfaat, karena kondisi bisnis dapat
berubah
suatu
saat
sehingga
dapat
menghilangkan suatu peluang.
c. Relevan (Relevance)
Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan
pokok permasalahan yang sedang dihadapi dan
memberikan manfaat bagi penggunanya.
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian yang mendukung
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk
dapat
menyediakan
laporan-laporan
yang
diperlukan oleh pihak luar tertentu. [3]
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat
manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu
dengan laporan-laporan yang diperlukan. [5]
2.4.2 Embarcadero Delphi XE 2
Embarcadero XE2merupakan produk delphi
yang bisa nenangani berbagai macam kelebihan
dengan arti X berarti bermacam-macam E adalah
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Embarcadero.Delphi XE2 adalah sebuah IDE
Compiler untuk bahasa pemrograman pascal dan
lingkungan pengembangan perangkat lunak yang
sering digunakan untuk merancang suatu aplikasi
program.[6]

Gambar 4. Tampilan Dasar
Embarcadero Delphi XE2

Didalam Embarcadero DelphiXE2
memiliki
beberapa komponen yaitu sebagai berikut:
1. FormDesigner
Form designer digunakan untuk merancang dan
mendesain userinterface. Di sinilah kontrol
komponen dari tool pallete ditempelkan.
Form Embarcadero Delphi XE2 ini terdapat 2
jenis yaitu :
- VCL Form Aplication – Delphi
- VCL Form

Gambar 5. Jendela Form Designer
2. Tool Pallete
Tool Pallete berisi komponen yang dapat
ditempelkan
atau
diletakkandalam
form,
digunakan untuk mendesain form sehingga
membentuk user interface.
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Gambar 6. Jendela ToolPallete
3. Object Inspector
Object Inspector berfungsi memanipulasi
kontrol-kontrol yang sudah ada dalam form.
Jendela object inspector dibagi 2 yaitu:
Gambar 8. Jendela Inspector(Events)
a. Properties
Properties berfungsi untuk mengubah sifatsifat yang dibawa oleh object tersebut.

4. Tampilan Unit
Unit digunakan untuk menuliskan listing
program suatu aplikasi.Didalamnya terdapat
sebuah struktur unit.Unit ini tersimpan dalam
bentuk .pas sedangkan yang sudah terkompilasi
di simpan dalam bentuk .dcu.proses link ini akan
menggabungkan file-file .dcu menjadi file .exe
atau .dll.

Gambar 7. Jendela Inspector (Properties)
b. Event
Event berfungsi sebagai daftar prosedure yang
dilakukan oleh object tersebut ketika suatu
peristiwa terjadi.

Gambar 9. Jendela Unit .pas

5. Menubar
Menubar berfungsi untuk memilih tugas-tugas
tertentu, seperti memulai,
memilih, dan
mengakhiri suatu aplikasi.

Gambar 10. Tampilan Menubar
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6. Toolbar/Speedbar
Tidak jauh berbeda dengan fungsi menubar,
tetapi dengan penggunaan yang lebih praktis dan
cepat.Toolbar ini ditandai dengan gambargambar icon.

Gambar 11. Tampilan Toolbar

7. Jendela Structure
Jendela ini digunakan untuk melihat kontrol
apa saja yang berada di dalam form secara
hierarkis, seperti pada Windows Explore.

Gambar 13.Jendela Project Manajer

9. Jendela Messages
Jendela
messages
digunakan
untuk
menampilkan pesan ketika aplikasi sedang
berjalan. Lewat jendela ini kita bisa mengetahui
kinerja program dan mengontrol apakah ada
baris kode yang masih trouble.

Gambar 14. Jendela Messages
Gambar 12. Jendela Structure
2.4.3 MySql
8. Jendela Project Manager
Jendela Project manager berfungsi untuk
menampung proyek dengan root project group
(otomatis) yang ditampilkan secara hierarkis.

MySQL merupakan suatu software (perangkat
lunak) RDBMS yang dapat mengelola database
dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam
jumlah yang sangat besar, dan dapat diakses oleh
banyak user (pengguna), dan bisa melakukan suatu
proses secara sinkron. Fungsi dari MySql yaitu
sebagai database menyimpanan data [7].

3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
Dari hasil penelitian ini penulis berhasil membuat
sebuah Sistem Informasi KPN (Koperasi Pegawai
Negeri) Karya Sejahtera pada SMK N I
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Baturaja.Pada aplikasi ini terdapat halaman login
dan menu utama. Pada halaman menu utama. Ada
beberapa menu pilihan yaitu :
1. Setting
Menu ini terdapat sub menu yaitu :
a. Kas awal
b. Rekening Simpanan
c. Rekening Pinjaman dan Angsuran
d. Rekening Penjualan dan Angsuran
e. Denda Pinjaman
f.

Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi pinjaman anggota.
b. Agsuran Pinjaman
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi angsuran pinjaman anggota.
8. Penjualan
Menu ini mempunyai sub menu :
a. Transaksi Penjualan
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi penjualan anggota.
b. Agsuran Penjualan
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi angsuran penjualan anggota.

Denda Penjualan

g. Password User
3.2 Pembahasan
3.2.1Form Login
Form ini muncul saat shortcut aplikasi di klik.
Shortcut aplikasi dengan namaKPN Karya
Sejahatera. Inputkan username dan passworddan
klik tombol OK. Adapun tampilan halaman login
seperti gambar berikut ini :

2. Cetak
Menu ini terdapat sub menu yaitu :
a. Simpanan Pokok dan Wajib
b. Laporan Kas
3. Perkiraan (AKUN)
Menu ini berfungsi untuk
forminput Perkiraan (AKUN).
4. Anggota

menampilkan

Menu ini berfungsi
forminput Anggota.
5. Kas Awal

untuk

menampilkan

Menu ini berfungsi
forminput Kas Awal.
6. Simpanan

untuk

menampilkan

Menu ini mempunyai sub menu :
a. Buat Rekening
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
input Buat Rekening untuk simpanan
anggota.
b. Transaksi
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi simpanan anggota.
7. Pinjaman

Gambar 15. Halaman Login
3.2.2FormMenu Utama
Form menu utamaini merupakan interface awal
yang berfungsi untuk menampilkan form lainnya.

Menu ini mempunyai sub menu :
a. Transaksi Pinjaman
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Gambar 16. Form Menu Utama
3.2.3Form Input Perkiraan(AKUN)
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data akun ke dalam sistem informasi ini.
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Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data anggota yang membuat rekening
simpanan ke dalam sistem informasi ini.

Gambar 20. Form Buat Rekening Simpanan
Gambar 17. FormInput Perkiraan (AKUN)

3.2.7Form Transaksi Simpanan
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data simpanan anggota ke dalam sistem
informasi ini.

3.2.4Form Input Data Anggota
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data anggota ke dalam sistem informasi ini.

Gambar 18. FormInput Anggota
3.2.5Form Input Kas Awal
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data kas awal ke dalam sistem informasi ini.

Gambar 19. FormInput Kas Awal

Gambar 21. Form Transaksi Simpanan
3.2.8Form Transaksi Pinjaman
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi pinjaman anggota ke dalam
sistem informasi ini.

Gambar 22. Form Transaksi Pinjaman

3.2.6Form Buat Rekening Simpanan
3.2.9Form Transaksi Angsuran Pinjaman
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Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi angsuran pinjaman anggota ke
dalam sistem informasi ini.

Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data simpanan pokok dan
simpanan wajib anggota.

Gambar 23. Form Transaksi Angsuran Pinjaman

Gambar 26. FormLaporan Simpanan Pokok dan
Wajib

3.2.10Form Transaksi Penjualan
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi penjualan anggota ke dalam
sistem informasi ini.

3.2.13LaporanKas
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi seluruh data-data transaksi
anggota yang terekap dalam laporan ini.

Gambar 24. Form Transaksi Penjualan
3.2.11Form Transaksi Angsuran Penjualan
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi angsuran penjualan anggota ke
dalam sistem informasi ini.

Gambar 25. Form Transaksi Angsuran Penjualan

Gambar 27. Laporan Kas
3.2.14Laporan Simpanan Peranggota
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data simpanan anggota.

Gambar 28. Laporan Simpanan Peranggota

3.2.12 Laporan Simpanan Pokok dan Wajib

Judul Paper dalam 3 Kata disambungtitik-titik(…)

ISSN 2089-4384

JIK, VOL. 9, No. 1, Juni 2018
3.2.15Laporan Pinjaman Peranggota
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data pinjaman anggota.
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2. Memudahkan pekerjaan pengurus KPN dalam
menginputkan data, karena user interface dari
sistem informasi ini mudah di mengerti.
3. Menyajikan informasi
koperasi dengan cepat

simpanan

anggota

4. Menunjang transparansi pengelolaan data.
4. KESIMPULAN

Gambar 29. Laporan Pinjaman Peranggota

3.2.16Laporan Penjualan Peranggota
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data penjualan anggota.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Sistem informasi yang dibangun dapat
membantu Koperasi Pegawai Negeri Karya
Sejahtera dalam memberikan informasi secara
cepat.
2. Data-data yang telah tersimpan di dalam
database sistem informasi ini, bisa di akses dan
ditampilkan dengan cepat.
3. Kemudahan dalam menghasilkan laporan setiap
bulannya.
4. Keamananterjamin karena di dalam sistem ini
tersedia form Login sebagai form security untuk
masuk kedalam menu utama sistem informasi
ini, sehingga tidak semua userdapat mengakses
aplikasi ini.
5. Sistem informasi ini bisa di akses di jaringan
komputer lokal.

Gambar 30. Laporan Penjualan Peranggota
Sistem Informasi KPN adalah sebuah Sistem
yang dibuat dan dirancang sebagai solusi dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
timbul di proses pengelolaan data pada KPN Karya
Sejahtera
ini,
mulai
dari penyimpanan dan pemusatan
data
secara
terkomputerisasi hingga menangani berbagai
macam laporan yang berhubungan dengan data
koperasi pegawai negeri sehingga memudahkan
untuk meningkatkan kebutuhan administrasi KPN
Karya Sejahtera.
Kegiatan pengembangan Sistem Informasi
Koperasi Pegawai Negeri ini bertujuan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan efisiensi waktu, efektifitas kerja,
kecepatan proses pengelolaan data dan kualitas
layanan yang lebih baik lagi.

Judul Paper dalam 3 Kata disambungtitik-titik(…)

5. SARAN
Saran untuk penelitian selanjutnya :
1. Pada Sistem Informasi KPN (Koperasi Pegawai
Negeri) Karya Sejahtera ini belum sempurna,
Pengembangan selanjutnya di harapkan terdapat
fasilitas import dan export data, dan laporan
bisa di simpan dalam bentuk pdf.
2. Pengembangan selanjutnya untuk memudahkan
anggota Koperasi Pegawai Negeri Karya
Sejahtera untuk mendapatkan informasi
simpanan anggota bisa di lakukan melalui
aplikasi android KPN.
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3. Sistem informasi ini kedepannya dapat di
kembangkan lagi menjadi sistem informasi
yang berbasis Web, sesuai perkembangan
teknologi informasi di zaman sekarang ini,
sehingga mudah di akses dari mana saja.
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Evaluasi Kualitas Layanan
Web YPP Terhadap Pengguna
(Studi Pada Mahasiswa YPP)
Suhartini1, Wahyu Hadi Prasetya2

Abstract—Evaluating a website using WebQual Method is
one method or technique to measure the quality of a website
based on the perception of the end user. This study uses 3
dimensions of Information Quality, Quality Interaction and
Quality of Use. In the analysis phase, the sample used stages
from 105 respondents from Prabumulih Education
Foundation students with students from STIE Prabumulih,
STMIK Prabumulih and STIT Prabumulih. The next stage
is data analysis consisting of validity test, reliability test and
rating with Likert scale. In the test of validity and reliability
test using statistical calculation tool that is SPSS Statistics
version 21. In the assessment using Likert scale used the
assessment interval 5, namely Strongly agree, Agree,
Neutral and Disagree and Strongly Disagree. The result of
the calculation states how the quality of the website of
Prabumulih Education Foundation.

Intisari— Mengevaluasi sebuah website dengan
menggunakan Metode WebQual merupakan salah satu
metode atau teknik untuk mengukur kualitas sebuah
website didasarkan pada persepsi pengguna akhir.
Penelitian ini menggunakan 3 dimensi yaitu Kualitas
Informasi, Kualitas Interaksi dan Kualitas Penggunaan.
Pada tahap analisis, sampel yang digunakan tahapan dari
105 responden dari mahasiswa Yayasan Pendidikan
Prabumulih dengan mahasiswa dari STIE Prabumulih,
STMIK Prabumulih dan STIT Prabumulih. Tahap
selanjutnya adalah analisis data yang terdiri dari uji
validitas, uji reliabilitas dan penilaian dengan skala Likert.
Dalam uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan alat
bantu perhitungan statistik yaitu SPSS Statistics versi 21.
Dalam penilaian menggunakan skala Likert digunakan
interval penilaian 5, yaitu Sangat setuju, Setuju, Netral dan
Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju.Hasil dari
perhitungan menyatakan bagaimana mutu website Yayasan
Pendidikan Prabumulih.
Kata kunci: WebQual, validitas, reliabilitas, Skala
Likert.
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Evaluasi Kualitas Layanan …

1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini
sangat pesat sehingga mempengaruhi cara berpikir
manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
saat ini. Teknologi web merupakan suatu standar
yang memungkinkan untuk mengembangkan
aplikasi web dengan bantuan seperangkat standar
kelas, objek, metode dan properti yang tersedia
dalam sebuah bahasa markup, bahasa pemrograman
yang sudah menyediakan antarmuka untuk
memungkinkan berbagi informasi antara server web
dan klien. Server web adalah komputer yang
menyimpan situs web dan membuatnya tersedia
untuk klien dengan bantuan link URL tertentu.
Web merupakan salah satu sumber daya
dalam internet yang banyak digunakan.Web adalah
sumber data dan informasi yang dapat diakses oleh
semua orang melalui internet menggunakan
software browser seperti internet eksplorer, Mozilla
firefox,
opera
browser
maupun
google
chrome.Dengan menggunakan fasilitas ini maka
pemakai dapat menjelajahi segala informasi dan
berita-berita dunia [1].
Yayasan Pendidikan Prabumulih merupakan
suatu lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan,
juga telah menggunakan website. Website dibangun
untuk menyampaikan informasi tentang Yayasan
Pendidikan Prabumulih yang memiliki 3 (Tiga)
perguruan tinggi, fasilitas, serta capaian prestasiprestasi dari para pendidik. Pemanfaatan website
saat ini di Yayasan Pendidikan Prabumulih hanya
untuk alat promosi. Oleh karena itu, demi
meningkatnya qualitas layanan pada website yang
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sekarang sudah dibangun belum dapat diukur
qualitasnya layanannya, karena website sendiri
memiliki standar minimal yang harus dipenuhi [2].
Berdasarkan
uraian
diatas,
mengidentifikasi penelitian ini menjadi :

penulis

1. Seberapa besar manfaat dan kualitas
Website YPP bagi pengguna?.
2. Apa saja yang dibutuhkan mahasiswa
dalam website YPP untuk memaksimalkan
informasi antara mahasiswa dan pihak
kampus?.
Dalam
penelitian
dilakukan
evaluasi
terhadap pelayanan Website YPP berdasarkan
persepsi mahasiswa YPP dengan menggunakan
metode webqual berdasarkan pada kegunaan,
kualitas informasi, dan kualitas interaksi
layanan [3].

melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di
jabarkan kedalam beberapa komponen masalah,
variable dan indikator. Setiap variable yang di
tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol
angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori
informasi yang berkaitan dengan variable
tersebut,sehingga dapat menghasilkan suatu
kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu
parameter[6].
2.2 Metode Analisis Data
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini mahasiswa/i

YPP sebanyak 105 orang mahasiswa, yang
diambil dari mahasiswa STIE sebanyak 35
orang, mahasiswa STMIK 35 orang dan
mahasiswa STIT sebanyak 35 orang.
TABEL I
POPULASI MAHASISWA
No

2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Penelitian
Metode deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik
satu variabel atau lebih tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel
lain”[4]. Metode deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan apa yang telah terjadi berdasarkan
data dan informasi yang berlaku. Hal ini sesuai
dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk
mengetahui kualitas informasi, kualitas interaksi
dan kualitas penggunaan website berdasarkan
persepsi mahasiswa YPP.
Untuk
pendekatannya
metode
ini
menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian
kuantitatif merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivesme yang
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu,
pengumpulan
data
menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji
hipotesis atau hasil kuesioner yang telah
ditetapkan”[5].
Dalam penulisan penelitian ini penulis
memakai metode kuantitatif karena penelitian lebih
banyak
menggunakan
analisis.Untuk
dapat
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Sekolah Tinggi

Jumlah Mahasiswa

1

STIE Prabumulih

35

2

STMIK Prabumulih

35

3

STIT Prabumulih

35

Total

Ket.

105

Sumber: Data Sekunder BAAK STIE, STMIK dan STIT
Prabumulih.

2.

Sampel
Meskipun sampel hanya merupakan bagian
dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diproleh
dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam
populasi. Jumlah sampel yang digunakan dihitung
dengan menggunakan rumus solvin:

N
n=
1+N. 𝑒2
Keterangan:
n = Ukuran Sampel
N = Jumlah populasi
e2= Persen kelonggaran ketidak telitian karena
pengambilan sampel masih dapat ditolerir (e2 =
10%).
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2. Jika r hitung tidak positif dan r hitung < r tabel
sebesar 0,235 maka variabel tersebut tidak valid.
Adapun uji validitas kuesioner variabel
kualitas informasi (X1), kualitas interaksi (X2),
kualitas penggunaan (X3) adalah sebagai berikut:
1. Validitas Kualitas informasi (X1)

n=
105
2.05

𝑁
1+𝑁.𝑒

2=

105
1+105 .(10%)2

=

105
1+105 .(0.1)2

=

105
1+105 (0.01)

=
TABEL 3
UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS
INFORMASI (X1)

= 51.2195122
Gambar 1. Ukuran Sampel Responden

NO

= 51

3.

Instrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah
kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan
menggunakan skala Likert, yaitu skala yang
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang dengan memberikan skor kepada
masing-masing alternatif jawaban. Prosedur
pengukurannya adalah responden diminta untuk
menyatakan persetujuannya atas dasar persepsi
masing-masing. Jawaban terdiri dari 5 pilihan yaitu
Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat
Tidak Setuju[7]. Bobot pemberian nilai dapat dilihat
pada Tabel 2.
TABEL2
BOBOT NILAI JAWABAN RESPONDEN
Jawaban

Singkatan

Nilai

Sangat Setuju

SS

5

Setuju

S

4

Netral

N

3

Tidak Setuju

TS

2

Sangat Tidak Setuju

STS

1

Sumber: Data Sekunder

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PERTANYAAN

R TABEL

R HITUNG

KET

0,235

0,109

Tidak
Valid

0,235

0,189

Tidak
Valid

0,235

0,642

Valid

0,235

0,481

Valid

0,235

0,516

Valid

0,235

0,575

Valid

0,235

0,428

Valid

0,235

0,109

Tidak
Valid

Web ini
menyediakan
informasi yang
cukup jelas.
Web ini
menyediakan
informasi yang
dapat dipercaya.
Penyajian
informasi dalam
web ini selalu up
to date.
Informasi yang
disajikan relevan
dengan bidang
studi saya
Web ini
menyajikan
informasi dengan
detail
Informasi dalam
web ini disajikan
dengan format
yang sesuai
Teks dalam web
ini dapat dibaca
dengan jelas
Gambar dalam
web ini dapat
dilihat dengan
jelas

Sumber: SPSSStatistics 21

2. Validitas Kualitas Interaksi (X2)
4.

Uji Validitas
Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk
pengumpulan data perlu dilakukan pengujian
validitas.Hal ini digunakan untuk mendapatkan data
yang valid dari instrumen yang valid.Dasar
pengambilan keputusan untuk menguji validitas
butir angket adalah:
1. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel
sebesar 0,235 maka variabel tersebut valid.

Evaluasi Kualitas Layanan …

TABEL 4
UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS
INTERAKSI (X2)
NO

PERTANYAAN

R TABEL

R HITUNG

KET

1.

Secara
keseluruhan
penggunaan web
ini tidak
mengalami error.

0,235

0,477

Valid

ISSN 2089-4384

32

2.

3.

4.

5.

6.

7.

JIK, VOL. 9, No. 1Juni 2018
Web ini selalu
memberikan
pembaharuan
pelayanan sesuai
umpan balik /
komentar dari
user.
File yang dapat
diunduh dari web
ini aman dari
virus.
Setiap file yang
diupload untuk
penyampaian
pribadi terjaga
kerahasiaannya.
Web ini
menjamin tingkat
kepercayaan yang
tinggi atas
informasi yang
disajikan.
Web ini
menyediakan
fasilitas
komunikasi antar
member dan
admin webnya.
Web ini
menyediakan
fasilitas feed back
(umpan balik /
komentar).

6.
0,235

0,605

Valid

7.
0,235

0,403

Valid
8.

0,235

0,423

Valid

0,235

0,558

Valid

9.

Penyajian
informasi dalam
web ini memenuhi
kebutuhan
informasi user.
Web ini memiliki
tampilan yang
aktraftif.
Penyusunan tata
letak informasi
dalam web ini
tepat.
Komponen web
yang tampil pada
web ini sesuai
kebutuhan.

0,235

0,796

Valid

0,235

0,656

Valid

0,235

0,566

Valid

0,235

0,796

Valid

Sumber: SPSSStatistics 21

3.
0,235

0,306

Valid

0,235

0,306

Valid

Sumber: SPSSStatistics 21

3. Validitas Kualitas Penggunaan (X3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini mutu website diukur
menggunakan 3 (tiga) dimensi metode WebQual
dan dioperasionalkan menjadi 21 butir pertanyaan,
untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh
tentang mutu website YPP Prabumulih maka
dilakukan perhitungan persentase skor jawaban
responden pada setiap butir pertanyaan. Skala
pengukuran untuk tingkat kepuasan 5 (Sangat
Setuju), 4 (Setuju), 3 (Netral), 2 (Tidak Setuju), 1
(Sangat Tidak Setuju) [8]. Pada skala Likert
menggunakan rumus untuk mengetahui interval
penilaian skala numerik pada tabel 6 :

TABEL 5
UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS
PENGGUNAAN (X3)
NO
1.

2.

3.
4.

5.

PERTANYAAN
Web ini mudah
untuk
dioperasikan.
Interaksi dalam
web ini jelas dan
dapat dimengerti.
Web ini memiliki
kemudahan dalam
pencarian
Alamat web ini
mudah diakses.
User dapat dengan
mudah
menemukan
informasi yang
dicari.
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R
TABEL

R
HITUNG

KET

0,235

0,480

Valid

0,235

0,836

Valid

0,235

0,728

Valid

0,235

0,906

Valid

0,235

0,849

Valid
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TABEL 6
INTERVAL SKALA LIKERT
Sangat Setuju

SS

TABEL 7
REKAPITULASI PRESENTASE SKOR JAWABAN
RESPONDEN

4,8 ≤ x ≤ 5

Setuju / Baik

S

3,8 ≤ x ≤ 4,8

Netral / Cukup

N

2,8 ≤ x ≤ 3,8

Tidak Setuju

TS

1,8 ≤ x ≤ 2,8

Sangat Tidak Setuju

STS

1 ≤ x ≤ 1,8

Sumber: Penelitian Zahreza Fajar Setiara Putra,
Mohammad Sholeh, Naniek Widyastuti tahun 2014

Berdasarkan hasil perhitungan pada setiap dimensi
maka hasil dari rekapitulasi dari setiap dimensi
tersebut dijelaskan pada tabel 5.24:
Skor : Jumlah total dari masing-masing variabel.
Rata-rata : Skor penilaian (SS*5) + (S*4) + (N*3) +
(TS*2) + (STS*1) dibagi dengan jumlah responden.

N
o

Indikator

Kualitas
Informasi
Apakah
penyajian
informasi
1
dalam web
ini selalu up
to date
Apakah
informasi
yang
disajikan
2
relevan
dengan
bidang
studi saya
Apakah
web ini
menyajikan
3
informasi
dengan
detail
Apakah
informasi
dalam web
ini
4
disajikan
dengan
format yang
sesuai
Apakah
teks dalam
web ini
5
dapat
dibaca
dengan
jelas

Skor Jawaban
S
T
S N
S
S

ST
S
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Keterang
an

1

1
5

3
0

9

1

3,1
0

Cukup

4

2
7

1
4

1
1

-

3,4
2

Cukup

3

2
8

2
0

4

1

3,5
0

Cukup

8

1
7

2
5

6

-

3,4
8

Cukup

1
0

2
5

1
5

6

-

3,7
0

Cukup

3.4
4

Cukup

Total Rata-rata
Kualitas Interaksi
Apakah
secara
keseluruhan
penggunaan
6
web ini
tidak
mengalami
error
Apakah
web ini
selalu
memberika
7
n
pembaharua
n pelayanan
sesuai

Rat
arata

1

1
3

3
6

6

-

3,1
6

Cukup

4

1
1

3
5

6

-

3,2
3

Cukup
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8

9

1
0

1
1

1
2
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umpan
balik /
komentar
dari user
Apakah file
yang dapat
diunduh
dari web ini
aman dari
virus
Apakah
setiap file
yang diupload
untuk
penyampaia
n pribadi
terjaga
kerahasiaan
nya
Apakah
web ini
menjamin
tingkat
kepercayaa
n yang
tinggi atas
informasi
yang
disajikan
Apakah
web ini
menyediaka
n fasilitas
komunikasi
antar
member
dan admin
web-nya
Apakah
web ini
menyediaka
n fasilitas
feed back
(umpan
balik /
komentar)

1
5

1

5

1
5

1
0

2
7

3
2

1
0

9

3

-
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3,2
0

Cukup

1
6

1
7
Cukup

1
8

4

1
1

3
1

7

3

3,1
0

Cukup

1
9

4

3

1
0

9

3
7

3
5

5

8

-

1

3,2
3

3,0
8

Cukup

2
0

2
1
Cukup

Total Rata-rata
3,1
4

Total Rata-rata
Kualitas
Penggunaan
Apakah
web ini
1
mudah
3
untuk
dioperasika
n
Apakah
interaksi
1
dalam web
4
ini jelas dan
dapat
dimengerti

3,0
1

Apakah
web ini
memiliki
kemudahan
dalam
pencarian
Apakah
alamat web
ini mudah
diakses
Apakah
user dapat
dengan
mudah
menemukan
informasi
yang dicari
Apakah
penyajian
informasi
dalam web
ini
memenuhi
kebutuhan
informasi
user
Apakah
web ini
memiliki
tampilan
yang
aktraktif
Apakah
penyusunan
tata letak
informasi
dalam web
ini tepat
Apakah
komponenkomponen
yang tampil
pada web
ini sesuai
kebutuhan

8

2
0

2
4

4

-

3,5
7

Cukup

6

1
7

3
0

3

-

3,4
6

Cukup

6

1
9

2
5

5

1

3,4
2

Cukup

5

2
0

2
0

8

3

3,2
8

Cukup

7

2
0

1
9

9

1

3,4
1

Cukup

7

1
6

2
4

9

-

3,3
7

Cukup

7

1
3

2
4

1
1

1

3,2
5

Cukup

3.4
6

Cukup

Cukup

Sumber: Penelitian Zahreza Fajar Setiara Putra,
Mohammad Sholeh, Naniek Widyastuti tahun 2014

1
1

2
7

1
2

6

-

3,7
6

Cukup

5

2
6

2
1

4

-

3,6
7

Cukup

Pada tabel 7 dapat dilihat pada perhitungan
total skor tanggapan responden yang dilakukan pada
Sub hasil terlihat butir-butir yang ada pada
kuesioner dari pengukuran mutu website
mendapatkan penilaian cukup.
Pada perhitungan total rata-rata dari segi
dimensi Kualitas Informasi bernilai 3.44, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa mutu dari
website YPP Prabumulih dari segi kualitas
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informasinya sudah cukup baik, namun belum
mencapai tingkat ideal.
Pada perhitungan total rata-rata dari segi
dimensi Kualitas Interaksi bernilai 3.14, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa mutu dari
website YPP Prabumulih dari segi kualitas
interaksinya sudah cukup baik, namun belum
mencapai tingkat ideal.
Pada perhitungan total rata-rata dari segi
dimensi Kualitas Penggunaan bernilai 3.46, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa mutu dari
website YPP Prabumulih dari segi kualitas
penggunaannya sudah cukup baik, namun belum
mencapai tingkat ideal.
5.2.2 Keunggulan dan Kekurangan
Setelah melakukan analisa pada website
YPP Prabumulih dan mengamati secara seksama,
maka keunggulan dan kekurangan dari website
tersebut adalah sebagai berikut :
Keunggulan website Yayasan Pendidikan
Prabumulih adalah :
Website berisi dengan menu yang sederhana dengan
perintah yang mudah dimengerti, jadi siapapun
dapat mengoperasikannya.
Kekurangan dari websitetersebut adalah :
1.

2.

Website dengan kesederhanaan dan menu
standar, sedangkan kebutuhan pengolahan data
saat ini tidak cukup dengan menu yang ada
pada website, walaupun mudah digunakan.
Website tersebut hendaknya selalu update
berita dan tampilan website tersebut diganti
supaya penikmat berita tidak bosan melihat
tampilan yang itu-itu saja.

4. KESIMPULAN
Menurut pendapat mahasiswa/i web YPP
Prabumulih sudah dalam kategori baik cukup
baik dan sangat membantu dalam pencarian
informasi
tentang
Yayasan
Pendidikan
Prabumulih, maupun Sekolah Tinggi (STIE,
STIT dan STMIK Prabumulih).

35
adanya pembaharuan informasi, artikel-artikel
agar website ini lebih menarik lagi untuk
dikunjungi oleh mahasiswa/i baik dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi
Ilmu Teknik (STIT), maupun Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Prabumulih.
Perlu adanya penambahan kolom feed back
(umpan balik/komentar) pada artikel-artikel.
lanjut.
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Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima
kasih kepada STMIK Prabumulih yang telah
memberikan dukungan baik dari dana maupun
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SISTEM INFORMASI NILAI PADA
SMP NEGERI 1 BUAY MADANG
MENGGUNAKAN EMBARCADERO
DELPHI XE2
Ayu Aninda Sari1,Sri Tita Faulina,M.Kom2, Sri Hartati, M.Kom3
1, 2, 3
Program Studi Manajemen Informatika AKMI Baturaja
Jln. A. Yani No. 267. Baturaja, OKU, Sumatera Selatan
E-mail: ayuaninda034@gmail.com,sritita@yahoo.com, hartati_akmi84@yahoo.com
Abstract—The purpose of this research is to
design the value of Student Information System to
support decision making and daily operational
requirements, and to compare the effectiveness and
efficiency of data processing and presentation of
information
between
existing
systems
and
information in the proposed system.Research
conducted in this case is a qualitative descriptive
study surveyed the object of research is on the Junior
High School Number One Buay Madang by using
data collecting technique is Interview, and Research
Library. System is a system created using the
Microsoft Acces database and Embarcadero Delphi
XE2 as the programming language.
System testing was conducted to examine the
effectiveness and efficiency of the system referred to
the accuracy of the data, presentation of information
and data validation of the proposed Information
System. So that the data processing and presentation
of the report as expected. The results showed that by
using a computerized system in data processing and
data collection The students more effectively and
efficiently than previously existing systems.
Intisari— Adapun tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk membangun sistem informasi nilai yang
bermanfaat serta bisa mengoptimalkan kinerja guruguru yang ada pada SMP Negeri 1 Buay Madang.
Penelitian ini dilakukan dengan cara
mendatangi langsung ke tempat yang bersangkutan.
Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian
ini adalah metode wawancara yaitu metode
pengumpulan data dengan cara bertatap muka
secara langsung, serta metode kepustakaan yaitu
Metode pengumpulan data dengan menggunakan
sumber-sumber dalam bentuk buku, artikel ilmiah,
jurnal yang sesuai atau relevan dengan study kasus
yang ditulis.

Sistem Informasi Nilai…

Dari penelitian yang telah dilakukan
menghasilkan sistem informasi nilai yang terdiri
dariinput data kelas, input data siswa, data guru,
data pelajaran,data pengampu, proses pengolahan
nilai serta mencetak laporan-laporan berupa laporan
data siswa, dataguru, data pelajaran,data pengampu
serta data nilai.
Kata Kunci :Embarcadero XE 2, Microsoft Access2007

1. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
saat ini sangat pesat, terutama teknologi
komputer. Komputer merupakan salah satu alat
elektronik yang digunakan untuk membantu
meningkatkan kualitas kerja
dalam suatu
lembaga atau instansi. Hampir semua instansi
menggunakan komputer, sehingga dalam hal ini
dibutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam
bidang komputer serta diimbangi dengan
sumber daya manusia yang profesional. Sumber
daya manusia merupakan salah satu faktor
yang sangat penting dalam mendukung
kemajuan dan kelangsungan sebuah instansi
atau perusahaan. Untuk itu perlu diadakan
peningkatan sumber daya manusia baik secara
kualitas maupun kuantitas.
Dalam hal ini dunia pendidikan sangat berperan
aktif, bahkan pemerintah telah melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan sumber
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daya manusia. Hal ini bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang
sejahtera, baik dari segi pendidikan dan masa
depan yang cemerlang serta mampu bersaing di
dunia kerja dengan ide-ide kreatif. Dengan
berkembangnya sistem informasi saat ini
diberbagai bidang menuntut dibutuhkannya
suatu sistem komputerisasi agar informasi yang
didapat tepat dan akurat.
SMP Negeri 1 Buay Madang merupakan salah
satu instansi pendidikan yang sudah
menggunakan komputer untuk menyelesaikan
pekerjaannya, khususnya dalam pengolahan
data siswa, data guru, data pelajaran, data
pengampu, dan data nilai dengan menggunakan
Microsoft Office Excel dan Microsoft Office
Word. Namun selama ini sistem yang
digunakan
dalam
pengolahan
data
menimbulkan masalah seperti penginputan data
yang berulang-ulang, membutuhkan banyak file
dalam menyimpan data, pencarian data yang
kurang maksimal, dan membutuhkan waktu
yang lama dalam melakukan pencarian data
sehingga dalam penyajian data baik itu berupa
pencetakan data maupun pembuatan laporan
kurang efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis
membuat Sistem Informasi Nilaipada SMP
Negeri 1 Buay Madang
menggunakan
Embarcadero Delphi XE2 sebagai solusi dari
permasalahan yang ada pada sistem yang lama.
Dengan adanya Sistem Informasi ini
diharapkan dapat membantu pihak sekolah
dalam melakukan pengolahan data siswa, data
guru, data pelajaran, data pengampu dan data
nilai, serta dapat menghasilkan laporan data
yang tepat dan akurat.
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam
suatu organiasasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan
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strategi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
di perlukan.[1]
Sistem adalah susunan gagasan-gagasan
atau konsep yang teratur yang saling
bergantungan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang
telah di klarifikasi atau di olah untuk di
interprestasikan untuk di gunakan dalam proses
pengambilan keputusan. [2]
Nilai adalah proses, perbuatan, cara menilai,
dan pemberian nilai.[3]
2. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini banyak
data-data yang harus penulis kumpulkan
sebagai berkas penyusunan tugas akhir. Adapun
metode yang di lakukan yaitu :
2.1 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan
pada
penelitian
ini
menggunakan
metodewawancara, dan referensi.
Metode wawancara
Metode interviewyaitu pengumpulan data
dengan cara menanyakan secara langsung
kepada pihak yang berhubungan dengan
masalah yang penulis ambil. diSMP Negeri 1
Buay Madang.
Metode Referensi
Dengan metode ini penulis mencoba
memahami dan mencari penyelesaian dari
masalah tersebut dengan cara mencari literature
atau referensi buku-buku yang berhubungan
dengan permasalahan yang dijadikan objek
penelitian.
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2.2Diagram Konteks
Diagram Konteks merupakan diagram yang
paling atas yang terdiri dari suatu proses dan
menggambarkan ruang lingkup system atau
menggambarkan sistem secara global. Adapun
tampilan diagram konteks
terlihat seperti
Gambar 1.
Guru
Laporan Mata Pelajaran

Gambar 2. Data Flow Diagram
2.4 Entity Relationship Diagram
Entity Relashionship Diagram (ERD)adalah
sebuah pendekatan dalam perancangan
basisdata
yang
dimulai
dengan
mengidentifikasi data-data terpenting yang
dsebut dengan entitas dan hubungan antara
entitas-entitas tersebut yang digambarkan
dalam suatu model.Adapun tampilan diagram
kontek terlihat seperti Gambar 3.

Laporan Nilai Siswa

Data Kelas
Data Siswa

Admin

Alamat

Laporan data Pengampu

Login

Data Guru
Data Pelajaran
Data Pengampu
Data Nilai

Jenis
Kelamin

Tgl Lahir

Sistem
Informasi Nilai

Laporan Data Siswa
Laporan Data Guru
Laporan Data Pengampu
Laporan Data Nilai Siswa

Kepala
Sekolah

Jurusan

Pendidikan
Terakhir

Tempat
Lahir

Nama Guru
Kode_Guru

Mata
Pelajaran
Kode
Pelajaran

No. Hp

Guru

Mengajar

1

N

Mata Pelajaran
1

Laporan Nilai Siswa

Memiliki

1

Siswa
NIS

Nama Siswa

2.3 Data Flow Diagram
Data Flow Diagram (DFD) digunakan
untuk menggambarkan suatu sistem dimana
DFD tersebut menggambarkan jelas mengenai
sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang
berhubungan satu sama lain dengan
menunjukkan dari mana data mengalir serta
penyimpanannya. Adapun tampilan data flow
diagram terlihat seperti Gambar 2.
Login

Admin
Data kelas

Input Data Kelas

Input Data Guru

Tkelas.db
Tsiswa.db

Data Siswa

1
Input

Data Guru

Tguru . db

Data Pelajaran

Input Pelajaran

. db
Tpelajaran

N

Diperoleh

Nilai

Nis

Tahun
ajaran

Pekerjaan

NISN
Tempat
lahir

1

Al
am
at

Siswa

Gambar 1. Diagram Konteks.

Input Data Siswa

KKM

Nama Ibu

Jenis
Kelamin
Tanggal
Lahir

Nama Ayah

Jumlah
Nilai

Rata-rata
Nilai Harian

Kode Guru

Semester
Kelas

Nilai Huruf
Nilai Tugas

Nilai Uas

Kelas

Nilai UTS

Keterangan

Gambar 3. ERD
2.5 Perancangan Tabel
Perancangan tabel adalah bagian penting dalam
membangun sebuah aplikasi database, karena
tabel merupakan tempat yang digunakan
sebagai penyimpanan data yang diolah menjadi
sebuah informasi. Adapun tabel-tabel yang
digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Kelas
Nama
Type
Size
Key

Data Guru
Data Siswa
Data Pelajaran

Data pengampu

2
P roses

Laporan data siswa
Laporan data pelajaran
Laporan Nilai Siswa

3
Membuat
Laporan

Tpengampu
. db

Data Nilai

Tnilai db

Data Siswa
Data Guru
Data Pelajaran
Data Prngampu
Data Nilai

Laporan data Siswa
Laporan
Laporan data guru

Kepala Sekolah
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Guru

Siswa

Tingkat
Kelas
Tabel 2. Siswa
Nama
NIS
NISN
NmSiswa

Text
Text

20
10

Type
Text
Text
Text

Size
15
20
25

*

Key
*
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Jkelamin
TmptLahir
TglLahir
NamaAyah
NamaIbu
Pekerjaan
Alamat
Kelas
Status
Tabel 3. Guru
Nama
KodeGuru
NamaGuru
NIP
JKelamin
Alamat
TmptLahir
TglLahir

Text
Text
Date/Time
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Type

25
25

Tabel 5. Detil Nilai
Nama
Type
KodeNilai
Text
KdPelajran
Text
NilaiUH
Number
NilaiTugas
Number
NilaiUTS
Number
NilaiUAS
Number
JmlahNilai
Number
RataRata
Number
Keterangan
Text

25
25
25
25
10
25

Size

Text
Text
Text
Text
Text
Text
Date/Time

15
25
25
25
25
25

SttsPgawai

Text

25

NoTelepon

Text

25

Size Key
25
*
15

15

Key

*
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil yang didapat dari penelitian
yang dilakukan oleh penyusun berupa Sistem
Informasi Nilai padaSMP Negeri 1 Buay
Madang. Sistem ini memiliki 4 menu, seperti
Login, Input Data, Proses, Pencarian dan
Laporan, dan Bantuan. Adapun menu-menu
tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pelajaran
Nama
KdPelajaran
NmPelajran
KKM

Type

Text
Text
Text

Size
15
25
10

Key

*

Tabel 5. Pengampu
Nama
KodeGuru
KdPelajran
Kelas
Semester
ThnAjaran

Type

Text
Text
Text
Text
Text

Size
15
15
10
15
10

Key

*

3.1 Form Login
Tampilan formlogin digunakan untuk admin
agar
dapat
menginput,mengubah
dan
menghapus data pada sistem informasi ini,
pengguna harus mengisi nama penggunadan
kata sandipada form login, program akan
memberikan peringatan jika terjadi kesalahan
dalam penginputan nama penggunadan kata
sandi, seperti pada gambar 5 di bawah ini :

Tabel 5. Master Nilai
Nama
KodeNilai
NIS
Kelas
Semester
ThnAjaran

Type

Text
Text
Text
Text
Text
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Size
25
15
10
15
10

Key

*

Gambar 4.Form login
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3.2 Menu Utama
Menu utama adalah form awal yang akan
tampil saat sistem dijalankan. Form ini berisi
menu-menu yang berfungsi untuk membuka
form lainnya. Adapun tampilan menu utama
Sistem Informasi Nilai pada SMP Negeri 1
Buay Madang menggunakan Embarcadero
Delphi Xe2 terlihat seperti gambar 5.

Gambar 7. input Data Siswa
3.4 Input Data Guru
Dibawah ini adalah tampilan form data guru
saat dijalankan, seperti pada gambar 8 dibawah
ini :
Gambar 5. Menu Utama
3.2 Input Data Kelas
Dibawah ini adalah tampilan form data kelas
SMP Negeri 1 Buay Madang saat dijalankan,
seperti pada gambar 6 dibawah ini :

Gambar 8. Input Data Guru
3.5 Input Data Pelajaran
Dibawah ini adalah tampilanformdata pelajaran
saat dijalankan, seperti pada gambar9 dibawah
ini :

Gambar 6.Input Data Kelas
3.3 Input Data Siswa
Dibawah ini adalah tampilan form inputdata
siswa saat dijalankan, seperti pada gambar 7
dibawah ini :
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Gambar 9. Input Data Pelajaran
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3.6Input Data Pengampu
Dibawah ini adalah tampilanformdata
pengampusaatdijalankan,seperti pada gambar10
dibawah ini :

Gambar 10. input Data Pengampu
3.7 Input Data Nilai
Dibawah ini adalah tampilan form inputdata
nilai saat dijalankan, seperti pada gambar 11
dibawah ini:

Adapun tampilan laporan data siswa terlihat
seperti gambar 13.

Gambar 13.Data Siswa
3.9 Pencarian dan Laporan Data Guru
Dibawah ini adalah tampilan form Pencarian
dan Laporan Data Guru saat dijalankan, seperti
pada gambar 14 dibawah ini:

Gambar 11. Input Data Nilai
Gambar 14. Data Guru
3.8Pencarian dan Laporan Data Siswa
Dibawah ini adalah tampilan form Pencarian
dan Laporan Data Siswa saat dijalankan, seperti
pada gambar 12 dibawah ini:

Gambar 12. Data Siswa
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Adapun tampilan laporan data guru terlihat
seperti gambar 15.

Gambar 15. Data Guru
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3.10Pencarian dan Laporan Data Guru
Dibawah ini adalah tampilan form Pencarian
dan Laporan Data Pelajaran saat dijalankan,
seperti pada gambar 16 dibawah ini:

Adapun tampilan laporan data pengampu
terlihat seperti gambar 19.

Gambar 19. Data Pengampu
Gambar 16. Data Pelajaran
Adapun tampilan laporan data pelajaran
terlihat seperti gambar 17.

3.12Pencarian dan Laporan Data Nilai
Dibawah ini adalah tampilan form Pencarian
dan Laporan Data Nilai saat dijalankan, seperti
pada gambar 20 dibawah in:

Gambar 17. Data Pelajaran

3.11Pencarian dan Laporan Data Pengampu
Dibawah ini adalah tampilan form Pencarian
dan Laporan Data Pengampu saat dijalankan,
seperti pada gambar 18 dibawah ini:

Adapun tampilan laporan data nilai terlihat
seperti gambar 21.

Gambar 18. Data Pengampu

Gambar 21. Data Nilai
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Gambar 20. Data Nilai
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3.13Password
Pengaturan Passworddi gunakan untuk
merubah passwordadmin, Dibawah ini adalah
tampilan form Datapengaturan Password saat
dijalankan, seperti pada gamba22 dibawah ini :

Gambar 22. pengaturanPassword

4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka
dapat disimpulkan bahwapengolahan data
nilaiSMP Negeri 1Buay Madang sudah
menggunakan komputer. Adapun permasalahan
yang terdapat pada latar belakangmasalah
bahwa pencarian data yang kurang maksimal
dan proses pencetakan laporan data nilai
akademik masih harus membutuhkan waktu
yang lama sehingga dalam penyajian data baik
itu berupa pencetakan data maupun pembuatan
laporan kurang efektif dan efisien. Sehingga
dalam hal ini penulis merasa perlu adanya
Aplikasi Pengolah Data Nilai.
Aplikasi yang penulis buat berisikan
tentang penginputan, pemrosesan nilai,
pencarian dan laporan dari data siswa, data
guru,data pelajaran, data pengampu dan data
nilai. Dalam pembuatan aplikasi ini penulis
menggunakan aplikasi Embarcadero Delphi
XE2 untuk merancang interface dan
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menggunakan aplikasi Microsoft Access dalam
merancang basis data dan tabel.
Dengan adanya fasilitasMessage Information
yang ada dalam Sistem Informasi ini, maka
kesalahan dalam pengolahan data nilaidapat
diminimalisir. Keamanan data terjamin karena
dalam aplikasi ini tersedia form Login sehingga
tidak semua user dapat membuka program ini
tanpa izin. Pada aplikasi ini tersedia menu
laporan sehingga memudahkan pembuatan
laporan dalam waktu tertentu dan dapat
langsung dicetak. Laporan yang dihasilkan
dalam aplikasi ini yaitu laporan data siswa,
laporan data guru, laporan data pelajaran,
laporan data pengampu, laporan data nilai dan
laporan raport sementara siswa. Dengan adanya
sistem informasi nilai ini diharapkan dapat
membantu pihak SMP Negeri 1 Buay Madang
dalam penginputan data, pengolahan data, dan
pembuatan laporan sehinggamenjadi lebih
mudah, efektif dan efisien.

5. SARAN
Setelah melakukan penelitian ini dan sebagai
penutup laporan maka penulis ingin
menyampaikan beberapa saran yang dapat
bermanfaat untuk kita semua sehingga dapat
memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Adapun
saran-saran yang ingin disampaikan yaitu:
1. SistemInformasi Nilaiini masih berbasis
desktop sehingga dapat dikembangkan lagi
menjadi aplikasi berbasis web, berbasis
client/server, dan agar ditemukan hal-hal
baru yang belum diketahui.
2. Sebelum membuat program, disarankan
terlebih dahulu mengumpulkan data-data
yang berhubungan dengan program yang
akan dibuat sehingga memperoleh data
yangtepat dan akurat sesuai dengan tempat
penelitian.
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3. Pokok bahasan yang dibuat dalam sistem
informasi ini adalah membahas tentang data
nilaisiswa.
4. Penambahan
menu
bantuan
untuk
mempermudah dalam penggunaan program.
Bantuan dapat dibuat dalam format file video
sebagai tutorial penggunaan aplikasi.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Kepala SMP Negeri 1 Buay Madang yang telah
aktif membantu dalam penelitian ini. Dan yang
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Abstract—The rapid development of technrology
science now has influenced many things. The progress
achieve dinscience and technology has resulted in
many changes for the presentand for the future. One
of the most widely used technology by the community
isandroid-based gadgets, beit tablets or mobile
phones. In addition to the relative lyche apprice and
the number of variant specifications and easy to add
or install the desired application as needed.
This study produces computer recognition
applications for android using Adobe Flash
professional CS6 and adobe photoshop CS6 asimage
editing. From the results of these studies it can be
concluded that to make this android application,
which must be done first is to collect data and analyze
data and proceed with building computer recognition
applications for android. If this android app can be
installed and according to the desired command
withoutany constraints, it can be said that this
application works.
Intisari—Perkembangan ilmu teknologi yang
semakin pesat sekarang ini telah mempengaruhi
berbagai hal. Kemajuan yang dicapai dalam ilmu
pengetahuan dan
teknologi
mengakibatkan
banyaknya perubahan untuk masa sekarang dan
untuk masa yang akan datang. Salah satu teknologi
yang paling banyak digunakan oleh masyarakat
adalah gadget berbasis android, baik itu tablet atau
handphone. Selain harganya yang relatif murah serta
banyaknya varian spesifikasi dan mudahnya
menambah atau memasang aplikasi yang diinginkan
sesuai kebutuhan.
Penelitian ini menghasilkan aplikasi pengenalan
komputer untuk android menggunakan AdobeFlash
professional CS6 dan adobe photoshop CS6 sebagai
editing gambar. Dari hasil penelitian tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa untuk membuat aplikasi
android ini, yang harus dilakukan pertama kali
adalah mengumpulkan data dan menganalisa data
serta dilanjutkan dengan membangun aplikasi
Pengenalan komputer untuk android. Jika aplikasi
android ini bias terinstal dan sesuai perintah yang
diinginkan tanpa ada kendala, maka dapat dikatakan
bahwa aplikasi ini berhasil berjalan.
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Kata Kunci—Aplikasi,PengenalanKomputer, Android,
Adobe Flash Professional CS6.

1.PENDAHULUAN
Dalam dunia pendidikan masa kini, proses
belajar mengajar melalui metode catat buku atau
mencatat sangat lah kurang efektif jika diterapkan
pada pendidikan
sekarang ini. dikarnakan
siswa/siswi kebanyakan mengeluh jika disuruh
mencatat, dan juga jika mengajar melalui metode
catat buku banyak siswa/siswi yang kurang
memahami dan menguasai materi dan ini berakibat
sangat fatal, karna dapat mengurangi kualitas
pengetahuan
bagi siswa/siswinya, akibatnya
mengurangi kualitas sekolah itu sendiri.
Apalagi perkembangan teknologi pada saat ini
yang telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat, salah satu dari teknologi itu adalah komputer.
Komputer pada saat ini sangat berperan penting
bagi para pekerja dan pelajar dalam pembuatan
tugasnya serta dalam menunjang kehidupanseharihari. Berkat teknologi komputer ini banyak
pekerjaan manusia yang tadinya dikerjakan secara
manual kini telah diambil alih oleh komputer.
Tetapi seiring perkembangan zaman dan
meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi pada
saat ini penggunaan computer mulai merambat ke
gadget berbasis Android, baik itu tablet atau
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handphone. Selain harganya yang semakin
terjangkau di bandingkan komputer, juga banyak
varian spesifikasi
yang bisa dipilih sesuai
kebutuhan..Banyaknya
aplikasidi
Android
pengguna bisa leluasa dalam memilih aplikasi
yang benar-benar dibutuhkan dan tentu akan
menunjang aktivitas atau hobi.
Dari proses metode penelitian interview Secara
langsung yang telah dilakukan, pada siswa/siswi
SMK Negeri 1 Martapura OKU Timur, Dari 10
siswa/siswi SMK Negeri 1 Martapura OKU Timur
yang diinterview, ternyata rata-rata menggunakan
Android dengan berbagai jenis merek dan
spesifikasi. Sistem belajar mengajar yang
dilakukandi SMK Negeri 1 Martapura OKU Timur,
yaitu praktek dan teori (penjelasan secara langsung
dari guru dan mencatat) tetapi yang paling sering
dilakukan adalah mencatat.
Dari masalah diatas maka penulis bermaksud
memberi solusi dengan Membuat Aplikasi
Pengenalan Komputer untuk Android Menggunakan
AdobeFlash Professional CS6 di SMK Negeri 1
Martapura OKU Timur sebagai sarana tambahan
dalam metode pengajaran dengan harapan dapat
memberikan kemudahan dan
lebih mengenal
tentang komputer.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Aplikasi
Aplikasi Merupakan program siap pakai yang
digunakan untuk aplikasi dibidang tertentu.[1]
Contoh :
1. Aplikasi office : microsoft pffice, open
office, dan lain-lain.
2. Aplikasi grafik : coreldraw, adobe photoshop
dan lain-lain.
3. Aplikasi antivirus : avira, avg, smadav, dan
lain-lain.

4.

Aplikasi web browser : mozila firefox, google
crome, opera dan lain-lain.

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat
digunakan untuk menjalankan printah-printah dari
pengguna
aplikasi
tersebut
dengan
tujuan
mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan
tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi
mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang
ISSN: 2089-4384

menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data
aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah
komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun
pemrosesan data yang diharapkan. [2]

2.2 Komputer
Sejarah komputer berasal dari bahasa latin computare,
yang berarti menghitung(to compute), Karena pada
awal pembuatannya komputer dirancang dan
digunakan untuk keperluan perhitungan.[1]
Komputer adalah alat yang bisa digunakan
untuk bekerja, belajar, dan bermain. Itulah sebabnya,
komputer sering juga disebut dengan alat
“edutainment”, yang artinya bisa dipakai untuk
edukasi seperti belajar dan bekerja, serta untuk
entertainment seperti misalnya untuk menonton film,
bermain game, menggambar, dan lain sebagainya.[3]
2.3 Android
Android adalah sistem informasi disematkan
pada gadget, baik itu handphone, tablet, juga
sekarang telah merambah kekamera digital dan juga
Android merupakan sistern operasi yang sangat
populer di masyarakat. Hampir semua gadget canggih
memiliki sistem operasi berbasis Android. Mulai dari
jam tangan, handphone, tablet PC, TV, Camera dan
alat canggih lainnya menggunakan Android sebagai
sistem operasinya. Bahkan, kabarnyapun sebentar lagi
Android akan diimplementasikan ke dalam computer,
Sungguh luar biasakesuksesan perusahaan ternama
Google inc inilah yang telah membuat Android begitu
disegani di kalangan masyarakat dunia. Perusahaanperusahaan besar lainnya pun tak ragu untuk
menggandeng Android kedalam produk teknologi
mereka, seperti Samsung, Sony, LG, Oppo, dan
ASUS.[5]
2.3 Adobe Flash Professional CS6
Menurut Andi Offset dan Madcoms (2013 : 7)
dalam buku Mahir Dalam 7 hari Adobe Flash
Professional CS6 adalah program animasi berbasis
vektor, yang telah banyak digunakan oleh Animator.
Untuk membuat berbagai animasi. Sekarang ini
program adobe flash professional cs6 telah mampu
mengolah text membuat objek dengan efek 3 dimensi
sehingga tampak lebih menarik.[6]
Aplikasi Pengenalan Komputer...
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3. METODE PENELITIAN
3.1MetodePengumpulanData
Metodepengumpulan
datayangdilakukanpada
penelitianinimenggunakan
metodeinterview,
referensi,daneksperimen.
A. MetodeInterview

menjalankan sebuah aplikasi tersebut bagi para
pengguna.
A.Perancangan Sistem

adalahpengumpulandata
dengancaramelakukan
tanyajawablangsung kepadapihakyang bersangkutan,
dalam hal ini yaitu pihak SMK Negeri
1MartapuraOKUTimuryangbersangkutan
denganmahasiswa.
B. MetodeReferensi
Yaitupengumpulan
darisumber-sumbernya
bukudaninternet.

datasecaratidaklangsung
yangdiperolehdaribuku-

C. MetodeEksperimen
Metodeeksperimeninimaksudnya suatu percobaan
untuksebuahpenemuan yangbersistem danberencana
denganmelewatibeberapatahaptahaptertentudandisesuaikan
denganpenelitian
yangdiambilagar
dapat dijadikanpersiapandan
modalawaluntukpenjelasan
yang
pastisaat
membuktikankebenarannya.
3.2Analisis
Analisisdigunakan
untukmengetahuisemua
tentang ruanglingkupdalam pembuatan aplikasi
pengenalan
komputerberbasisandroiddandata
untukpembuatanaplikasipengenalan
komputer
berbasis
androidinididapatdariberbagai
sumber
baikdariartikel,mediadaninternet.
Skemadalam
perancangangambardalamceritaitudigunakansoft
printscreen,untukmelembutkan
dalamalurcerita
tersebut.

Gambar 1. Tampilan Perancangan System

3.3Perancangan
Perancangan sebuahaplikasisangatlahberguna
bagi para pengguna untuk memahami isi dari
sebuahaplikasi.
Halinidapatdilihatdariunsurunsurpenyusunan sebuahaplikasitersebutagar tampak
menarik. Fungsi sebuah navigasi sangatlah penting
untuk mengontrol sebuah aplikasi dalam proses
ISSN: 2089-4384
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2)Tomboluntukkeluardariaplikasi
3) Tombol navigasi untuk menuju ke pelajaran
Kurikulum2013SMKNegeri1MartapuraOKU
Timur
4) Tombol navigasi untuk menuju ke pelajaran
tambahan
D. DesignMenuKedua

Gambar2. DesignTampilanLoading
C. DesignMenuUtama

Gambar3. DesignTampilan Menu Utama
Keterangan:
1)Tomboluntukmengetahuitentangaplikasi
ISSN: 2089-4384

Gambar4. DesignTampilanMenuKurikulum2013
Keterangan:
1)Tomboluntukkembalikehalamansebelumnya
2)Tomboluntukkeluardariaplikasi
3)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
sejarahterciptanyakomputer
4)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
komponendanfungsidarikomputer
5)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
mediaproseskomputer
6)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
mediapenyimpankomputer
7)Tombolnavigasiuntukmenujukepelajarantata letak
komponenkomputer
8)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
konfigurasimotherboard
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9)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
casingkomputer

E. DesignMenuKetiga

Gambar11.DesigntampilanAbout

Gambar5. DesignTampilanMenuKomponenDan
Fungsinya
Keterangan:
1)Tomboluntukkembalikehalamansebelumnya
2)Tombolhomeuntukkembalikehalamanawal
3)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
perangkatmasukanatauInput
4)Tombol navigasi untuk menuju kepelajaran
perangkatkeluaranatauOutput

ISSN: 2089-4384
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasilpenulisan
TugasAkhiryangpenulis
lakukanadalahMembuatAplikasi
Pengenalan
KomputerUntukAndroidMenggunakan
Adobe
FlashProfessionalCS6 di SMKNegeri1Martapura
OKUTimur.Mediatersebut
dibuatmenggunakan
Adobe Flash professional CS6 dan Adobe photoshop
CS6sebagaieditingdesigngrafis.
Aplikasiiniberisi1MateriKurikulum
2013yang
berjudul Perakitan Komputer1untukSMK/MAK
kelas10danjugaditambahmateriumum
yang
meliputipengertian,
perakitan,perawatan,
dan
InstalasiWindows7.
4.1TampilanLoading

Tampilanloading
adalah
tampilanyang
muncul pada saat pertama kaliaplikasi
dijalankan.
Tampilanloadingadalahsebagai
berikut:
Gambar14.Tampilanmenuutama
4.3TampilanMenuKedua
Tampilan menu kedua ini ada pada menu
Kurikulum2013danUMUM

Gambar13.Tampilanloading
4.2TampilanMenuUtama
Menu utamainiberisiduatombol materigaris besar
yaitu:
Kurikulum
2013
dan
UMUM.
Tampilanmenuutamaadalahsebagaiberikut:

Gambar15.TampilanmenuKurikulum2013

ISSN: 2089-4384
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4.4TampilanMenuKetiga
Tampilan iniadapadatombol halaman Komponen
danFungsi,TataLetakKomponen,
PerakitanKomputer,
danInstalasiWindows7.
Tampilanmenuketigaadalahsebagaiberikut:

Gambar17.Tampilanmenukeempat
4.6TampilanHalamanKelima/ Materi
Halaman
iniberisikan
materiataupelajaran.
Tampilanhalamankelimaadalahsebagaiberikut:
Gambar16.TampilanmenuKomponendan
Fungsinya
4.5TampilanMenuKeempat
Tampilan ini ada pada tombol halaman Sejarah
Komputer, Perangkat Input, Perangkat Output,
Perangkat Process, MediaPenyimpan, Motherboard,
BIOS,
SlotEkspansi,
RiserCards,
TipeBUS,
Konfigurasi Motherboard, Casing Komputer, Alat,
Bahan, Perakitan, Peralatan, Melakukan Perawatan,
Alat dan Bahan, dan Penginstalan. Tampilan menu
keempat adalah sebagai berikut:

Gambar18.Tampilanhalamanmateri
ISSN: 2089-4384
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4.7TampilanMenuPojokKiri
Tampilan yang muncul ketika tombol garis tiga
yang berada pada pojok kiri diklik. Tampilan menu
pojok kiri ini meliputi profil sekolah, instruction
dan about. Tampilan menu pojok kiri adalah seperti
berikut:

TampilanInstruction
Tampilan tata cara/panduan penggunaan program.
Berikut tampilannya:

Gambar21.Tampilaninstruction

Gambar19.Tampilan menu pojok kiri

TampilanAbout
Tampilan yang membahas tentang program
aplikasi. Berikut tampilannya:

Tampilan Profil Sekolah
Tampilan yang membahas tentang profil sekolah.
Berikut tampilannya:

Gambar22.Tampilanabout
Gambar20.Tampilanprofilsekolah
ISSN: 2089-4384
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4.8TampilanMenuKeluar
Menu keluar berisi 2 tombol yaitu: Iya dan
Tidak, tombol Iya untuk keluar dari program dan
tombol Tidak untuk tidak keluar dari program dan
kembali ke halaman awal. Tampilan menu keluar
adalah seperti berikut:

4.9Pengujian
Tabel1.pengujian terhadap beberapa Smartphone
NO

MEREK
HP

SPESIFIKASI

1

Layar:4,3
Inchi
Samsung So:Android
J1
4.4.4Kitkat
Ram:512Mb

2

NokiaX

3

Xiaomi
Redmi4

HASIL

KETERAN
GAN

Berjalan

Baik

Layar:4,0
Berjalan
Inchi
So:Android
4.2JellyBean
Ram:512Mb
Layar:5.0
Inchi
So:Android
Berjalan
6.0Marsmello
w
Ram:2Gb

4

Advan
S5ENxt

Layar:5.0
Inchi
So:Android
5.0Lollypop
Ram:1Gb

Berjalan

5

Layar:3.5
Inchi
Evercoss So:Android
A5C
4.2JellyBean
Ram:215Mb

Berjalan

Gambar 23. TampilanMenu keluar

Baik

Tampila
nTidak
FullScre
enPada
Tampila
nAtas
danBaw
ah
Tampila
nTidak
FullScre
enPada
Tampila
nAtas
danBaw
ah
Tampilan
Tidak
FullScreen
Pada
Tampilan
Samping
Kiridan
Kanan

Aplikasi ini berjalan dengan cukup baik pada
Smarphone dengan Operasi System Android yang
memiliki layar 4,0 inchi. Tetapi walau begitu
aplikasi ini tetap bias berjalan atau digunakan pada
Smartphone dengan Operasi System Android
walaupun layarnya lebih atau kurang dari 4,0inchi
tanda ada kendala. Asal cara penginstalan yang benar
dan bukan Smarphone
dengan Operasi System
selain Android.

ISSN: 2089-4384
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan,
dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengenalan
computer ini dibuat menggunakan AdobeFlash
professional CS6,dengan software pendukung yaitu
Adobe Photoshop CS6 sebagai pengeditan gambar.
Aplikasi pengenalan computer ini diharapkan dapat
mempermudah siswa/siswi SMK Negeri 1
Martapura OKU Timur dalam mempelajari dan
memahami komputer. Hasil akhir dari pembuatan
media pembelajaran ini berupa aplikasi yang
berformat Apk, yang dimasukan kedalam
cd/flashdisk yang nantinya akan diInstal pada
android atau smartphone. Dari metode eksperimen
atau percobaan yang telah dilakukan berikut
smartphone yang telah dicoba menginstal aplikasi
ini tanpa ada kendala : NokiaXdenganOperasi
SystemAndroidJellyBean4.2,Samsung
GalaxyJ1
denganOperasiSystemAndroid
Kitkat4.4.4,
XiaomiRedmi4denganOperasi
SystemAndroid
Marsmellow6.0,AdvanS5ENXTdenganOperasi

6. SARAN
Sebagai penutup laporan ini, berdasarkan
kesimpulan di atas maka penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Aplikasi ini masih jauh dibilang sempurna, oleh
karena itu semoga kedepannya aplikasi ini lebih
baik lagi dari sebelumnya.

4. Penelitian kedepannya diharapkan untuk lebih
memperbagus lagi tampilan design.

5.Penelitian kedepannya

diharapkan foto atau
animasi yang digunakan lebih bagus dan lebih
menarik lagi.

6.Kelebihan dan Kelemahan aplikasi ini adalah:
Kelebihan terdapat pada kecepatan akses materi
yang tidak terdapat pada aplikasi pada umumnya
yang cenderung agak lama sedangkan Kelemahan
terdapat pada tombol navigasi yang belum suport
pada tombol bawaan smartphone, hanya support
pada android yang memiliki layar 4,0 inci
sedangkan untuk layar yang lebih besar maupun
lebih kecil tampilan nya tidak full screen dan pada
gesture atau layar sentuhan pada aplikasi ini
belum halus sepenuhnya. Semoga itu semua untuk
ke depannya bias teratasi dengan baik.

Ucapan terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Allah SWT atas Rahmat dan Rahiim-nya
serta Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa umat manusia kezaman yang
penuh akan cahaya Ilmu
2. Semua teman-teman seperjuangan
3. Semua orang yang membuatku terinspirasi,
4. Semua orang yang membuatku terinspirasi,
motivasi,harapan dan semangat.

2. Aplikasi ini masih menggunakan

Aplikasi
tambahan yang bias diunduh dari playstore yaitu,
AdobeAir. Aplikasi inibelum bias diInstal pada
Smartphone dengan Operasi System Windows
Phone yang biasa terdapat pada Smartphone
Microsoft Lumia, dan juga aplikasi ini belum di
uplode diplay store karena factor biaya yang bisa
dibilang mahal. Oleh karena itu semoga kedepannya
itu semua bias diatasi dengan baik.

3. Penelitian ke depannya semoga touchscreen dan
gesture/ sentuhan pada aplikasi ini lebih diperhalus,
lebih baik dan lebih disempurnakan lagi.
ISSN: 2089-4384
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ABSTRACT
South Sumatra Province is an area of potential as
a tourist attraction that has 74 attractions such as
Mount Dempo, Niagara Bedegung, Kemaro
Island, the Ampera Bridge and others. But not
many tourists know where tourist attraction that
exist in the regions of South Sumatra. Therefore,
through the implementation of the Destination
Management System (DMS) based IT in South
Sumatra Province is expected to disseminate and
publicize the existence of South Sumatra Province
tourism to the general public. Province so that
future potential to become a vehicle travel (Travel
Natural) this could someday become a tourist
attraction known by the people of Indonesia in
particular and the community in general. Besides,
it also can improve people's welfare in the
province of South Sumatra. Destination
Management System (DMS) is a new paradigm in
marketing that describes the travel of technologybased tourism..
Keywords
:Application
of
Destination
Management System (DMS), IT-Based

ABSTRAK
Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah
berpotensi sebagai daya tarik wisata yang
memiliki 74daya tarik wisata seperti Gunung
Dempo, Air Terjun Bedegung, Pulau Kemaro,
Jembatan Ampera dan lain-lain. Namun belum
banyak wisatawan mengenal keberadaan daya
tarik wisata yang ada di daerah-daerah Sumatera
Selatan. Oleh karena itu melalui penerapan
Destination Management System (DMS) berbasis
IT di Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan
dapat mensosialisasikan dan mempublikasikan
keberadaan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
ini kepada khalayak ramai. Sehingga kedepannya
Propinsi yang berpotensi menjadi wahanawisata
(Wisata Alami) ini kelak dapat menjadi objek
wisata yang dikenal oleh masyarakat Indonesia

pada khususnya dan masyarakat dunia pada
umumnya.
Disamping
itu
juga
dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Provinsi Sumatera Selatan ini. Destination
Management
System
(DMS)
merupakan
paradigma baru dalam memasarkan parisiwata
yang menggambarkan tentang pariwisata yang
berbasis teknologi.
Kata kunci:Penerapan Destination Management
System (DMS),Berbasis IT
..

I. PENDAHULUAN
Dengan semakin majunya Provinsi
Sumatera Selatan,ditandai dengan semakin
banyak dan seringnya kegiatan kegiatan
nasional dan internasional dilaksanakannya
disumatera selatan. Apalagi dalam waktu
dekat
akan
diselenggara
kegiatan
internasional ASIAN GAMES yang akan
dihadiri wisatawan mancanegara dari 45
negara yang lebih kurang 150.000 wisman.
Dengan kesempatan ini kita dapat
mempormosikan wisata Sumatera Selatan,
seperti Gunung Dempo, Air Terjun
Bedegung, Pulau Kemaro, Jembatan Ampera
dan lain-lain. Namun belum banyak
wisatawan mengenal keberadaan daya tarik
wisata yang ada di daerah-daerah Sumatera
Selatan.Dalam
pemasarannya
provinsi
Sumatera selatan telah menggunakan website
dalam mempromosikan pariwisata yang ada
Sumatra selatan ini namun banyaknya
gambaran
pariwisata
yang
tidak
mendeskripsikan
dengan
jelas
pusat
pariwisata yang dipromosikan sehingga
membuat wisatawan masih bingung dan
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belum banyak mengenal keberadaan daerah
ini.Informasi keberadaan wisata itu sangatlah
penting.Informasi adalah hasil dari olahan
yang bermanfaat bagi pengguna informasi
[1].Oleh karena itu melalui penerapan
Destination Management System (DMS)
berbasis IT pariwisata diProvinsi Sumatera
Selatan dapat di publikasikan kepada
wisatawan. Sehingga kedepannya Provinsi
Sumatera Selatan yang mempuyai banyak
potensi pariwisata kelak dapat menjadi daya
tarik wisata yang dikenal oleh masyarakat
Indonesia pada khususnya dan masyarakat
dunia pada umumnya.Disamping itu juga
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini.
Destination Management System
(DMS) merupakan paradigma baru dalam
memasarkan
pariwisata
yang
menggambarkan tentang pariwisata yang
berbasis teknologi. Metode ini digunakan
apabila ingin memasarkan suatu daerah yang
memiliki daya tarik pariwisata yang indah
agar pendatang atau wisatawan tertarik dan
mendatangi daerah wisata tersebut.
Berdasarkan uraian dan latar
belakang di atas maka penulis akan membuat
website pariwisata dengan penerapan
Destination Management System (DMS)
dalam pemasaran Pariwisata Provinsi
Sumatera Selatan. Sehingga penulis memberi
judul pada proposal ini “Website Pariwisata
Sumatera Selatan dengan penerapan
DMS(Destination Manajemen System)”.

II. METODOLOGI PENELITIAN
Pembagiani Action research dalam 5
tahapan yang merupakan siklus[2], yaitu :
1. Melakukan diagnosa (diagnosing)
Melakukan identifikasi suatu masalah
pokok yang ada agar menjadi dasar
kelompok dan organisasi sehingga
terjadi perubahan, untuk pengembangan
situs web pada tahap ini peneliti
mengidentifikasi
kebutuhan stakeholder akan situs web,
ditempuh dengan melakukan wawancara

2.

3.

4.

5.

kepada stakeholder yang terkait
langsung maupun yang tidak terkait
langsung dengan pengembangan situs
web.
Membuat rencana tindakan (action
planning)
Peneliti atau partisipan bergabung
memahami pokok permasalahan yang
ada selanjutnya dengan menyusun
rencana tindakan yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang ada, pada
tahap ini pengembangan situs web
memasuki tahapan desain situs web.
Dengan
memperhatikan
kebutuhanstakeholder kepada situs web
penelitian dan partisipan memulai
merancang sketsa awal dan menentukan
isi yang akan disajikan nantinya.
Melakukan tindakan (action taking)
Peneliti atau partisipan bergabung
mengimplementasikan rencana tindakan
untuk
menyelesaikan
masalah.
Selanjutnya
sesudah
rancangan
dibuatmenurut sketsa dan menyesuaikan
isi yang akan ditampilkan berdasarkan
kebutuhan
stakeholder
dilanjutkan
dengan mengadakan ujicoba awal
secara offline kemudian
diteruskan
dengan menyewa ruang internet dengan
tujuan web ditampilkan secara online.
Melakukan evaluasi (evaluating)
Setelah masa implementasi (action
taking) dianggap cukup kemudian
peneliti bersama partisipan melakukan
evaluasi hasil dari implementasi tadi,
dalam tahap ini dilihat bagaimana
penerimaan pegguna terhadap situs web
yang ditandai dengan berbagai aktivitasaktivitas.
Pembelajaran (learning)
Tahap ini adalah bagian akhir siklus
yang telah diljalani dengan menjalankan
review tahap-pertahap yang telah
berakhir kemudian penelitian ini dapat
berakhir. kriteria prinsip pembelajaran
harus dipelajari sepenuhnya, perubahan
dalam situasi organisasi dievaluasi oleh
peneliti dan dikomunikasikan kepada
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klien, peneliti dan klien merefleksikan
hasil proyek yan ada, yang terlihat akan
dilaporkan seluruhnya dan hasilnya
dengan cara eksplisit dipertimbangkan
dalam hal implikasinya terhadap
penerapanCanonical
Action
Reaserch (CAR). Untuk hal tersebut,
hasilnya akan dipertimbangkan didalam
implikasinya untuk tindakan selanjutnya
dalam situasi organisasi lebih-lebih
kesulitan yang dapat dikaitkan dengan
pengimplementasian perubahan proses.
Action research adalah kegiatan dan
atau tindakan perbaikan sesuatu perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasinya digarap secara
sistematik dan sistematik sehingga validitas
dan reliabilitasnya mencapai tingkatan
riset[3]. Action research merupakan proses
yang mencakup siklus aksi, yang didasarkan
pada refleksi; umpan balik (feedback); bukti
(evidence);
dan
evaluasi atas
aksi
sebelumnya dan situasi sekarang.Action
research
merupakan
penelitian yang
berfokuslangsung
pada
tindakan
social[4].Empowering ada peneliti yang
terjun langsung ke daerahpenelitian karena
tidak bisa disurvei.Dengan memahami dan
mencatat pola-pola yang ada.
Penelitian tindakan ditujukan untuk
berperan andil pada pemecahan masalah
praktis dalam situasi problematik yang
mendesak dan pada pencapaian tujuan ilmu
sosial melalui kolaborasi patungan dalam
rangka kerja etis yang saling diterima[5].
Dari uraian di atas maka kita dapat
melihat dengan jelas bahwa penelitian
tindakan berurusan langsung dengan praktik
di lapangan dalam situasi alami.Penelitiannya
adalah pelaku praktik itu sendiri atau
pengguna langsung hasil penelitiannya
dengan lingkup ajang penelitian sangat
terbatas.Yang menonjol adalah penelitian
tindakan ditujukan untuk melakukan
perubahan pada segala diri pesertanya atau
perubahan situasi objek penelitian yang
dilakukan guna untuk mencapai perbaikan

praktik secara inkremental dan berkelanjutan
[5].
A. Tinjauan Pustaka
1. Pariwisata
Pariwisata
adalah
berbagaimacam
kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat;pengusaha dan pemerintah[6].
2. Destination
Management
System
(DMS)
The Tourism Industry memberikan
pengertian bahwa Destination Management
Systems (DMS) merupakanstrategic ICT
tools that can help operators and tourism
enterprises in developing countries integrate,
promate and distribute tourism product and
services [7] dalam buku “Global Economic
Trends” . Mengacu pada pengetian tersebut,
maka DMS terdiri dari dua fungsi pokok,
yaitu:
1. Menyediakan informasi yang lengkap
dan akurat terhadap konsumen yang
ditujuk dalam persiapan konsumen dan
perjalan wisatanya, dan fasilitas
pemesanan produk dan jasa pariwisata.
2. Memberikan
bentuk
perusahaan
pariwisata yang lebih akurat dalam
rantai pasok melalui pengelolaan dan
promosi pariwisata yang memuaskan
wisatawan.

III. ANALSIS DAN PERANCANGAN
1. Unified Modeling language UML adalah
kesatuan dari bahasa pemodelan yang
dikembangkan oleh Booch, Object
Modeling Technique (OMT) atau Object
Oriented SoftwareEngineering (OOSE).
Sertametode Booch dari Grady Booch
dikenal dengan namametode Design
ObjectOriented. Metode ini menjadikan
proses anaisis dan design ke dalam
tahapan-tahapan interaktif, yaitu :
identifikasi kelas-kelas dan obyek-obyek,
identifikasi semantic dari hubungan
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objek dan kelas tersebut. Keunggulan
metode ini adalah dalam penotasian yang
mendukung semua konsep OOSE.
Metode OOSE dari Jacobson lebih
member penekanan pada use case. OOSE
mempunyai tiga tahapan yaitu membuat
model requirement dan analisis, design
dan
implementasi,
dan
model
pengujian[8]. Diagram UML terdiri dari
13 diagram [8] beberapa diagram yang
dipakai antara lain :
a.Use case diagram
Antarmuka yang akan dihasilkan
disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna
atau aktor yang akan melakukan interaksi
dengan sistem yaitu merancang website
pariwisata pada provinsi sumatra selatan
yaitu , admin dan masyarakat berdasarkan
proses yang akan dilakukan berikut ini.

Login

b.

Activity Diagram Masyarakat dan
Sistem
Diagram aktivitas (activity diagram)
untuk menampilkan beberapa aktivitas yang
dilakukan pada Sistem pariwisata Sumatra
Selatan.
3. Class Diagram Dan Basis Data
Hasil data sistem ini terdiri atas
kumpulan
file
(table)
yang
saling
berhubungan dalam sebuah basis data
disebuah
sistem
komputer
yang
memungkinkan untuk mengakses dan
memanifulasi file-file (table-table) tersebut.
Class Diagram merupakan diagram untuk
menampilkan hubungan antar setiap table
tersebut.

Input Kota

input kategori
<<Extend>>
Admin
View data pariwisata

input pariwisata

Wisatawan

<<Extend>>

input data hotel

view hotel
<<Extend>>

input data trevel

view trevel

input fasilitas umum

Gambar 2.Class diagram

<<Include>>

Mengelola Data Wisata

Gambar 1.Usecase diagram
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IV. HASIL
Berisi hasil penelitian.Hasil penelitian dapat
dilengkapi dengan tabel, grafik, atau
gambar.Bagian pembahasan memaparkan
hasil pengolahan data, interpretasi hasil
penelitian yang diperoleh, mengaitkan
dengan sumber rujukan yang relevan.
Berikut ini adalah beberapa hasil tangkapan
layar dari sistem informasi yang telah dibuat
:
1. Implementasi Antarmuka Web Server
a. Halaman Utama
Gambar 4. Halaman Sejarah
Halaman utama merupakan form yang
berada pada halaman depan pada saat
membuka website dan melihat informasi
tentang destinasi-detinasi tempat wisata di
Palembang.

c. Tampilan Halaman Kategori
Wisata
Form tampilan kategori wisata
berfungsi menampilkan kategori-kategori
data-data yang menjadi objek wisata yang
ditampilkan mulai dari wisata air, wisata
buatan, wisata gunung/bukit, wisata kuliner,
wisata rohani dan wisata seni dan budaya
yang ada di palembang yang dapat dilihat
oleh wisatawan.

Gambar 3. Halaman Utama

b. Tampilan Halaman Sejarah
Formhalaman sejarah berfungsi
menampilkan informasi profil dan sejrah
dari kota palembang yang berapada
dihalaman umum dan dapat dilihat oleh
wisatawan/umum.
Gambar 5. Halaman Katagori
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d. Tampilan Halaman Detail Wisata
Form tampilan detail wisata berfungsi
untuk menampilkann dari detail wisata yang
menjadi pilihan sehingga mengarah pada
deskripsi dari setiap pilihan destinasi wisata
mulai dari lokasi, kota, denah peta letak atau
lokasi diaman destinasi wisata berada,
akomodasi serta hotel yang ada disekita
destinasi yang akan menjadi destinasi
wisatawan.

Gambar 7. Halaman Data Hotel

f.

Tampilan Halaman Data Travel

Form tampilan data hotel berfungsi
menampilkan halaman informasi tentang
data-data trevel/kendaraan yang bisa
disewa/dipakai oleh wisatawan yang berada
disekitar destinasi wisata dipalembang pada
sistem informasi destinasi pariwisata berbasis
website di Palembang.
Gambar 6. Halaman Detail
e. Tampilan Halaman Data Hotel
Form tampilan data hotel berfungsu
menampilkan informasi tentang data-data
hotel/penginapan yang berada disekitar
destinasi wisara dipalembang pada sistem
informasi destinasi pariwisata berbasis
website di Palembang.

Gambar 8. Halaman Data Travel
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g.

Tampilan Halaman Utama Admin

Formtampilan ini akan tampil apabila
Admin sudah menginputkan username dan
password dengan benar. Maka sistem akan
menampilkan halaman utama dan Admin
dapat melakukan pekerjaannya dengan baik
seperti menginputkan data-data destinasi
wisata.

Gambar 10. Hal Input Kategori Admin

i. Tampilan Halaman Input Kategori
Wisata Pada Admin

Gambar 9. Halaman Admin
h.

Formtampilan kategori wisata ini
berfungsi untuk menampilkan informasi data
inputan data-data kategori wisata yang
menjadi destinasi wisata pada sistem ini dan
diinputkan oleh admin pada sistem informasi
destinasi pariwisata berbasis website di
Palembang.

Tampilan Halaman Input Kategori
Pada Admin

Formtampilan kategori ini berfungsi
untuk menampilkan informasi data inputan
data-data kategori kota yang menjadi
destinasi wisata pada sistem ini dan
diinputkan oleh admin pada sistem informasi
destinasi pariwisata berbasis website di
Palembang.

Gambar 11. Halaman Admin Input kategori
Wisata
j. Tampilan Halaman Input objek
Wisata Pada Admin
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Formtampilan objek wisata ini
berfungsi untuk menampilkan informasi data
inputan data-data objek dari witasa di
palembang yang menjadi destinasi wisata
pada sistem ini dan diinputkan oleh admin.

l. Tampilan Halaman Input Data
Travel Pada Admin
Formtampilan travel ini berfungsi
untuk menampilkan informasi data inputan
data-data trevel yang terdekat dari tempat
witasa di palembang yang menjadi destinasi
wisata di palembang pada sistem ini dan
diinputkan oleh admin pada sistem informasi
destinasi pariwisata berbasis website di
Palembang.

Gambar 12.Halaman Admin Input Wisata
k.

Tampilan Halaman Input Data
Hotel Pada Admin

Formtampilan hotel ini berfungsi
untuk menampilkan informasi data inputan
data-data hotel yang terdekat dari tempat
witasa di palembang yang menjadi destinasi
wisata di palembang pada sistem ini dan
diinputkan oleh admin pada sistem informasi
destinasi pariwisata berbasis website di
Palembang.

Gambar 14.Halaman Admin Input Travel
m. Tampilan Halaman Input Data
Fasilitas Umum Pada Admin
Formtampilan fasislitas ini berfungsi
untuk menampilkan informasi data inputan
data-data fasilitas umum yang disediakan di
tempat destinasi witasa di palembang yang
menjadi destinasi wisata di palembang pada
sistem ini dan diinputkan oleh admin pada
sistem informasi destinasi pariwisata berbasis
website di Palembang.

Gambar 13.Halaman Admin Input Data Hotel
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minat wisatawan untuk berkunjung ke
palembang sehingga diharapkan dapat
membantu meningkatkan pendapatan
daerah
dengan
kunjungan
dari
wisatawan kedaerah palembang.

Gambar 15.Halaman Admin Input Fasilitas

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan
analisis yang dilakukan penulis pada sistem
informasi website destinasi wisata di
Palembang, penulis dapat mengambil
kesimpulan
1. Tahapan-tahapan
penelitian
sistem
informasi destinasi wisata berbasis
website di Palembang dengan metode
Destination
Management
System
(DMS)dapatdilakukan
dan
menghasilkan
perancangan
untuk
digunakan pada tahapimplementasi.
2. Dengan adanya sistem informasi
destinasi wisata di Palembang berbasis
website ini, dapat membantu dinas
kebudayaan
pariwisata
palembang
dalam memberikan dan menyampaikan
informasi
keindahan
pemasaran
pariwisata
palembang
kepada
wisatawan.
3. Sistem informasi sistem informasi
destinasi wisata di Palembang berbasis
website ini diharapkan dapat dinar
pariwisata dan kebudayaan palembang
dalam mempromosikan pariwisata yang
ada di palembang sehingga menarik

Dalam perancangan dan pembangunan
sistem informasi destinasi wisata di
Palembang berbasis website ini, penulis
memberikan saran-saran yang sekiranya
dapat bermanfaat untuk pengembangan
sistem kedepannya adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan
pengembangan
sistem
informasi
destinasi
wisata
di
Palembangberbasis website ini dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
user atau obek penelitian sehingga
memudahkan pengguna harapkan dapat
di manfaatkan oleh kota palembang
ataupun wisatawan karena bisa dengan
mudah bertransaksi sehingga dapat
memajukan pariwisata palembang.
2. Diharuskan rutin back-up data secara
berkala untuk menghindari terjadinya
kehilangan data akibat kerusakan pada
sistem.
3. Apabila sistem informasi destinasi
wisata ini telah banyak digunakan
pengguna maka lakukanlah maintenance
agar tidak mengalami gangguan pada
saat diakses oleh wisatawan untuk
melihat destinasi wisata di Palembang.
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Abstract—Lucky Karaoke is a place of entertainment
as well as a hangout that is crowded when visited by
the public. Lucky Karaoke is a place of entertainment
that is clean, polite, classy and modern. It is
appropriate to invite family, business partners,
friends, even couples in the entertainment atmosphere
of singing karaoke. For that writer took the initiative
to make an information system booking karaoke
room online on lucky karaoke.
In this system the author makes use of web
applications and sms gateway is by ordering online.
The purpose of this research is to make information
system of ordering web based karaoke room and sms
gateway, where Lucky Karaoke customer can order
space online, this system is made in order to facilitate
the customer in ordering karaoke room.
In this study the authors use PHP programming
languages and MySQL database and supports
software such as Adobe Dreamweaver CS6, XAMPP,
Adobe Photoshop CS6. This system helps the problem
of ordering karaoke room in various ways or
ordering method so it is easy for customers who want
to order karaoke room.
Keywords: Online Booking, Karaoke, Web and
Information System
Lucky Karaoke adalah tempat hiburan sekaligus
tempat nongkrong yang saat ramai dikunjungi
masyarakat.Lucky Karaoke merupakan tempat
hiburan yang bersih, sopan, berkelas dan
modern.Sangat tepat untuk mengajak keluarga,
partner bisnis, teman, bahkan pasangan dalam
suasana hiburan bernyanyi karaoke.Untuk itu
penulis berinisiatif membuat sistem informasi
pemesanan ruang karaoke online pada lucky karaoke.
Pada sistem ini penulis memanfaatkan aplikasi web
dan sms gateway yaitu dengan pemesanan secara
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online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuat sistem informasi pemesanan ruang karaoke
berbasis web dan sms gateway, dimana pelanggan
Lucky Karaoke bisa melakukan pemesanan ruang
secara online, sistem ini dibuat guna untuk
memudahkan
pelanggan
dalam
melakukan
pemesanan ruang karaoke.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan database MySQL serta
software pendukung diantaranya Adobe Dreamweaver
CS6, XAMPP, Adobe Photoshop CS6. Sistem ini
membantu persoalan pemesanan ruang karaoke
dengan berbagai cara atau metode pemesanan
sehingga dapat menjadi kemudahan bagi pelanggan
yang ingin memesan ruang karaoke.
Kata kunci : Pemesanan Online, Karaoke, Web dan
Sistem Informasi

1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi merupakan suatu teknologi
yang berfungsi mengolah, memproses, menyusun,
menyimpan, dan memanipulasi data menghasilkan
sebuah informasi yang berkualitas, yaitu informasi
yang relevan, akurat dan tepat waktu.Teknologi
informasi yang ada sudah mendukung teknologi
web (online) dengan memanfaatkan jaringan
internet yang telah secara luas digunakan oleh
masyarakat
untuk
membantu
penyampaian
informasi yang cepat. Oleh karena itu dengan
mengikuti tuntutan dan kemajuan jaman maka
tempat karaoke dituntut untuk memiliki sebuah
teknologi
internet
seperti
website
untuk
mempermudah melakukan pemesanan ruang
karaoke.Misalnya system pemesanan ruang karaoke
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secara online berbasis web dan sms gateway ini,
system pemesanan ini dapat mempermudah
pelanggan dalam memesan ruang karaoke. Karena
system ini memanfaatkan web dan sms.Teknologi
web dimanfaatkan untuk menampilkan jadwal
pemesanan, melakukan pemesanan ruangan, dan
menyimpan informasi pemesanan kedalam basis
data. Adapun teknologi SMS dimanfaatkan untuk
mengirimkan SMS pemesanan dan menerima SMS
konfirmasi dari pelanggan.
Luckys Family Karaoke and Cafe atau biasa
disebut Lucky Karaoke adalah tempat hiburan
sekaligus tempat nongkrong yang saat ramai
dikunjungi masyarakat.Lucky Karaoke merupakan
tempat hiburan yang bersih, sopan, berkelas dan
modern.Sangat tepat untuk mengajak keluarga,
partner bisnis, teman, bahkan pasangan dalam
suasana hiburan bernyanyi karaoke yang dilengkapi
komputer pencari lagu, audio sistem, dan suasana
ruangan yang cukup nyaman.Sebagai tempat
karaoke, Lucky Karaoke mengusung teknologi
digital stereo komputer sistem (DSCS) ini selalu
menjaga citra baik pada seluruh pengunjung.
Berdasarkan uraiandiatas, maka penulis tertarik
untuk membangun sebuah sistem yang akan
membantu persoalan pemesanan ruang karaoke
dengan berbagai cara atau metode pemesanan
sehingga dapat menjadi kemudahan bagi pelanggan
yang ingin memesan ruang karaoke. Penulis
melakukan studi kasus pada salah satu tempat
karaoke yang berada di “Lucky Karaoke” Baturaja.
1.1 Sistem Informasi
Menurut Mulyadi (2016:1), sistem pada
dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat
berhubungan satu dengan yang lainnya, yang
berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan
tertentu. Definisi sistem menurut Mulyadi (2016:5)
sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat
menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan
kegiatan pokok perusahaan.[1]
Menurut Romney dan Steinbart (2015:3), sistem
adalah rangkaian dua atau lebih komponenkomponen yang saling berhubungan, yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian
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besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil
yang
mendukung
sistem
yang
lebih
besar.[2]Menurut Krismaji (2015:14), Informasi
adalah “data yang telah diorganisasi dan telah
memiliki kegunaan dan manfaat”.[3]
1.2 Website
Menurut Abdul Kadir (2014:310), World Wide
Web (WWW) adalah sistem pengakses informasi
dalam internet yang biasa dikenal dengan istilah
web.[4]
Web menggunakan protokol yang disebut
HTTP (HyperText Transfer Protocol) yang berjalan
pada TCP/IP. Dengan menggunakan HyperText,
pemakai dapat melompat dari satu dokumen ke
dokumen lain dengan mudah, dengan cukup
mengklik text-text khusus yang pada awalnya
ditandai dengan garis bawah.
Penggunaan HyperText pada web juga telah
dikembangkan lebih jauh menjadi HyperMedia.
Dengan menggunakan pendekatan HyperMedia,
tidak hanya text yang dapat dikaitkan, melainkan
juga gambar, suara, dan bahkan video.
1.3 SMS Gateway
Menurut Azkalfikri (2012), SMS Gateway
adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan
bantuankomputer dan memanfaatkan teknologi
seluler yang diintegrasikan gunamendistribusikan
pesan-pesan yang di-generate lewat sistem
informasi melaluimedia SMS yang di-handle oleh
jaringan seluler.[5]
Menurut Faesal (2012), ”SMS Gateway adalah
teknologi mengirim, menerima dan bahkan
mengolah SMS melalui komputer dan sistem
komputerisasi biasanya digunakan pada aplikasi
bisnis baik kepentingan promosi, penyebaran
informasi pada pengguna”.[6]
1.4 Gammu
Menurut (Daud Edison Tarigan, 2002) Gammu
adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk
mengelola berbagai fungsi pada handphone, modem
dan perangkatsejenisnya. Aplikasi SMS Gatewayini
memadukan gammu sebagai aplikasi untuk
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mengirim dan menerima SMS dengan visual basic
6.0 untuk merancang interface untuk pengguna
sebagai pengolah database.[7]
1.5 PHP
Menurut Budi Raharjo et al. (2010:41) dalam
bukunya Modul Pemograman Web mengatakan
bahwa PHP adalah salah satu bahasa pemograman
skrip yang dirancang untuk membangun aplikasi
web. Pada prinsipnya serverakan bekerja apabila
ada permintaan dari client. Dalam hal ini client
menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan
permintaan ke server.[8]

1.9 Adobe Photoshop CS6
Menurut A.Taufiq Hidayatullah (2013:7),
Adobe Photoshop adalah Aplikasi yang terkenal di
kalangan desainer grafis adalah photoshop. Hampir
setiap tahun adobe launching photoshop baru, dan
versi terbaru aplikasi ini adalah photoshop CS6.
Adobe photoshop dapat anda gunakan untuk
membuat dan memanipulasi foto dengan
menggunakan berbagai tools, panel, option bar, dan
elemen lainnya yang tersedia pada aplikasi ini.[12]

2. METODE PENELITIAN
1.6 MySQL
Menurut Budi Raharjo et al. (2010:41) dalam
bukunya Modul Pemograman Web mengatakan
bahwa MySQL merupakan sistem database yang
banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi
web.Berdasarkan riset dinyatakan bahwa di
platform web, dan baik untuk kategori open source
maupun umum, MySQL adalah database yang
paling banyak dipakai.Menurut perusahaan
pengembangnya, MySQL telah terpasang di sekitar
3 juta komputer.Puluhan hingga ratusan ribu situs
mengandalkan MySQL bekerja siang malam
memompa data bagi para pengunjungnya.[9]
1.7 XAMPP
Menurut Budi Raharjo (2015:25), XAMPP
adalah software yang membungkus Apache HTTP
server, MySQL, PHP, dan Perl. Dengan
menggunakan XAMPP, instalasi paket software
yang dibutuhkan untuk proses pengembangan web
(Apache HTTP Server, MySQL, dan PHP) dapat
dilakukan dengan mudah tanpa harus dilakukan
secara terpisah sendiri-sendiri.[10]
1.8 Adobe Dreamweaver CS6
Sadeli (2013:2), “Adobe Dreamweaver CS6
adalah suatu perangkat lunak web editor keluaran
Adobe Sistem yang digunakan untuk membangun
dan mendesain suatu website dengan fitur - fitur
yang
menarik
dan
kemudahan
dalam
penggunaannya”.[11]
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2.1 Metode Interview
Metode Interview yaitu metode pengumpulan data
dengan cara melakukan Tanya jawab langsung
kepada nara sumber berkaitan dengan data-data
yang diperlukan dalam penelitian.
2.2Metode Observasi
Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung
terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian.
2.3 Metode Referensi
Metode Referensi yaitu pengumpulan data secara
tidak langsung dari sumber-sumber yang diperoleh
dari buku-buku dan situs internet yang berhubungan
dengan program yang akan dibuat.
2.4 Metode Eksperimen
Metode Eksperimen yaitu sebelum hasil
penelitian diterapkan secara langsung, penulis
melakukan percobaan terlebih dahulu agar
terciptanya hasil penelitian yang diinginkan.
2.5 Analisis Perancangan Sistem
Perancangan
dalam
membuat
database
merupakan awal dalam fase pengembangan sistem
untuk setiap produk sistem atau perangkat lunak.
Perancangan ini merupakan salah satu langkah
dalam merancang aplikasi untuk memperoleh
gambaran atau model yang nantinya akan dibuat.
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a. Diagram Konteks (Context Diagram)

Gambar 1. Tampilan Diagram Konteks
b. Data Flow Diagram (DFD)

Gambar 3. Tampilan DFD Level 0 Proses 1
d. Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 4. Tampilan ERD
Gambar 2. Tampilan Data Flow Diagram
c. DFD Level 0 Proses 1
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2.6 Perancangan Desain Tampilan
Desain yang ditampilkan dalam Sistem
Informasi Pemesanan Ruang Karaoke Online pada
Lucky Karaoke, oleh penulis di implementasikan
dalam sebuah rancangan tampilan. Dimana
rancangan tampilan ini dibuat agar Sistem
Pemesanan Online dapat digunakan lebih mudah
oleh para pengunjung. Adapun rancangan tampilan
pemesanan online sebagai berikut :

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil
Adapun hasil yang didapat dari penelitian tugas
akhir yang dilakukan yaitu berupa situs pemesanan
online yang merupakan salah satu cara untuk
membantu user melakukan pemesanan ruangan
karaoke di Lucky Karaoke. Sistem informasi
pemesanan
ruangan
dirancang
dengan
memanfaatkan teknologi web dan sms.Desain
sistem dengan memanfaatkan teknologi web
dirancang untuk diakses dua pihak.Pihak pertama
adalah konsumen yang bertindak sebagai
user.Adapun pihak kedua adalah petugas yang
bertindak
sebagai
administrator.User
dan
administrator dapat mengakses jadwal pemesanan
ruanagan dan melakukan pemesanan ruangan
melalui web pemesanan ruangan Lucky Karaoke.
Adapun hasil yang didapat dari Situs
pemesanan online tersebut dengan tampilan
halaman beranda seperti gambar dibawah ini :
1. Tampilan Login Administrator
Pada halaman ini terdapat username dan
password yang wajib diisi dan satu button yang
digunakan untuk melakukan proses validasi menuju
halaman home administrator.

Gambar 5. Tampilan Halaman Home

Gambar 7. Tampilan Login Administrator
Gambar 6. Tampilan Halaman Room
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2. Home
Pada halaman ini admin dapat menginput,
mengubah, dan menghapus data yang terdapat
didalam website pemesanan tersebut.

Gambar 10. Tampilan Pesanan
5. Login SMS Gateway

Gambar 8. Tampilan Halaman Home

Pada menu SMS Gateway,
admin akan
diarahkan ke halaman baru yaitu login SMS
Gateway.

3. Registrasi
Pada halaman ini terdapat tabel data registrasi
user, dimana admin bisa menghapus data tersebut.

Gambar 11. Tampilan Login SMS Gateway

Gambar 9. Tampilan Registrasi

Untuk mengkoneksikan sms gateway yang
pertama dilakukan adalah buka menu Run kemudian
ketikkan perintah services.msc, tampilannya seperti
dibawah berikut:

4. Pesanan
Pada halaman ini terdapat menu pesanan yang
berisi data user yang telah melakukan pemesanan
room.
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Gambar 14. Tampilan Laporan

Gambar 12. Tampilan Menu Run

7. Tampilan Halaman Home User
Home merupakan link ke halaman index. Pada
saat petama kali pengunjung mengakses situs
pemesanan Lucky Karaoke ini, maka halaman web
pertama yang akan ditampilkan adalah halaman
index yang merupakan halaman utama yang berisi
kata pengantar / kata sambutan website. Berikut
adalah tampilan halaman home dari situs pemesanan
Lucky Karaoke.

Setelah klik OK akan muncul tampilan service
Gammu SMSD Service (Gammu SMSD) lalu klik
start untuk memulai aplikasi Gammu seperti
tampilan Gambar dibawah ini:

Gambar 15. Tampilan Home User
8. Registrasi User
Pada halaman ini user yang belum memiliki
akun di haruskan registrasi terlebih dahulu.
Gambar 13. Tampilan Service Gammu
6. Laporan
Pada halaman ini adalah penindak lanjutan dari
Halaman Pesanan. Dimana pada halaman pesanan
apabila user telah melakukan konfirmasi maka data
tersebut akan masuk ke Laporan, begitu juga jika
batal.

Gambar 16. Tampilan Registrasi User

9. Form Booking
Pada halaman ini hal yang harus dilakukan user
adalah login terlebih dahulu, kemudian setelah login
baru akan muncul formbooking.
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Gambar 17. Tampilan Form Booking
Gambar 19.Xampp Running
10. Tampilan SMS Gateway
Pada halaman ini adalah balasan yang diterima
di android pemesan setelah selesai membooking.

2. JalankanAdobe Dreamweaver CS6
SetelahXAMPPterinstal, selanjutnya menjalankan
Adobe Dreamweaver CS6adapun tampilan awal
sebagai berikut :

Gambar 18. Tampilan SMS Gateway
3.2 Pembahasan
Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang
hal-hal yang berkaitan tentang masalah diatas.
1. Langkah pertama yang harus di lakukan
sebelum membuat websiteDesa Sebaja adalah instal
xampp yang nantinya akan digunakan sebagai
server (localhost) dan juga sebagai pembuat dan
penyimpanan database. Setelah instalasi pastikan
apache dan mysql sedang dalam keadaan running
seperti gambar dibawah ini :
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Gambar 20. Tampilan Awal Dreamweaver

3. Jika ingin membuka website yang kita buat,
jalankan Mozila Firefox ketikHttp://www.luckykaraoke.com/ lalu tekan tombol enter, maka
tampillan halaman website yang dibuat
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Gambar 21. Tampilan Akses Online

Sehubungan dengan hasil penelitian tugas akhir ini
dalam sebuah sistem berbasis website yang telah
dirancang agar informasi mengenai pemesanan
online pada Lucky Karaoke dapat disampaikan
dengan cepat, tepat, dan akurat.Sistem pemesanan
online
ini
masih
sangat
singkat
dan
sederhana.Sistem ini dapat dikembangkan sesuai
kebutuhan, fungsi dan tujuan yang ingin
dicapai.Sehingga pada akhirnya nanti Sistem ini
dapat terselesaikan dengan baik dan menarik. Saran
yang bisadisampaikan oleh tugas akhir ini setelah
melakukan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Dalam pembuatan sistem ini masih ada
kekurangan diantaranya segi desain yang masih
sangat sederhana, diharapkan bagi peneliti lain
agar dapatmenghasilkan sebuah karya yang
sempurna.
2. Sistem informasi pemesanan ruangan online
yang dirancangini diharapkan dapat membantu
persoalan pemesanan ruang karaoke.

4. KESIMPULAN

UCAPAN TERIMA KASIH
Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir ini,
maka disimpulkan bahwa aplikasi sistem
pemesanan ruang karaoke online Lucky Karaoke ini
dapat memberikan kemudahan dalam pemesanan
ruang karaoke kepada pelanggan melalui internet
agar mudah diakses dari mana saja. Selain
menggunakan sistem pemesanan online, Lucky
Karaoke juga menyediakan berbagai cara atau
metode pemesanan lainnya. Aplikasi pemesanan
ruang karaoke online Lucky Karaoke ini juga dapat
memberikan informasi kepada pelanggan mengenai
ruang karaoke yang sudah dipesan maupun yang
belum dipesan serta tarif ruang karaoke.
Sistem ini dibangun dengan berbasis web dan
sms gateway yang dirancang menggunakan
software Adobe Dreamweaver CS6, dan Xampp
sebagai media penyimpanan database. Sedangkan
Adobe Photoshop CS6 digunakan sebagai aplikasi
membuat desain web.

5. SARAN
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PengembanganSistem Informasi Penggajian
Karyawan AKMI Baturaja Berbasis
Database Server
Muhammad Romzi1, Haris Saputro2
Manajemen Informatika, Teknik Informatika AMIK AKMI Baturaja
ujromzi@yahoo.co.id, haris.mkom@gmail.com
Abstract-The rapid development of information technology
brings a positive influence for the development of
universities, especially universities engaged in information
technology midwives. The influence is felt by AKMI
Baturaja which every year the number of student
acceptance tends to increase. Increasing the number of
students would have an impact on the increase in the
number of employees, consisting of educators and
personnel
kependidikan.Pendidik
and
educational
personnel are entitled to earn income and social welfare
warranty adequate and adequate and rewards in
accordance with work performance.The payroll system in
AKMI Baturaja has been running well, but along with the
level of demand for the system, the existing system needs to
be improved in order to work more effectively. In the old
system all data that make up the salary is managed by the
treasurer based on the manual data provided by each
section. The manual data in question is the hardcopy of the
related section, if the relevant part has not provided the
intended data, then the payroll process becomes impeded.
This research is intended to develop the existing system by
adding a program module that can be used by the related
parts so that the payroll process can run faster than before.
This research uses linear sequential method which is
system development method based on development stages
consist of analysis, design, coding, testing and maintenance.
Keywords: system development,
payroll, database server

information

system,

Intisari-Perkembangan
pesat teknologi infomasi
membawa pengaruh positip bagi perkembangan
perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang
bergerak dalam bidan teknologi informasi. Pengaruh
tersebut dirasakan oleh AKMI Baturaja yang setiap tahun
jumlah penerimaan calon mahasiswa cenderung
meningkat.Peningkatan jumlah mahasiswa tentunya
berdampak terhadap peningkatan jumlah karyawan, yang
terdiri
dari
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan.Pendidik dan tenaga kependidikan berhak
memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial
yang pantas dan memadai serta penghargaan yang sesuai

Pengembangan Sistem Informasi...

dengan prestasi kerja.Sistem penggajian di AKMI
Baturaja telah berjalan dengan baik, namun seiring
dengan tingkat kebutuhan akan sistem, maka sistem yang
ada perlu lebih ditingkatkan agar bekerja lebif efektif.
Pada sistem yang lama seluruh data yang membentuk gaji
dikelola oleh bendahara berdasarkan data manual yang
diberikan oleh masing-masing bagian. Data manual yang
dimaksud adalah hardcopy dari bagian terkait, apabila
bagian terkait belum memberikan data yang dimaksud,
maka proses penggajian menjadi terhambat. Penelitian ini
dimaksudkan untuk melakukan pengembangan terhadap
sistem yang ada dengan menambahkan modul program
yang dapat digunakan oleh bagian yang terkait sehingga
proses penggajian dapat berjalan lebih cepat dari
sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode
sekuensial linier yang merupakan metode pengembangan
sistem berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang
terdiri dari analisis, desain, coding, testing dan
maintenance.
Kata Kunci: pengembangan sistem, sistem informasi,
penggajian, database server

1. PENDAHULUAN
Perkembangan pesat teknologi infomasi membawa
pengaruh positip bagi perkembangan perguruan tinggi,
terutama perguruan tinggi yang bergerak dalam bidan
teknologi informasi. Pengaruh tersebut dirasakan
olehAKMI Baturaja yang setiap tahun jumlah
penerimaan
calon
mahasiswa
cenderung
meningkat.Peningkatan jumlah mahasiswa tentunya
berdampak terhadap peningkatan jumlah karyawan, yang
terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Undang-undang
sistem
pendidikan
nasional
menyebutkan bahwa
pendidik merupakan tenaga
profesional
yang
bertugas
merencanakan
dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan
tinggi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,
dan pelayanan teknis untuk menunjang proses
pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga
kependidikan berhak memperoleh: penghasilan dan
jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai,
penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan
kualitas,perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
dan hak atas hasil kekayaan intelektual,kesempatan untuk
menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas[1].
Berdasarkan undang-undang tersebut, telah jelas
bahwa pendidik dan tenaga pendidikan, yang keduaduanya merupakan karyawan atau pegawai pada suatu
perguruan tinggi akan mendapatkan gaji atau
penghasilan.
Pada sistem yang lama seluruh data yang membentuk
gaji dikelola oleh bendahara berdasarkan data manual
yang diberikan oleh masing-masing bagian. Data manual
yang dimaksud adalah hardcopy dari bagian terkait,
apabila bagian terkait belum memberikan data yang
dimaksud,
maka
proses
penggajian
menjadi
terhambat.Berdasarkan
pengamatan
yang
telah
dilakukan, penentuan gaji pendidik atau dosen ditentukan
oleh beberapa item penentu sebagai berikut :

Staf biro
administrasi
akademik

Rekap jumlah kelebihan jam
mengajar dosen

Rekap jumlah pembuatan soal
ujian semester

Rekap jumlah koreksi ujian
semester

Rekap mengawas ujian
semester
Staf
Keuangan

Pendapatan:
- Gaji pokok
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan anak
- Tunjangan masa kerja
- Tunjangan ahli
- Tunjangan fungsional
Potongan:
- Pinjaman koperasi
- Simpanana pokok/wajib
- Simpanan sukarela
- Pinjaman bank
- Pph pasal 21

Staf
program
studi

Item Penentu
Rekap mahasiswa bimbingan
dosen yang telah menyelesaikan
ujian magang kerja.
Rekap mahasiswa bimbingan
dosen yang telah menyelesaikan
ujian tugas akhir.
Rekap mahasiswa bimbingan
dosen yang telah mengikuti
seminar proposal tugas akhir
Rekap pembimbing akademik
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Masingmasing
dokumen
potongan

Dari beberapa item penentu tersebut, maka bagian
keuangan akan menghitung berapa besaran pendapatan
masing-masing dosen menggunakan aplikasi yang ada
dan selanjutnya menerbitkan slip gaji. Alir kerja dari
sistem penggajian yang berjalan dapat dilihat pada
gambar 1, berikut:

TABEL I
ITEM PENENTU GAJI DOSEN
Sumber

keputusan
pembimbing
akademik
Presensi
kehadiran
dosen
mengajar
Bukti
pengumpulan
soal ujian
semester
Presensi
kehadiran
mahasiswa
ujian
Presensi
kehadiran
mengawas
Ketentuan
dari pihak
manajemen

Dasar
Penentu
Berita acara
ujian laporan
magang
Berita acara
ujian tugas
akhir
Berita acara
seminar
proposal
Surat

ISSN 2089-4384

79

Rekap Kegiatan

BAG. KEUANGAN

Data Gaji

Slip Gaji

Data Storage

Gambar 1. Diagram Alir Kerja Sistem Lama

Pada sistem yang berjalan, bagian keuangan
menginputkan data hasil rekapan dari bagian prodi dan
bagian biro administrasi akademik, hasil rekapan berupa
hardcopy sehingga perlu diinputkan kembali kedalam
sistem penggajian. Bagian keuangan selanjutnya akan
melakukan proses perhitungan gaji berdasarkan data
yang
diperoleh,
selanjutnya
bagian
keuangan
menerbitkan slip gaji dan mengirimkan file gaji ke
masing-masing karyawan melalui alamat email.
Beberapa kelemahan pada sistem yang berjalan
adalah: 1) adanya proses yang berulang antara bagian
prodi, dan bagian baak dengan bagian keuangan dalam
membuat rekap data kegiatan. Output data yang
dihasilkan bagian prodi, dan bagian baak, diinputkan
kembali oleh bagian keuangan pada sistem penggajian,
2) rekapan data yang diberikan merupakan hasil akhir
jumlah kegiatan yang terpisah dengan detail atau rincian
dari data tersebut, 3) slip gaji yang dihasilkan hanya
menghasilkan item gaji tanpa dilengkapi dengan
riciannya. Berikut visualisasi dari slip gaji pada sistem
yang yang ada seperti pada gambar 1.
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Gambar 2. Diagram Alir Kerja Sistem Lama

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan
pengembangan terhadap sistem yang ada dengan
menambahkan modul program yang dapat digunakan
oleh bagian yang terkait sehingga proses penggajian
dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya.Adapun
modul yang ditambahkan adalah: 1). Rekap pengujian
tugas akhir, 2). Rekap pengujian laporan magang, 3).
Report pengujian tugas akhir dan 4). Report pengujian
magang kerja.
Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari
prosedur-prosedur
yang
mempunyai
tujuan
tertentu.Contoh sistem yang didefinisikan dengan
pendekatan prosedur ini adalah sistem akuntansi.Sistem
ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedurprosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan,
pembelian dan buku besar.Dengan pendekatan
komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan
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dari komponen yang saling berhubungan satu dengan
yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk tujuan
tertentu.Contoh sistem yang didefinisikan dengan
pendekatan ini misalnya adalah sistem komputer yang
didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan
perangkat lunak. Informasi adalah data yang telah diolah
atau diproses sehingga mempunyai arti bagi penerimanya
sehingga dapat untuk menentukan keputusan pada setiap
tingkatan manajemen[2].
Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik
kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang
pasti. Sistem
penggajian
merupakan
sistem
pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan
olehkaryawan yang mempunyai jenjang jabatan dan
dibayarkan secara tetap per bulan. Sistem Informasi
Penggajian
ini
adalah
sebuah
sistem yang
mempermudah bagian keuangan dalam memproses
pengajian
karyawan
dan
membuat
laporan
penggajian[3].
Sistem informasi penggajian dapat mengurangi
tingkat
kesalahan
pemahaman
informasi
penggajian.Memudahkan dalam pembuatan informasi
yang dibutuhkan diantaranya laporan pegawai, laporan
penggajian dan slip gaji secara cepat. Informasi dapat
diperoleh secara cepat, tepat dan akurat jika suatu waktu
dibutuhkan sebagai bahan analisa bagi pihak yang
bersangkutan[4].
Basis data merupakan suatu kumpulan data yang
berhubungan secara logis dan deskripsi data tersebut,
yang dirancang untuk memenuhi informasi yang
dibutuhkan oleh suatu organisasi.Artinya basis data
merupakan tempat penyimpanan data yang besar, dimana
dapat digunakan oleh banyak pengguna.Suatu sistem
basis data tidak lagi dimiliki oleh satu departemen,
melainkan menjadi sumber daya perusahaan yang dapat
digunakan bersama[5].
TABEL II
PERBEDAAN ANTARA TRADITIONAL FILE BASE SYSTEM (FBS)
DENGAN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)
INDRAJANI (2014)
No.

Faktor

FBS

Pengembangan Sistem Informasi...

1.

2.

3.

4.

Pembeda
Pemisahan dan
pembatasan
data

 Setiap program
memelihara
datanya masingmasing
 Tidak ada
kesadaran bahwa
data dapat dipakai

 Setiap sistem
informasi dapat
memiliki file yang
sama
 Boros pada tempat
penympanan data
Ketergantungan  Defenisi file
data
terdapat pada
program sehingga
sulit untuk
mengbah struktur
file.
Format
 Berbeda-beda
format, baik nama
field, tipe data,
panjang data,
ataupun dengan
desimal atau tidak
Duplikasi Data

5.

Fleksibilitas

 Setiap adanya
kebutuhan baru,
maka diperlukan
pembuatan
program baru, baik
query ataupun
laporan .

6.

Defenisi

 Koleksi program
aplikasi file based
untuk mengolah
laporan bagi user
 Suatu usaha awal
melakukan
komputerisasi
sistem arsip
manual

DBMS
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 Mengutamakan
penggunaan data
bersama-sama
untuk seluruh
program
 Adanya
kesadaran bahwa
data dapat
dipakai bersamasama
 Tidak ada
duplikasi data
 Hemat pada
tempat
penyimpanan
data
 Defenisi file
tidak terdapat
pada program
melainkan pada
DBMS.
 Format sama,
tentunya hal ini
disebabkan
setiap sistem
informasi yang
terdapat pada
perusahaan
tersebut
menggunakan
basis data yang
sama.
 Terdapat fasilitas
query sehingga
memungkinkan
dengan adanya
kebutuhan baru
maka dapat saja
tidak perlu
melakukan
pembuatan
program baru
untuk query atau
laporan.
 Suatu peranti
lunak, dimana
user dapat
mendefenisikan,
membuat, dan
memelihara
basis data serta
mengatur akases
pada basis data.
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Visual FoxPro merupakan perangkat lunak pengolah
data yang dilengkapi dengan bahasa pemrograman yang
bekerja pada sistem operasi windows. Visual FoxPro
mendukung pemrograman berorientasi objek disamping
kemampuan
pemrograman procedural yang tetap
dipertahankan. Saat ini Visual FoxPro telah mencapai
versi 9 yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi
dengan produk desktop dan client/server serta dapat
membangun aplikasi yang berbasis web[6].
MySQL merupakan Database Management System
(DBMS) Open Source yang dibuat dan dikembangkan di
Swedia oleh David Axmark, Allan Larsson dan Michael
“Monty” Widenius pada tahun 1980-an. MySQL dapat
bekerja secara fleksibel pada sejumlah sistem operasi,
diantaranya sistem operasi windows[7].

2. METODE PENELITIAN
Pembuatan
aplikasi
menggunakan
model
pengembangan waterfall, sebuah model pengembangan
perangkat lunak sekuensial linier dan sistematik dengan
beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap analisis, tahap ini
adalah tahap menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan
sistem yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan
bisnis proses yang ada, (2) tahap desain, adalah tahap
menterjemahkan kebutuhan sistem yang diperoleh dari
tahap sebelumnya (tahap analisis). Pada tahap ini dibuat
rancangan struktur data, arsitektur sistem, desain
interface serta algoritma, (3) Coding, adalah tahap
menterjemahkan desain menjadi kode-kode program
yang dapat dimengerti oleh komputer dengan
menggunakan bahasa pemrograman tertentu, (4) Testing
adalah tahap pengujian terhadap kode program, untuk
memastikan seluruh pernyataan ditulis dengan benar,
serta menemukan kesalahan penulisan atau kesalahan
logika program, (5) Maintenance adalah proses
pemeliharaan terhadap program, seiring dengan dengan
kebutuhan pengguna atau kebutuhan perangkat keras dan
perangkat lunak, terkadang program yang dihasilkan
harus mengalami beberapa penyesuaian atau perubahan.

Gambar 3. Waterfall Model

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem informasi penggajian dipasang pada masingmasing komputer client, yang terdiri atas komputer
bagian keuangan, komputer diruangan staf prodi, dan
komputer diruangan baak dengan sistem operasi berbasis
windows, sedangkan komputer server tempat database
penggajian berbasis sistem operasi linux.
3.1 Alir Kerja Sistem yang Diusulkan
Bagian Biro Administrasi Akademik (BAAK),
memasukkan data pada komputer diruangannya yaitu
data: rekap jumlah kelebihan jam mengajar dosen, rekap
jumlah pembuatan soal ujian semester, rekap jumlah
koreksi ujian semester, rekap mengawas ujian semester.
Bagian program studi memasukkan data pada komputer
diruangannya yaitu data: rekap mahasiswa bimbingan
dosen yang telah menyelesaikan ujian magang kerja,
rekap mahasiswa bimbingan dosen yang telah
menyelesaikan ujian tugas akhir, rekap mahasiswa
bimbingan dosen yang telah mengikuti seminar proposal
tugas akhir, rekap pembimbing akademik. Bagian
keuangan selanjutnya menghitung gaji berdasarkan gaji
pokok, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan
masa kerja, tunjangan ahli, dan tunjangan fungsional.
Selanjutnya merekap jumlah potongan-potongan yang
bisa berupa: pinjaman koperasi, simpanan pokok
simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman bank dan
lainnya. Setelah itu akan diperoleh besaran gaji masingmasing karyawan beserta perhitungan pph secara
otomatis, dan selanjutnya menerbitkan slip gaji secara
otomatis.

Secara skematik waterfall model dapat digambarkan
seperti gambar 3.
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diantara entity dan sistem. Diagram konteks dari sistem
yang akan dibangun adalah seperti gambar 4 dibawah ini.
STAF
BAAK

STAF
PRODI
BAGIAN PRODI

BAAK
- laporan kegiatan

- rekap ujian magang kerja,
- rekap ujian tugas akhir (TA)
- rekap seminar proposal TA
- rekap bimbingan akademik

APLIKASI
BAGIAN
KEUANGAN

- laporan kegiatan

Sistem
Informasi
Penggajian

- rekap jam mengajar
- rekap pembuatan soal
- rekap koreksi ujian
- rekap mengawas ujian

- slip gaji

- laporan kegiatan
KARYAWAN
- Daftar gaji karyawan

APLIKASI

SERVER
DATABASE

Gambar 6. Diagram Konteks Sistem

3.4. User Interface

BAG. KEUANGAN

Gambar 4. Diagram Alir Kerja Sistem yang Dikembangkan

3.2 Topologi Jaringan
Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi
client server, dimana database diletakkan dan diatur pada
server, sedangkan user inteface sistem diatur pada
komputer client.

Komputer baak

LAN
Komputer keuangan

Server with DBMS

Komputer prodi

Gambar 7. Form Login

Form login digunakan untuk masuk kedalam sistem,
sesuai dengan user id, masing-masing. user id
menentukan hak akses pada sistem informasi. user id
baak hanya dapat mengkases rekap data baak, user id
prodi hanya dapat mengakses rekap data prodi, user id
bendahara hanya dapat mengakses data gaji saja.
Setelah login berhasil selanjutnya user akan dibawa
ke halaman menu utama sistem informasi, seperti pada
tampilan gambar 8.

Gambar 5. Topologi Jaringan

3.3 Rancangan Sistem
Diagram konteks merupakan gambaran dari suatu
sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang
menunjukan batasan sistem, entity luar yang
berintegrasi dengan sistem secara umum mengalir
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melakukan perubahan data, maka user dapat memilih
data yang akan diubah melalui grid atau memasukkan
NIK pada kotak NIK, selanjutnya data yang akan
diubah/dihapus akan ditampilkan. Klik tombol save
untuk menyimpan perubahan, klik tombol delete jika
akan menghapus data dimaksud.
Menu rekap prodi berisi antara lain rekap pengujian
tugas akhir dan rekap pengujian laporan magang kerja.
Rekap pengujian tugas akhir (gambar 10) dimaksudkan
untuk digunakan bagian program studi merekap kegiatan
pengujian tugas akhir yang dilakukan oleh
dosen.Pengujian tugas akhir merupakan salah satu item
penyusun daftar gaji.
Gambar 8. Form Menu Utama Sistem Informasi

Menu karyawan berisi, pengolahan data karyawan
seperti pada gambar 9 berikut,

Gambar 10. Kegiatan Pengujian Tugas Akhir

Gambar 9. Data Karyawan

Pengisian data karyawan dimulai dari input data
Nomor Induk Karyawan (NIK), nama, gelar, jabatan
fungsional, golongan dan jabatan struktural. NIK terdiri
dari angka sebanyak lima character. Apabila NIK pernah
diinputkan sebelumnya, maka akan tampil kotak pesan
yang menyatakan bahwa NIK tersebut telah digunakan,
jika tidak maka data tersebut dapat disimpan dengan
mengklik tombol Save dan data yang diinputkan akan
tampil pada grid data karyawan. Apabila ingin
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Gambar 11. Kegiatan Pengujian Laporan Magang
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Selain merekap
pengujian tugas akhir, bagian
program studi juga merekap kegitan pengujian laporan
magang kerja (gambar 11), rekap kegiatan laporan
magang kerja juga merupakan item dari penyusun daftar
gaji. Guna melengkapi slip gaji yang ada, agar slip gaji
lebih informatif, maka akan ditambahkan rincian jumlah
kegiatan pengujian tugas akhir dan rincian jumlah
pengujian laporan magang kerja, seperti pada gambar 12
dan gambar 13.

Gambar 14. Rekap BAAK

Gambar 12. Kegiatan Pengujian Laporan Magang

Setelah semua penyusun item gaji diinputkan,langkah
selanjutnya adalah menghitung gaji, masing-masing
karyawan. Bendahara memilih bulan dan tahun gajian,
senjutnya, memilih nama dosen yang akan dihitung
gajinya, selanjutnya hitungan gaji akan otomatis
ditampilkan.

Gambar 13.Report Kegiatan Pengujian Tugas Akhir

Menu rekap baak berisi antara lain rekap kelebihan
sks dosen, rekap pembuatan soal, rekap koreksi ujian,
rekap pengawas ujian. Rekap baak dimulai dari memilih
nama dosen, selanjutnya masukkan jumlah kelebihan sks
yang diampuh, jumlah soal yang dibuat untuk ujian
semester, jumlah koreksi ujian dan jumlah ujian yang
diawasi.
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Gambar 15. Perhitungan Gaji
Setiap karyawan akan dikenakan pajak penghasilan, apabila
melebihi PTKP (penghasilan tdak kena pajak). Tari PTKP
tahun 2018 sama seperti tahun 2016 berdasarkan informasi
yang diperoleh dari www.online-pajak.com, yang menyatakan
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Tarif PTKP terbaru atau pun tarif PTKP 2018 masih sama
dengan tarif PTKP 2016 yang masih mengacu pada Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan
Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan
PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016
TABEL III
BESARAN PTKP

1.Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)
Uraian
Status
Wajib Pajak
TK0
Tanggungan 1
TK1
Tanggungan 2
TK2
Tanggungan 3
TK3
2. Wajib Pajak Kawin
WP Kawin
K0
Tanggungan 1
K1
Tanggungan 2
K2
Tanggungan 3
K3
3. Wajib Pajak Kawin (Istri+Suami)
WP Kawin
K/I/0
Tanggungan 1
K/I/1
Tanggungan 2
K/I/2
Tanggungan 3
K/I/3

1.

PTKP
54.000.000,58.500.000,63.000.000,67.500.000,58.500.000,63.000.000,67.500.000,72.000.000,112.500.000,117.000.000,121.500.000,126.000.000,-

KESIMPULAN

Pengembangan sistem penggajian di AKMI Baturaja
diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan akan sistem.
Pada sistem yang lama seluruh data yang membentuk
gaji dikelola oleh bendahara berdasarkan data manual
yang diberikan oleh masing-masing bagian. Data manual
yang dimaksud adalah hardcopy dari bagian terkait,
apabila bagian terkait belum memberikan data yang
dimaksud, maka proses penggajian menjadi terhambat.
Pada sistem yang dikembangkan ditambahkan beberapa
modul program yaitu: rekap pengujian tugas akhir, rekap
pengujian laporan magang, report pengujian tugas akhir
dan report pengujian magang kerja. Diharapkan dengan
penambahan modul tersebut maka kelemahan-kelemahan
sistem seperti: adanya proses yang berulang antara
bagian prodi, dan bagian baak dengan bagian keuangan
dalam membuat rekap data kegiatan tidak perlu terjadi
lagi.
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2.

SARAN

Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik,
perlu adanya kerjasama antara bagian keuangan
(bendahara) dengan bagian program studi dan bagian
baak yang menyuplai data kegiatan masing-maasing
dosen. Kerjasama ini diwujudkan dengan memasukkan
data sesuai dengan jadwal atau waktu kegiatan.
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Abstrak - Along with the development of the world of
information and technology, business competition in
Indonesia, increasingly stringent so that makes all kinds of
very attractive services offered to pamper consumers ranging
from price, good service, maintaining good relationships with
customers. Businesses are looking for ideas to open a
business that is in great demand by all circles so that the
business can run successfully. One of the most popular
businesses is computer rental and internet cafe. The purpose
of this study was to determine the feasibility of PC Cloning
technology implementation in small business cafe in OKU
regency.
The method used in this research is PIECES
(Performance, information, economic, efficienci, services)
which emphasize on economic feasibility that is measuring
feasibility study impelemntasi PC Cloning technology on
small and medium enterprises
The results of the analysis The study was conducted by a oneyear nine-month 1-day return period, still in a viable category
because the capital investment age reaches five years. The
amount of profit received now in the period to seven. if the
system is applied then the net profit per year is Rp.
13.432.643,9. NVP is greater than 0 then the project is
feasible to implement. The value of ROI is 0.23 means the
project is acceptable, because this project will provide a
profit of 23.15% of the investment cost.
Abstrak—Seiring dengan perkembangan dunia informasi
dan teknologi, persaingan usaha di indonesia, semakin ketat
sehingga membuat segala macam pelayanan yang sangat
menarik ditawarkan demi memanjakan konsumen mulai dari
harga, pelayanan baik, menjaga hubungan yang baik dengan
pelanggan. Pelaku bisnis mencari ide untuk membuka usaha
yang banyak diminati oleh semua kalangan agar usaha
tersebut dapat berjalan sukses. Salah satu usaha yang diminati
masyarakat adalah rental komputer dan warnet. Tujuan
dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan
implementasi teknologi PC Cloning pada usaha kecil warnet
di Kabupaten OKU.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
PIECES (Performance, information, economic, efficienci, services)
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yang menitik beratkan pada kelayakan ekonomi yaitu mengukur
studi kelayakan impelemntasi teknologi PC Cloning pada usaha kecil
dan menengah

Hasil dari analisis Penelitian ini diper oleh periode
pengembalian satu tahun sembilan bulan 1 hari, masih dalam
kategori layak karena umur investasi modal mencapai lima
tahun. Jumlah keuntungan yang diterima sekarang pada
periode ke tujuh. apabila sistem ini diterapkan maka
keuntungan bersih per tahun adalah Rp. 13.432.643,9. NVP
Lebih besar dari 0 maka proyek tersebut layak untuk
dilaksanakan. Nilai ROI adalah 0,23 berarti proyek ini dapat
diterima, karena proyek ini akan memberikan keuntungan
sebesar 23,15% dari biaya investasi.
Kata Kunci—Kelayakan Proyek, PC Cloning, ROI

1. PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan dunia informasi dan
teknologi, persaingan usaha di indonesia, semakin ketat
sehingga membuat segala macam pelayanan yang sangat
menarik ditawarkan demi memanjakan konsumen mulai
dari harga, pelayanan baik, menjaga hubungan yang
baik dengan pelanggan. Pelaku bisnis mencari ide untuk
membuka usaha yang banyak diminati oleh semua
kalangan agar usaha tersebut dapat berjalan sukses.
Salah satu usaha yang diminati masyarakat adalah rental
komputer dan warnet.
Pengembangan usaha rental komputer dan warnet
akan berhasil apabila mampu mengelola usaha dengan
baik. Pengelolaan usaha akan berhasil apabila
menguasai konsep teknologi dan penggunaan hardware
dan software usaha warnet. Usaha rental komputer dan
warnet tidak terlepas dari beberapa kendala yang
dihadapi. Kendala tersebut merupakan hambatan yang
cukup kompleks dalam menjankan usaha warnet.
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Kendala yang dimaksud adalah berkembangnya
hanphone dan smartphone sehingga masyarakat dengan
mudahnya dapat mengakses internet. Resiko lain yang
dihadapi dalam usaha warnet adalahbiaya listrik yang
tinggi serta sering pemadaman lampu sehingga akan
merusak hardware komputer.
Ncomputing
merupakan teknologi virtualisasi
harware, software dan virtualisasi desktop yang
berfungsi sebagai pembagi satu komputer ke banyak
pengguna. Dengan penggunakan teknologi ini biaya
pembelian CPU bisa ditekan, perawatan CPU lebih
mudah, karena semua pengguna menggunakan resource
Server. Selain itu, setiap pengguna juga mempunyai
workspace sendiri di Server, sehingga keamanan data
sangat terjaga. Konsumsi listrik NComputing sangat
rendah, hanya sekitar 5 watt.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti
mengambil kesimpulan banyaknya keuntungan yang
akan diperoleh usaha warnet tidak terlepas dari beberapa
resiko kerugian baik teknis mapun non teknis. Salah
satu resiko paling tertinggi yang menyebabkan kerugian
pada usaha warnet adalah konsumsi listrik dan
kerusakan pada hardware. Guna kelangsungan usaha
warnet maka diperlukan analisis kelayakan proyek dari
segi finansial. Sehingga nantinya akan diperoleh
keuntungan dengan mengurangi resiko kerugian yang
akan ditanggung oleh pengusaha warnet di kabupaten
Ogan Komering Ulu.
Pengertian studi kelayakan Studi kelayakan bisnis
adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya
suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proyek
investasi itu dilaksanakan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam studi kelayakan [1] :
a. Ruang lingkup kegiatan proyek
b. Cara kegiatan proyek dilakukan
c. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan
berhasilnya suatu proyek.
d. Sarana yang diperlukan dalam proyek tersebut.
e. Hasil kegiatan proyek tersebut, serta biaya-biaya
yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil
tersebut.
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f. Akibat–akibat yang bermanfaat maupun yang
tidak dari adanya proyek tersebut.
g. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan
proyek, beserta jadwal dari
masing-masing
kegiatan tersebut, sampai dengan proyek investasi
siap berjalan.
A. Tujuan dilakukan Studi Kelayakan
Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan adalah
untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal
yang besar untuk kegiatan yang ternyata tidak
menguntungkan. Tentunya studi kelayakan ini akan
memakan biaya, tapi biaya tersebut relatif kecil
apabila dibandingkan dengan resiko kegagalan. Halhal yang perlu diketahui dalam studi kelayakan
adalah [2]:
1. Ruang lingkup kegiatan proyek. Disini perlu
dijelaskan bidang-bidang apa proyek akan
beroperasi.
2. Cara kegiatan proyek dilakukan. Dalam hal ini
apakah proyek akan ditangani sendiri, ataukah
akan diserahkan pada pihak lain. Siapa yang
akan menangani proyek tersebut?
3. Evalusi terhadap aspek-aspek yang akan
menentukan berhasilnya seluruh proyek
4. Sarana yang diperlukan oleh proyek Bukan
hanya menyangkut kebutuhan saja tetapi juga
fasilitas-fasilitas.
5. Hasil kegiatan proyek tersebut, serta biaya-biaya
yang
harus
ditanggung
untuk
memperoleh hasil tersebut.
6. Langkah-langkah untuk mendirikan proyek atau
memperluas proyek, beserta jadwal masingmasing proyek.
Penilaian terhadap keadaan dan prospek suatu
proyek investasi dilakukan atas dasar kriteria tertentu
yang antaranya yaitu manfaat proyek bagi Negara
dan masyarakat luas. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi intensitas studi kelayakan, seperti :
Jumlah
dana,
ketidakpastian
proyek,
dan
kompleksitas proyek tersebut. Semakin besar dana
yang tertanam, semakin tidak pasti taksiran yang
dibuat, semakin komplek faktor-faktor yang
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mempengaruhinya, dan semakin mendalam studi
yang dilakukan. [2]
B. Teknologi PC Cloning (NComputing)
Ncomputing merupakan terminal yang tidak
membutuhkan CPU, hard-drive, atau CD-ROM yang
dapat dipergunakan sama seperti PC biasa. Dengan
teknologi bernama Ncomputing exclusive UTMA
(Ultra Thin Multi-Access), alat ini dapat mengekspansi PC sampai 10 terminal komputer.
Teknologi tersebut bisa diterapkan karena kecepatan
prosessor & besarnya kapasitas memory yang
beredar dipasaran sebenarnya tidak pernah
digunakan secara maksimal dalam pemakaian
aktivitas normal, sehingga hanya diperlukan satu
CPU sebagai server untuk menjalankan banyak
terminal client (terdiri dari monitor, mouse,
keyboard, dan terhubung ke LAN). Kelemahan dan
keunggulannya adalah sebagai berikut
Kelemahan :
1. Beban Server/host menjadi bertambah, dan akan
sangat berat sekali apabila jumlah client banyak
dan dalam keadaan menyala (beroperasi) semua.
2. Aplikasi yang digunakan akan sangat terbatas
baik batas dalam jumlah aplikasi yang dibuka
(dijalankan) dan atau waktu aksesnya menjadi
lambat, dan bahkan terkesan “putus-putus”
karena menunggu waktu aksesnya. Ini akan
dapat dirasakan sekali ketika banyak yang
menggunakan aplikasi multimedia, seperti mp3
dan video.
3. Tidak dapat digunakan untuk client dengan
jumlah yang besar dalam 1 server/host. Karena
ada aturan batasan tertentu misalnya 6, 10 dan
30 client dengan menggunakansistem operasi
tertentu.
Kelebihan :
1. Kompatibel :
a. Mendukung untuk sistem operasi Windows
dan Linux
b. Menggunakan Peripheral yang standar,
misalnya cardLAN PCI dengan UTP Cable,
I/O PS2, Flash Disk, dan sebagainya
c. Biasa digunakan untuk user PC biasa
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d. Tidak perlu membutuhkan pelatihankhusus
untuk mengoperasikan
2. Keamampuan Pelayanan:
a. Dapat menambah user dengan mudah dan
biaya murah. Karena penambahan user hanya
dibutuhkan monitor, keyboard dan mouse,
serta perangkat NComputing yang simple
yang sebesar modem.
b. Setiap orang dapat mengakses
c. Meminimalisir keusangan perangkat
d. Menghemat anggaran/biaya
3. Simpel :
a. Mudah disetup dan aman. Instalasi
userdapat dilakukan langsung melalui
client.
b. Sedikit sekali dalam memelihara PC.Karena
tidak ada CPU
c. Menjadikan client yang andal
d. Tidak membutuhkan disk dan CPUsebagai
desktop
4. Efisien :
a. Hanya membutuhkan 1 CPU untuk host
b. Membutuhkan ruang yang minimaluntuk
terminal
client.
Karena
tanpaharus
memberikan ruang atau tempatCPU
c. Menghemat listrik, karena tidak adabeban
untuk CPU
d. Lingkungan yang nyaman, karena tidakada
bising dan panas CPU client

Gambar 1. Rangkaian Teknologi NComputing

2. METODE PENELITIAN
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu
2.1. Analisi PIECES
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Metode yang digunakan untuk menganalisis Elearning
AMIK AKMI Baturaja adalah Metode PIECES
merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk
Klasifikasi permasalahan yang ada berdasarkan kriteria:
Performance,information,
economic,
control,
Efficiencydan service. [3].
Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus melakukan
analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan
aplikasi dan pelayanan pelanggan. Panduan ini dikenal
dengan PIECES analysis (Performance, information,
economic, efficienci, services), dengan analisis ini kita
bisa mendapatkan beberapa masalah dan akhirnya dapat
menemukan masalah utamanya.

1. Analisis Kinerja (Performance)
Masalah yang terjadi pada kinerja sistem yaitu
lambatnya proses komputer untuk menjalankan
program aplikasi yang disebabkan oleh
keterbatasan perangkat komputer yang masih
menggunakan komputer lama sehingga waktu
untuk belajar kurang efektif, bayaknya waktu
yang tersita akibat proses kinerja komputer yang
lambat.
2. Analisis Informasi (information)
Dengan digunakanya sistem jaringan pada
laboratorium memudahkan dalam bertukar
informasi dan pengolahan informasi tersebut.
Informasi akan lebih cepat diakses oleh user dan
bisa saling berbagi sumber daya hardware.
3. Analisis Ekonomi (Economic)
Masalah yang berkaitan dengan ekonomi yaitu
masalah biaya dengan adanya kelemahan dalam
peralatan laboratorium, maka sistem jaringan
yang akan diterapkan akan memberikan
keringanan untuk biaya operasional, maintenance
sehingga akan lebih menghemat biaya yang
dikeluarkan untuk biaya operasional dalam
bidang pengadaan perangkat keras dan sofware.
4. Analisis Pengendalian (control)
Pengendalian atau control dalam sebuah sistem
sangat diperlukan keberadaannya
untuk
menghindari dan mendeteksi secara dini tahap
penyalahgunaan atau kesalahan sistem untuk
menjamin keberhasilan sistem. Dengan cara
adanya kontrol maka tugas-tugas atau kinerja
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yang mengalami gangguan
bisa diperbaiki
dengan cepat dan tidak harus mengeluarkan biaya
lagi dalam mengoreksi atau memperbaikinya.
5. Analisis Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber
daya yang ada dapat digunakan dengan sebaik
mungkin dengan pemborosan yang paling
minimum. Efisiensi seringkali dihubungkan
dengan bagaimana meminimalisasi pemborosan
sumber daya, waktu, uang, ruang dan kecepatan
dalam sistem.
6. Analisis Pelayanan (service)
Fokus analisis pelayanan adalah pada tinjauan
kemudahan yang diberikan oleh sistem yang
diterapkan untuk menyelesaikan pekerjaan,
kemudian untuk memperoleh kinerja yang baik
dalam menjalankan sebuah program aplikasi
dengan menggunakan alat yang minim.
2.2. Metode penilaian kelayakan ekonomi
1. Metode Payback Periode

Definisi payback period suatu period yang
diperlukan kembali untuk menutup kembali
pengeluaran
investasi
(initial
cash
investment) dengan menggunakan aliran kas,
dengan kata lain payback period merupakan
rasio antara initial cash investment dengan
cash inflownya apabila aliran kas setiap tahun
sama jumlahnya, maka payback priod dari
suatu investasi dapat dihitung dengan cara
membagi jumlah investasi dengan aliran kas
tahunan. [4]
Untuk mengetahui sejauh mana investasi itu
kembali, maka dirumuskan sebagai berikut:
Payback periode = jumlah investasi / jumlah
proceed tahunan
2.

Metode Net Present Value
Nilai Bersih Sekarang sebuah proposal investasi sama
dengan nilai bersih sekarang arus kas tahunan setelah
pajak dikurangi dengan pengeluaran awal investasi.
Rumus dalam Metode Net Present Value adalah [5] :
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Net Present Value = PV Proceed – PV
Outlay
3.

IRR (Internal Rate of Return)

Tingkat bunga yang akan menjadi jumlah nilai
sekarang dari proceed yang diharapkan akan
diterima ( PV of Future Proceed) sama dengan
jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (
PV of Capital Outlays)” [6]. Rumusan dari
Internal Rate of Return (IRR) adalah sebagai
berikut :
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Kriteria penilaian :
a. Jika PI > 1, usulan proyek dikatakan
menguntungkan
b. Jika PI<1, maka usulan proyek tidak
menguntungkan
Kelemahan dan keuntungan dalam Profitability
Index yaitu:
Keuntungan :
a. Menggunakan arus kas
b. Memakai nilai waktu luang

Keterangan :
IRR
= nilai internal rate of return
dalampresentase
NPV1 = Net Present Value pertama pada
DF terkecil
NPV2 = Net Present Value pertama pada
DF terbesar
i1
= Tingkat suku bunga pertama
i2
= Tingkat suku bunga kedua
Metode ini diterapkan dengan prosedur :
a. Mencari nilai sekarang bersih dari investasi
b. Apabila nilai sekarang bersih positif, maka
tingkat hasil dinaikan sampai menunjukkan
nilai sekarang bersih negatif. Atau
sebaliknya apabila nilai sekarang negatif,
maka dicari tingkat hasil sampai nilai
sekarang bersih positif.
4. Metode Pofitability Index
Metode PI untuk menghitung perbandingan
antara nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas
bersih di masa datang dengan nilai sekarang
investasi. Kalau Profitability Index (PI)-nya
lebih besar dari 1, maka proyek tersebut
dikatakan menguntungkan, tetapi kalau kurang
dari 1 tidak menguntungkan. Rumus Profitability
Index (PI), yaitu [7]:
PI = Nilai Aliran kas masuk / Nilai
Investasi
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c. Konsisten dengan tujuan perusahaan
memaksimumkan kekayaan pemegang
saham
Kelemahan :
Membutuhkan peramalan jangka panjang yang
detail mengenai pertambahan keuntungan dan
biaya.
5. Metode Accunting Rate of Return
Metode Accounting Rate of Return atau sering
juga disebut
Average rate of return
menunjukkan persentase keuntungan netto
sesudah pajak dihitung dari initial investment.
[6] Apabila tiga metode lainnya yang telah
diuraikan diatas (PP,NPV, IRR) mendasarkan
diri pada procceds atau cash flows, maka metode
ARR ini mendasarkan pada keuntungan yang
dilaporkan dalam buku.
Metode ini dalam perhitungannya menggunakan
data accounting yang sudah tersedia, sehingga
tidak memerlukan perhitungan tambahan.
Apabila ARR ini lebih besar daripada “minimum
accounting rate of return maka usul investasi
tersebut diterima. Sebaliknya apabila lebih kecil
maka, seharusnya usul investasi tersebut ditolak.
Tingkat pengembalian investasi yang
dihitung dengan mengambil arus kas masuk total
selama kehidupan investasi
dan membaginya dengan
jumlah tahun dalam
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kehidupan investasi. Tingkat pengembalian ratarata tidak
menjamin bahwa arus
kas
masuk adalah sama pada tahun tertentu, itu
hanya jaminan yang
kembali rata-rata
untuk tingkat rata-rata kembali.
Untuk melihat hubungan antara NPV-PI-IRR,
sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa
ketiga metode metode penilaian investasi (NPVPI-IRR) tersebut semuanya termasuk dalam
kelompok
discounted-cash-flow
yang
memperhatikan nilai waktu uang dan proceeds
selama keseluruhan umur proyek. Karena
basisnya sama maka nilai suatu investasi tertentu
akan memberikan jawaban yang sama antara
ketiga metode tersebut. Artinya kalau suatu usul
investasi tertentu dinilai menurut metode PI
jawabannya diterima, maka kalau dinilai
menurut
NPV
ataupun
menurut
IRR
jawabannyapun pasti diterima dan tidak
mungkin memberikan jawaban berbeda. [1]
2.3. Rancangan Penerapan Teknologi NComputing
Pada penelitian ini jumlah server masing Host
Ncomputing adalah 5 yang terdiri dari 6 server
komputer dan 24 hardware Ncomputing. Semua
server terhubung ke jaringan LAN dan Internet
dengan privider Speedy. Di bawah ini adalah gambar
rancangan penerapan Ncomputing pada warnet :
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hardware Server PC NComputing
Dalam membangun sebuah warnet dengan teknologi
Ncomputing maka diperlukan hardware seperti dibawah ini

TABEL I
BIAYA PENGADAAN HARDWARE UNTUK
SERVER NCOMPUTING
No
1
2
3
4

Jenis Perangkat

Jumlah

Harga
Satuan

Sub
Jumlah

Processor Intel P4
D 3.0 GHZ
Mainboard biosatar
Onboard VGA,
Souncard
Memeori DD 3 2
GB
Hardisk 250
GB/7200 rpm

6 paket

Rp.
3100.000

Rp.
18.600.000

5

DVD ROM

6

LCD 15,6”

7

Casing Tower 450
Watt

8

Keyboard +Mouse
Rp.
18.600.000

Total

Sumber : Prema ananda komputer 2014.
3.2. Hardware NComputing
Dalam sebuah sistem Ncomputing membutuhkan
terminal service berupa hadrware Ncomputing,
dalam penelitian ini penulis menggunakan
Ncomputing L300 dengan spesifikasi seperti tabel
di bawah ini:
TABEL II
BIAYA PENGADAAN HARDWARE NCOMPUTING
No

Gambar 2. Rancangan Implementasi NComputing

1

Spesifikasi
Komputer
Seperangkat
Ncomputing L300

Jumlah
Unit
24

Harga per
unit
Rp.
2.100.000
Total

Sub
Jumlah
Rp
50.400.000
Rp.
50.400.000

Sumber : Bhineka.com
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3.3. Hardware Jaringan
Adapun kebutuhan hardware jaringan untuk membuat
NComputing terlihat seperti pada tabel tiga di bawah ini.

Rincian Biaya

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

I. biaya Biaya-biaya
1. Biaya Pengadaan

TABEL III
BIAYA PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE
JARINGAN
No

Jenis Perangkat

Jumlah

Harga
Satuan

Sub Jumlah

Biaya Pembelian

Rp.

Hardware

57.806.000

Total biaya pengadaan

Rp.
57.806.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Biaya Persiapan
1

Lan Card

1

Rp. 45.000

Rp.

2

Swich HUB

1

Rp. 841.000

Rp. 841.000

3

Kabel UTP

4

Konektor RJ 45

45.000

1 rol

Rp. 800.000

Rp. 800.000

1 kotak

Rp. 75.000

Rp.
Rp.

75.000

5

Tang UTP

1

Rp. 45.000

6

SPEEDY

1 Paket

Rp. 800.000

Rp. 800.000

Total

Rp. 2.6 6.000

operasi.
Biaya Pembelian

Rp.

Software

4.800.000

Total Biaya Operasi

Rp.
4.800.000

45.000

3. Biaya Proyek

Sumber : Digicom komputer

0

a. Biaya Pemasangan

Rp.

b. Biaya Pelatihan

1500.000
Rp.
550.000

Total Biaya

3.4. Perangkat Lunak (Software)
Biaya pengadaan software yang dibutuhkan dapat terlihat
seperti pada tabel empat di bawah ini.

No
1

Jenis
Perangkat
Windows XP
Licienci

Jumlah
6

Harga
Satuan
Rp.
800.000

0

0

Rp.

Proyek

1.550.000

4. Biaya Opearasi Dan
Rp.

Perawatan

TABEL IV
BIAYA PENGADAAN SOFTWARE

0

a. Biaya Perawatan

0

b. Biaaya speedy

2.201.000

800.000
Sub Jumlah
Total Biaya Perawatan

0

Rp. 4.800.000
Rp. 4.800.000
Jumlah Seluruh Biaya

Sumber : www.bhinneka.com

Rp. 2.201.000

Rp.
Rp. 800.000

Rp.
3.001.000

Rp.3.001.000

Rp.

Rp.

Rp.

64.156.000

3.001.000

3.001.000

Rp.

Rp.

0

24.000.000

24.000.000

0

Rp.

Rp.

19.200.000

19.200.000

Rp.

Rp.

43.200.000

43.200.000

II. Manfaat Manfaat
1. Keuntungan
Berwujud

3.5. Rincian Biaya Manfaat Teknologi NComputing
Untuk biaya manfaat dari teknologi NComputing dapat
terlihat seperti pada tabel lima di bawah ini.
TABEL V
RINCIAN BIAYA MANFAAT NCOMPUTING

a. Pengurangan
biaya Hardware
b. Pengurangan
Biaya Sofware.
Total Keuntungan
Berwujud.
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Total Seluruh Manfaat

Selisih Total Biaya dan
Manfaat

0
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Rp.

Rp.

43.200.000

43.200.000

Rp.

Rp.

Rp.

64.156.000

40.199.000

40.199.000

Dari tabel rincian diatas didapatkan total manfaat dari
proyek adalah :
Manfaat tahun I

= Rp. 43.200.000

Manfaat tahun II

= Rp. 43.200.000(+)
= Rp. 86.400.000

3.6. Metode Kelayakan Proyek
3.6.1. Payback Period (Metode Periode Pengembalian)
Metode yang menilai proyek investasi dengan
dasar lamanya investasi tersebut dapat kembali
(tertutup) dengan aliran–aliran kas masuk yang tidak
memperhitungkan faktor bunga. Disamping itu metode
ini juga berfungsi untuk mengukur seberapa cepat
investasi akan kembali.

Sedangkan total biaya yang diperlukan adalah
Biaya tahun 0

= Rp. 64.156.000

Biaya tahun 1

= Rp. 3.001.000

Biaya yahun 2

= Rp. 3.001.000 (+)
= Rp.70.158.000

Payback period untuk proyek ini adalah
ROI= 23,15%
Nilai Investasi

=Rp. 64.156.000

PP = 1 tahun 9 bulan 1 hari

3.6.2. Return On Invesment (Metode Pengambilan
Investasi)
Metode ini mengukur prosentase manfaat yang
dihasilkan proyek dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan. Layak tidaknya sistem usulan bila nilai
ROI lebih besar dari nol. Untuk mengukur kelayakan
dalam pengambilan investasi dapat menggunakan rumus
:

TotalManfaat  TotalBiaya
ROI 
x100%
Totalbiaya
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Suatu proyek investasi yang mempunyai ROI
lebih besar dari 0 adalah proyek yang dapat diterima.
Pada proyek ini nilai ROI adalah 0,23 berarti proyek ini
dapat diterima, karena proyek ini akan memberikan
keuntungan sebesar 23,15% dari biaya investasi.
3.6.3. Net Present Value (Metode Nilai Sekarang
Bersih)
Metode nilai sekarang bersih (NPV) merupakan
metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang.
Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang
akan mempengaruhi proceed atau arus dari uangnya.
Sistem usukan dikatakan layak jika NPV > 0. Untuk
menghitung NPV rumusnya sebagai berikut :
NPV   N1 

Pr oceed 1 Pr oceed 2 Pr oceed 3 Pr oceedn



(1  i) 1
(1  i) 2
(1  i) 3
(1  i) n

NPV = Net Fresent Value
NI = Nilai Proyek
I
= Tingkat bungan diskonto
diperhitungkan
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= Umur proyek

Perhitungan kelayakan investasi menggunakan
NPV dengan tingkat suku bunga diskonto 9,00%
pada Bank Indonesia tanggal 4 mei 2008 adalah
sebagai berikut :

menguntungkan karena pengurangan biaya baik
perangkat keras maupun perangkat lunak yaitu
pengurangan pada harware berupa komputer karena
satu komputer dapat digunakan untuk 5 komputer.
Teknologi Ncomputing dapat mengurai biaya sistem
operasi yang ada di client, karena pada client tidak
menggunakan sistem operasi.

3.7.2.

=

+ Rp. 40.186.046,5 + Rp. 37.402.597,4
= Rp. 13.432.643,9

Kelayakan Teknis
Untuk mendukung kelayakan sistem baru
digunakan dalamPenerapan Teknologi Ncomputing
Pada Usaha Warnet Di Kabupaten OKU. Teknologi ini
sudah banyak tersedia di pasaran dan merupakan
program yang dapat didownload mealaui internet.
Sedangakan untuk ahli yang dapat mengusai dan
mengoperasikan teknologi ini sudah bayak sehingga
tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan teknologi ini.

TABEL VI
HASIL ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI
Metode
Periode
Pengembalian
Pengembalian Nilai
Investasi (ROI)
Nilai Sekarang
Bersih (NPV)

Syarat
ROI > 0
NPV>0

Hasil
PP = 1 tahun 9
bulan 1 hari
ROI= 23,15%
Rp. 13.432.643,9

Keputusan
Layak
Layak
Layak

3.7. Analisa Studi Kelayakan
Studi kelayakan adalah suatu studi yang akan
digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah
pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau di
ganti dengan sistem yang baru. Setelah mengetahui
kelemahan dan permasalahan-permasalahan pada sistem
lama dan adanya usulan sistem baru yaitu penerapan
teknologi Ncomputing, maka untuk mengetahui apakah
sistem baru lebih baik maka perlu adanya analisis dan
studi kelayakan pada sistem baru yang mencakup antara
lain :
3.7.1.

Kelayakan Ekonomi
Faktor ini menyangkut keuntungan yang kita
dapat secara ekonomi apabila menggunakan teknologi
Ncomputing. Pemanfaatan Ncomputing akan lebih

Analisis Implementasi Teknologi …

3.7.3.

Kelayakan Operasi
Setiap pendidikan telah memiliki ahli dalam
mengoperasikan sistem Ncomputing, hanya saja perlu
diadakan pelatihan pengoperasian. Sistem yang akan
dibangun akan meningkatkan efisiensi pada devisi yang
lain secara umum. Manfaat yang diberikan diantaranya
adalah penghematan perangkat keras, penghematan
perangkat lunak, hemat listrik, serta mudah dalam
perawatan sistem.
3.7.4.

Kelayakan Hukum
Kelayakan hukum disini merupakan kelayakan
peraturan yang ada dan harus diantisipasi. Ditinjau dari
segi hukum yang berlaku di indonesia. Perancangan
sistem yang diusulkan tidak memiliki cacat hukum
karena tidak termuatnya larangan pada undang-undang
dari pemerintah kemungkinan pelanggaran hukum yang
dapat terjadi terutama pada perangkat lunak yang
digunakan. Seperti diketahui pemerintah telah
melakukan undang-undang hak cipta namun dalam
perancangan sistem ini telah diantisipasi dengan
menyediakan anggaran untuk membeli perangkat lunak
Original.
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KESIMPULAN

Dari semua uraian dan pembahasan keseluruhan
materi dan untuk mengakhiri Penelitian tentang
“Analisis Kelayakan Proyek Penerapan Teknologi
Ncomputing Pada Usaha Warnet Di Kabupaten OKU”,
maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu
periode pengembalian satu tahun sembilan bulan 1 hari,
masih dalam kategori layak karena umur investasi
modal mencapai lima tahun. Jumlah keuntungan yang
diterima sekarang pada periode ke tujuh. apabila sistem
ini diterapkan maka keuntungan bersih per tahun adalah
Rp. 13.432.643,9. NVP Lebih besar dari 0 maka proyek
tersebut layak untuk dilaksanakan. Nilai ROI adalah
0,23 berarti proyek ini dapat diterima, karena proyek ini
akan memberikan keuntungan sebesar 23,15% dari
biaya investasi. Dari keseluruhan hasil kelayakan usaha
Penerapan Teknologi Ncomputing Pada Usaha Warnet
Di Kabupaten OKU maka Layak untuk di teruskan
seabagai usaha jangka panjang.

5.

SARAN

Secara umum Kelayakan Proyek Penerapan
Teknologi Ncomputing Pada Usaha Warnet Di
Kabupaten OKU sangat menguntungkan, penulis
memberikan saran dan harapan yang bisa di jadikan
bertimbangan yaitu :
Untuk menjalankan usaha yang baik dilakukan
perencanaan yang matang agar tidak terjebak dalam
kondisi-kondsi tertentu dan dapat menyelesaikan
dengan baik serta benar. Karena usaha yang baik adalah
usaha yang terencana dengan baik dan tertib
administrasi serta mendapatkan keuntungan yang cukup
untuk mempertahahnkan usaha.
Perlu penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih
mendalam mengenai Penerapan Teknologi Ncomputing
Pada Usaha Warnet Di Kabupaten OKU dari segi
kecepatan akses masing-masing host pada saat
menjalankan aplikasi secara bersamaan.
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