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Abstract— The development of information 

technology and the rapid growth of 

telecommunication internet networks in Indonesia 

today, have an impact on processing data and 

information can be done from anywhere. The 

Education Office in Ogan Komering Ulu District is 

an institution that is responsible for the academic 

process of educational institutions in the Ogan 

Komering Ulu District, one of which is in the 

processing of personnel data that requires an 

employee information system that can be accessed by 

employees of the institution educational institutions in 

Ogan Komering Ulu Regency. The system 

development method used is the Waterfall Model. 

Design analysis includes Use Case Diagrams and 

Activity Diagrams. The implementation uses a tool 

namely the CodeIgniter Framework as an interface 

display design and MySQL as database processing. 

The results achieved are the existence of a personnel 

information system that can help in processing 

staffing data quickly and accurately. 

 
Intisari—Perkembangan teknologi informasi dan 

pesatnya pertumbuhan telekomunikasi jaringan 

internet di Indonesia sekarang ini, berdampak pada 

pengolahan data dan informasi bisa di lakukan dari 

mana saja. Dinas Pendidikan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu adalah sebuah lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap proses akademik dari 

lembaga-lembaga pendidikan yang ada di    wilayah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Ogan Komering Ulu,     salah satunya 

dalam pengolahan data kepegawaian di perlukan 

sebuah sistem informasi kepegawaian yang bisa di 

akses oleh pegawai dari lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. Metode pengembangan sistem yang di gunakan 

yaitu Model air terjun (Waterfall). Analisis 

perancangan meliputi Use Case Diagram dan 

Activity Diagram. Implementasi menggunakan alat 

yaitu Framework CodeIgniter sebagai desain 

tampilan antarmuka dan MySQL sebagai 

pengolahan database. Hasil yang di capai yaitu adanya 

sistem informasi kepegawaian yang dapat membantu 

dalam pengolahan data kepegawaian dengan cepat dan 

akurat. 

 

Kata Kunci : Kepegawaian, Web, Framework 

CodeIgniter, Waterfall 

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi di zaman sekarang ini 

merupakan suatu teknologi yang digunakan atau 

berfungsi untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 

informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, 

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis 

dan pemerintahan dan merupakan informasi yang 

strategis untuk pengambilan keputusan. 

Perkembangan teknologi informasi dan 

pesatnya pertumbuhan telekomunikasi jaringan 

internet di Indonesia sekarang ini, berdampak 

pada pengolahan data dan informasi bisa di 
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lakukan dari mana saja, bisa menggunakan gadget 

atau pun menggunakan laptop. Sistem informasi 

pengolahan data pun sudah mulai berkembang, 

sistem informasi yang biasanya di buat di jaringan 

lokal (offline) mulai beralih ke sistem informasi di 

jaringan online (internet).  

Dinas Pendidikan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu adalah sebuah lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap proses akademik dari 

lembaga-lembaga pendidikan yang ada di wilayah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan pokok 

dan tugas rutin sehari-hari yaitu sebagai sebuah 

lembaga yang mengelola proses pendidikan. 

Diantara pekerjaan itu adalah mengelola data 

kepegawaian lembaga-lembaga pendidikan yang 

ada didalamnya, seperti memasukan data, 

memprosesnya dan membuat laporan data 

pegawai sekolah yang telah terdata. Tentunya 

pekerjaan ini semua tidaklah ringan, harus 

dimaksimalkan agar hasil dari pekerjaan ini akan 

mendapatkan informasi data yang, akurat, cepat 

dan memuaskan. Tapi pada kenyataannya, dalam 

mengelola data kepegawaian dari lembaga 

pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Dinas Pendidikan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, menggunakan model 

pengelola data yang sederhana. Mereka 

memasukan data kepegawaian melalui format 

isian data yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada atau format isian yang 

diberikan secara langsung, kemudian data itu diisi 

dan diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk 

diproses, didata, disimpan dan dibuat pelaporan 

untuk menjadi informasi data, dengan 

menggunakan komputer dan dalam format 

sederhana menggunakan MsWord dan Excel. 

Sehingga akan memungkinkan berdampak secara 

umum kondisi-kondisi yang kurang baik bagi 

proses pengolahan data dari Dinas Pendidikan ke 

lembaga lembaga pendidikan yang ada, atau 

sebaliknya.  

Proses pengelolaan data kepegawaian yang 

datanya harus dianter atau diambil, yang 

memerlukan waktu dan faktor keamanan 

perjalanan bagi orang yang melakukannya dapat 

dilakukan secara cepat, akurat, aman, dan 

informasi data yang disampaikan lebih berkualitas.  

Hal  ini  menjadi  latar belakang bagi  penulis,  

untuk membangun sistem informasi kepegawaian 

berbasis web dengan Framework CodeIgniter, 

yang dapat mengelola data kepegawaian lembaga-

lembaga  pendidikan  yang  ada  di  daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu.  Dengan   

harapan,   setelah   adanya  sistem informasi 

kepegawaian, proses pengolahan data 

kepegawaian bisa lebih cepat, akurat dan 

maksimal. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sistem 

Menurut Romney dan Steinbart Sistem adalah : 

"Serangkaian data atau lebih komponen yang 

saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan." 

Menurut Jogiyanto sistem adalah :“Suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 

Berdasarkan uraian, penulis menyimpulkan 

bahwa sistem adalah serangkaian prosedur yang 

saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sistem mempunyai beberapa karateristik 

sebagai berikut: 

a. Batasan (Boundary) 

Penggambaran dari suatu elemen atau unsur 

mana yang termasuk didalam sistem dan 

mana yang diluar sistem. 

b. Lingkungan (Environment) 

Segala sesuatu diluar sistem, lingkungan 

yang menyediakan asumsi, kendala,dan 

input terhadap suatu sistem. 

c. Masukan (input) 

Sumber daya (data, bahan baku, pelaratan, 

energi) dari lingkungan yang dimanipulasi 

oleh suatu sistem. 

d. Keluaran (Output) 

Sumber daya atau produk (informasi, laporan, 

dokumen, tampilan layar komputer, barang 

jadi) yang disediakan untuk lingkungan 

sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. 
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2.2 Informasi 

Menurut Romney dan Steinbart Informasi 

adalah : " data yang telah dikelola dan diproses 

untuk memberikan arti dan memperbaiki proses 

pengambilan keputusan." 

Menurut Al Bahra Bin Ladjamudin Informasi 

adalah : “Informasi sebagai data yang telah diolah 

menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna 

bagi penerimanya untuk mengambil keputusan 

masa kini maupun yang akan datang”.  

 

2.3 Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto Sistem Informasi adalah : 

“Suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manjerial dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan”. 

Menurut Ladjamuddin, Al-bahra Bin Sistem 

Informasi adalah: “suatu sistem yang dibuat oleh 

manusia yang terdiri dari komponen-komponen 

dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu menyajikan informasi”. 

Berdasarkan uraian, penulis menyimpulkan 

bahwa Sistem Informasi adalah kumpulan 

komponen didalam suatu organisasi yang 

berfungsi sebagai pengolahan untuk menghasilkan 

sebuah laporan-laporan yang disajikan kepada 

pihak tertentu. 

 

2.4 Website 

Menurut Agus Hariyanto, Website adalah : 

“Website dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan informasi data teks, 

data gambar, data animasi, suara, video dan 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling terkait, dimana masing-

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink)”. 

Menurut Rohi Abdulloh  web adalah : 

“Sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa 

halaman yang berisi informasi dalam bentuk data 

digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan 

animasi lainnya yang disediakan melalui jalur 

koneksi internet”. 

 

 

2.5  Framework CodeIgniter 

Menurut Basuki Framework adalah paket 

berisi fungsi-fungsi yang biasa digunakan dalam 

pembuatan aplikasi. Beberapa contoh fungsi 

standar yang biasa ada sebuah Framework 

misalnya : email, paging, kalender, tanggal, 

bahasa, upload file, session, validasi form, tabel, 

manipulasi Gambar, text, string, captcha, enkripsi, 

proteksi terhadap XSS, security dan lain-lain. 

Fungsi-fungsi tersebut dapat segera digunakan 

dengan cara memanggilnya pada program, tentu 

saja cara memanggilnya tergantung dari 

Framework yang digunakan. Jadi, Programmer 

tidak perlu membuat lagi fungsi-fungsi tersebut 

dari awal. Metode yang digunakan oleh 

Framework CodeIgniter disebut Model -View-

Controller atau yang disingkat dengan sebutan 

MVC. MVC memisahkan antara logika 

pemrograman dengan presentasi. Hal ini dapat 

terlihat dari adanya minimalisir script presentasi 

(HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya) yang 

dipisahkan dari PHP (Hypertext Preprocessor) 

script. Di dalam folder CodeIgniter, MVC dapat 

kita temukan dalam folder application. 

CodeIgniter juga menjadi salah satu Framework 

pilihan yang memungkinkan developer untuk 

membuat sebuah aplikasi web dengan karakter 

pengembangan RAD (Rapid Application 

Development), yang memungkinkan untuk 

digunakan dan dikembangkan menjadi aplikasi 

lain yang lebih kompleks. CodeIgniter terdiri dari 

file-file pustaka (library), kelas-kelas, dan 

infrastruktur run-time yang terinspirasi oleh 

Framework Ruby on Rails. 

 

2.6  MySQL 

Menurut Budi Raharjo 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. 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam melakukan penelitan ini, dilakukan 

cara-cara penelitian sebagai berikut : 

3.1 Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data ini dilakukan 

dengan cara mempelajari berbagai laporan-laporan 

ilmah dan dokumen atau sumber bacaan serta 

buku-buku yang berkaitan atau berhubungan 

dengan penelitian. 

 

3.2 Observasi 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

cara pengamatan di Dinas Pendidikan pada bagian 

kepegawaian hal itu dilakukan dengan maksud 

untuk  

mendapatkan data dan dokumen secara 

langsung yang benar-benar terjadi didalam 

pelaksanaan. 

 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Menurut Sommerville Waterfall model adalah 

sebuah contoh dari dari proses perencanaan, 

dimana semua proses kegiatan harus terlebih 

dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum 

dikerjakan. Penggunaan model waterfall dalam 

pengembangan sistem diharapkan mampu 

memudahkan pembuatan sehingga pembangunan 

sistem bisa terstruktur. 

 

 
Gambar 1. Metode Pengembangan Sistem 

Model Waterfall 

 

Model air terjun (Waterfall) adalah contoh dari 

proses dalam rencana driven prinsip, anda harus 

merencanakan dan menjadwalkan semua proses 

kegiatan sebelum mulai bekerja pada mereka pada 

tahapan utama dari model air terjun langsung 

mencerminkan kegiatan yang mendasar : 

1. Requirements Analysis and Definition sistem 

ini layanan, kendala, ditetapkan oleh 

konsultasi dengan pengguna sistem. Mereka 

kemudian ditetapkan secara detail dan 

melayani sebagai spesifikasi sistem. 

2. System and Software Design, proses desain 

sistem mengalokasikan membutuhkan 

perangkat keras atau perangkat lunak sistem 

dengan membentuk sistem secara keseluruhan 

arsitektur. Desain perangkat lunak melibatkan 

identifikasi dan menggambarkan abstraksi 

sistem perangkat lunak. 

3. Implementation and Unit Testing pada tahap 

ini desain perangkat lunak adalah sebagai 

seperangkat program atau unit program. Unit 

pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap 

unit memenuhi spesifikasinya. Integration and 

System Testing, unit program individu atau 

program diintegrasikan dan diuji sebagai 

sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa 

perangkat lunak persyaratan telah terpenuhi. 

Setelah pengujian sistem perangkat lunak 

disampaikan kepada pelanggan. 

Operation and Maintenance, biasanya 

(meskipun tidak selalu), ini adalah terpanjang fase 

siklus hidup. Sistem terinstal dan dimasukkan ke 

dalam penggunaan praktis. 

 

3.4 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian pada dasarnya merupakan 

kerangka hubungan antara konsep-konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang 

akan dilakukan. Berdasarkan kerangka yang ada, 

maka kerangka penelitian yang digunakan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2. Kerangka Penelitian Sistem Informasi 

Kepegawaian 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

4.1 Analisis dan Perancangan Sistem 

4.1.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan 

untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang 

akan dibuat.  

Berikut ini merupakan use case diagram sistem 

informasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten OKU dilihat pada gambar 3 sebagai 

berikut  

berikut : 

 
Gambar 3. Use Case Diagram 

 

Terdapat dua actor yang mempunyai hak akses 

dalam menggunakan sistem dalam diagram use 

case, yang berinteraksi dengan sistem yaitu: 

admin, dan pegawai. Admin melakukan login, 

kemudian admin dapat mengaktifkan data pegawai 

yang register supaya bisa login, mengelola data 

pegawai serta dapat mencetak report data 

pegawai. Kemudian pegawai dapat melakukan 

register, login, pengolahan data pegawai itu 

sendiri dan mencetak report data pegawai itu 

sendiri. 

 

4.1.2 Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan work flow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. 

Diagram ini memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Activity 

diagram pada sistem dapat dilihat sebagai berikut 

: 

1. Activity Diagram Admin 

Login

Username & 

Password

Validasi

Menu Utama

Master Data Pegawai
Daftar Register 

Pegawai

Logout

Admin Sistem

Cetak Report

 
Gambar 4. Activity Diagram Admin 
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Aktivitas yang tergambar melalui activity 

diagram bagian admin sebagai berikut : Admin 

melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi 

username dan password. Sistem memvalidasi data 

username dan password apabila benar akan lanjut 

untuk mengelola sistem apabila tidak, maka akan 

menemui kondisi coba lagi memasukkan 

username dan password. Setelah dapat login ke 

sistem maka admin dapat mengelola sistem yang 

terdiri dari mengelola master, mengelola data 

pegawai, mengelola daftar register pegawai dan 

cetak report. Kemudian setelah selesai, admin 

dapat logout dari sistem. 

 

2. Activity Diagram Pegawai 

Login

NIP & Password

Validasi

Menu Utama

Data Pegawai

Logout

Pegawai Sistem

Cetak Report

 
 

Gambar 5. Activity Diagram Pegawai 

 

Aktivitas yang tergambar melalui activity 

diagram bagian pegawai sebagai berikut : Pegawai 

melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi 

NIP dan password. Sistem memvalidasi data NIP 

dan password apabila benar akan lanjut untuk 

mengelola sistem apabila tidak, maka akan 

menemui kondisi coba lagi memasukkan NIP dan 

password. Setelah dapat login ke sistem maka 

pegawai dapat mengelola sistem yang terdiri dari 

mengelola data pegawai dan cetak report. 

Kemudian setelah selesai, pegawai dapat logout 

dari sistem. 

 

4.2 Implementasi Program 

1. Tampilan Halaman Login 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Login 

 

Ini merupakan tampilan halaman login 

Sistem Informasi Kepegawaian Dinas 

Pendidikan Kabupaten OKU. Untuk 

masuk ke sistem admin atau pegawai 

harus login terlebih dahulu. Admin harus 

menginputkan username dan password, 

pegawai harus menginputkan NIP dan 

password. Jika username atau password 

salah akan di tampilkan informasi bahwa 

login ke sistem informasi ini gagal. 

 

2. Tampilan Halaman Menu Utama Admin 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman Menu 

Utama Admin 

Ini merupakan tampilan halaman menu 

utama saat admin yang login. Adapun 

fasilitas menu di menu utama ini terdapat 

list data pegawai, menu master, menu data 
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pegawai, dan daftar register pegawai. 

Menu master terdiri dari submenu pangkat 

dan golongan, tempat kerja  / sekolah. 

3. Tampilan Halaman Master Pangkat dan 

Golongan 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Master 

Pangkat dan Golongan 

 

Ini merupakan tampilan halaman master 

pangkat dan golongan yang berfungsi 

untuk display data pangkat dan golongan 

pegawai yang sudah di input kan. 

 

4. Tampilan Halaman Input Master Pangkat 

dan Golongan 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Input 

Master 

Pangkat dan Golongan 

Ini merupakan tampilan halaman input 

master pangkat dan golongan yang 

berfungsi untuk menginputkan data 

pangkat dan golongan pegawai. 

 

 

5. Tampilan Halaman Master Tempat Kerja / 

Sekolah 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Master 

Tempat Kerja / Sekolah 

 

Ini merupakan tampilan halaman master 

tempat kerja/sekolah yang berfungsi untuk 

display data tempat kerja/sekolah pegawai 

yang sudah di input kan. 

 

6. Tampilan Halaman Input Master Tempat 

Kerja  / Sekolah 

 
Gambar 11. Tampilan Halaman Input 

Master 

Tempat Kerja / Sekolah 

 

Ini merupakan tampilan halaman input 

master tempat kerja/sekolah yang 

berfungsi untuk menginputkan data-data 

tempat kerja/sekolah. 
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7. Tampilan Halaman Data Pegawai 

 
Gambar 12. Tampilan Halaman Data 

Pegawai 

 

Ini merupakan tampilan halaman data 

pegawai yang berfungsi untuk 

menginputkan data pegawai, di tampilan 

halaman data pegawai terdiri dari 

beberapa menu data pegawai. 

 

5. KESIMPULAN  

Pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem informasi 

kepegawaian ini, pengolahan data pegawai 

menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat 

meminimalisasikan kesalahan. 

2. Pegawai di lembaga-lembaga pendidikan di 

kabupaten Ogan Komering Ulu bisa 

mengakses ataupun update data kapan pun 

dan dari mana saja. 

 

6. SARAN 

Saran untuk penelitian selanjutnya sistem 

informasi kepegawaian ini di kembangkan untuk 

pegawai yang menggunakan gadget dengan 

tersedianya apk simpeg di playstore, sehingga 

lebih memudahkan lagi pegawai dalam 

pengolahan data pegawai. 
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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

PEMILIHAN DOSEN TERBAIK PADA 

AMIK AKMI MENGGUNAKAN  

METODE WP 
 

Haris Saputro1, M. Romzi2 

 

Abstract—The selection of the best lecturers at AMIK 

AKMI is still subjective and there is a kind of dislike 

of the fellow lecturers or students who choose, 

sometimes even decided by management without 

involving other parties. In the selection of the best 

lecturers it is necessary to have several components 

and selection criteria that must refer to and adjust to 

the points in the guidelines for selecting the best 

lecturers. Components that will be determined in the 

selection of the best lecturers will certainly vary so 

that it requires the involvement of several assessment 

elements, among others, supervisors, colleagues and 

students. With the presence of many components, a 

decision support system method is needed that can 

accommodate these components so that it becomes the 

right decision. Of the many decision support system 

methods, one of them is the WP (Weighted Product) 

method. The WP method will be implemented in the 

application so that it can determine and decide on the 

best lecturer based on the WP method 

 

Intisari— Pemilihan dosen terbaik pada AMIK 

AKMI saat ini masih bersifat subjektif dan ada 

semacam perasaan suka tidak suka dari rekan dosen 

ataupun mahasiswa yang memilih, bahkan terkadang 

diputuskan oleh pihak manajemen tanpa melibatkan 

pihak lain. Dalam pemilihan dosen terbaik perlu 

adanya beberapa komponen dan kriteria pemilihan 

yang harus mengacu dan menyesuaikan pada poin-

poin dalam pedoman pemilihan dosen terbaik. 

Komponen yang akan ditentukan  dalam pemilihan 

dosen terbaik pastinya akan bervariasi sehinga 

memerlukan keterlibatan beberapa unsur penilai 

antara lain atasan, rekan sejawat dan mahasiswa. 

Dengan adanya banyak komponen maka dibutuhkan 

suatu metode sistem pendukung keputusan yang 

dapat mengakomodir komponen-komponen tersebut 

sehingga menjadi keputusan yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari sekian banyak metode sistem pendukung 

keputusan salah satunya adalah metode 

WP(Weighted Product). Metode WP akan 

diimplementasikan pada aplikasi sehingga dapat 

menentukan dan memutuskan dosen terbaik 

berdasarkan metode WP tersebut 

 

Kata Kunci : Sistem pendukung keputusan, Metode 

WP(Weighted Product), Dosen, Bobot, vektor, 

kriteria, komponen 

 

1. PENDAHULUAN 

Dosen merupakan tulang punggung dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dosen 

merupakan tenaga pengajar yang memiliki peran 

dalam perencanaan dan proses dari kegiatan 

belajar, memberikan penilaian respon mahasiswa 

terhadap materi yang disampaikan, melakukan 

bimbingan terhadap mahasiswa, selain itu juga 

harus melengkapi tridarma perguruan tinggi 

berupa penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Untuk menghasilkan lulusan berkualitas maka 

diperlukan juga suatu proses pembelajaran  yang 

sesuain dan tepat. Untuk mendapatkan proses 

pembelajaran yang baik maka diperlukan dosen 

yang memiliki yang berkualitas spesifikasi dan 

kualitas tinggi. 

 AMIK AKMI Baturaja merasa perlu untuk 

memberikan penghargaan kepada dosen terbaik 

guna untuk meningkatkan motifasi pada dosen 

yang tentunya diharapkan berimbas pada 

peningkatan mutu pengembangan manajemen 

pendidikan di perguruan tinggi tersebut. 

Penghargaan terhadap dosen terbaik juga dapat 

memacu persaingan sehat antara dosen yang mana 

akan membuat suasana akademik menjadi 

semakin bervariatif. 
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Pemilihan dosen terbaik pada AMIK AKMI 

saat ini masih bersifat subjektif dan ada semacam 

perasaan suka tidak suka dari rekan dosen ataupun 

mahasiswa yang memilih, bahkan terkadang 

diputuskan oleh pihak manajemen tanpa 

melibatkan pihak lain. 

Selanjutnya dalam pemilihan dosen terbaik 

perlu adanya beberapa komponen dan kriteria 

pemilihan yang harus mengacu dan menyesuaikan 

pada poin-poin dalam pedoman pemilihan dosen 

terbaik. Komponen yang akan ditentukan  dalam 

pemilihan dosen terbaik pastinya akan bervariasi 

sehinga memerlukan keterlibatan beberapa unsur 

penilai antara lain atasan, rekan sejawat dan 

mahasiswa. Dengan adanya banyak komponen 

maka dibutuhkan suatu metode sistem pendukung 

keputusan yang dapat mengakomodir komponen-

komponen tersebut sehingga menjadi keputusan 

yang tepat. Dari sekian banyak metode sistem 

pendukung keputusan salah satunya adalah 

metode WP(Weighted Product). 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan 

diatas maka akan dibuat suatu sistem pendukung 

keputusan berbasis web pada perguruan tinggi 

AMIK AKMI Baturaja menggunakan metode WP. 

Besar harapannya dengan menggunakan sistem 

tersebut dapat mempermudah dan menjadi solusi 

bagi pemilihan dosen terbaik. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan ialah proses 

pengambilan keputusan dibantu menggunakan 

komputer untuk membantu pengambil keputusan 

dengan menggunakan beberapa data dan model 

tertentu untuk menyelesaikan beberapa masalah 

yang tidak terstruktur. Keberadaan SPK pada 

perusahaan atau organisasi bukan untuk 

menggantikan tugas-tugas pengambil keputusan, 

tetapi merupakan sarana yang membantu bagi 

mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan 

menggunakan data-data yang diolah menjadi 

informasi untuk mengambil keputusan dari 

masalah-masalah semi-terstruktur. Dalam 

implementasi SPK, hasil dari keputusan-

keputusan dari sistem bukanlah hal yang menjadi 

patokan, pengambilan keputusan tetap berada 

pada pengambil keputusan. Sistem hanya 

menghasilkan keluaran yang mengkalkulasi data-

data sebagaimana pertimbangan seorang 

pengambil keputusan. Sehingga kerja pengambil 

keputusan dalam mempertimbangkan keputusan 

dapat dimudahkan . 

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah 

Sistem yang mampu memberikan kemampuan 

baik kemampuan pemecahan masalah maupun 

kemampuan pemgkomunikasian untuk masalah 

semi-terstruktur. Secara khusus, SPK 

didefinisikan sebagai sebuah sistem yang 

mendukung kerja seorang manajer maupun 

sekelompok manajer dalam memecahkan masalah 

semi-terstruktur dengan cara memberikan 

informasi ataupun usulan menuju pada keputusan 

tertentu. 

Karakteristik sistem pendukung keputusan 

menurut Wibowo: 

1. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk 

membantu pengambil keputusan dalam 

memecahkan masalah yang sifatnya semi 

terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan 

menambahkan kebijaksanaan manusia dan 

informasi komputerisasi. 

2. Dalam proses pengolahannya, sistem 

pendukung keputusan mengkombinasikan 

penggunaan model-model analisis dengan 

teknik pemasukan data konvensional serta 

fungsi-fungsi pencari/interogasi informasi. 

3. Sistem Pendukung Keputusan, dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan/dioperasikan dengan mudah. 

4. Sistem Pendukung Keputusan dirancang 

dengan menekankan pada aspek fleksibilitas 

serta kemampuan adaptasi yang tinggi. 

Dengan berbagai karakter khusus di atas, 

SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan 

keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK 

menurut Kadarsah: 

1. SPK memperluas kemampuan pengambil 

keputusan dalam memproses data/informasi 

bagi pemakainya. 

2. SPK membantu pengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah terutama berbagai 

masalah yang sangat kompleks dan tidak 

terstruktur. 

3. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih 

cepat serta hasilnya dapat diandalkan. 
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4. Walaupun suatu SPK, mungkin saja tidak 

mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh pengambil keputusan, namun SPK dapat 

menjadi stimulan bagi pengambil keputusan 

dalam memahami persoalannya, karena 

mampu menyajikan berbagai alternatif 

pemecahan. 

 

2.2 Fuzzy Multiple Attribute Decision Making 

(FMADM) 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making 

(FMADM) adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 

alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari 

FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk 

setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif 

yang sudah diberikan[4] 

Pada dasarnya, proses FMADM dilakukan 

melalui 3 tahap, yaitu penyusunan komponen-

komponen situasi, analisis, dan sintesis informasi. 

Pada tahap penyusunan komponen, komponen 

situasi, akan dibentuk tabel taksiran yang berisi 

identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, 

kriteria, dan atribut 

Tahap analisis dilakukan melalui 2 (dua) 

langkah. Pertama, mendatangkan taksiran dari 

besaran yang potensial, kemungkinan, dan 

ketidakpastian yang berhubungan dengan dampak-

dampak yang mungkin pada setiap alternatif. 

Kedua, meliputi pemilihan dari preferensi 

pengambil keputusan untuk setiap nilai, dan 

ketidakpedulian terhadap resiko yang timbul. Pada 

langkah pertama, beberapa metode menggunakan 

fungsi distribusi |pj(x)| yang menyatakan 

probabilitas kumpulan atribut |ak| terhadap setiap 

alternatif |Ai|. Konsekuen juga dapat ditentukan 

secara langsung dari agregasi sederhana yang 

dilakukan pada informasi terbaik yang tersedia. 

Demikian pula, ada beberapa cara untuk 

menentukan preferensi pengambil keputusan pada 

setiap konsekuen yang dapat dilakukan pada 

langkah kedua. Metode yang paling sederhana 

adalah untuk menurunkan bobot atribut dan 

kriteria dengan fungsi utilitas atau penjumlahan 

terbobot. 

Namun sebagian besar pendekatan FMADM 

dilakukan melalui 2 (dua) langkah, yaitu: pertama, 

melakukan agregasi terhadap keputusan-keputusan 

yang tanggap terhadap semua tujuan pada setiap 

alternatif. Sedangkan yang kedua, melakukan 

perangkingan alternatif-alternatif keputusan 

tersebut berdasarkan hasil agregasi keputusan 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam menyelesaikan masalah FMADM. Antara 

lain yaitu: 

1. Simple Additive Weighting Method (SAW) 

2. Weighted Product (WP) 

3. ELECTRE 

4. Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution (TOPSIS) 

5. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

2.3 Metode WP 

Metode Weighted Product (WP) merupakan 

perkalian untuk menghubungkan rating atribut, 

dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan 

dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode 

weighted product  memerlukan proses normalisasi 

karena metode ini mengalikan hasil penilaian 

setiap atribut. Hasil perkalian  tersebut belum 

bermakna jika belum dibandingkan (dibagi) 

dengan nilai standar. Bobot untuk atribut manfaat  

berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses 

perkalian, sementara bobot biaya berfungsi 

sebagai pangkat negatif.  

Langkah-langkah penyelesaian WP sebagai 

berikut: 

1. Menentukan kriteria-kriteria 

Yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan 

dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci dan 

sifat dari masing-masing kriteria. 

2. Menentukan rating kecocokan 

Yaitu rating kecocokan setiap alternatif 

pada setiap kriteria, dan buat matriks 

keputusan. 

3. Melakukan normalisasi bobot 

Bobot Ternormalisasi = Bobot setiap 

kriterian / penjumlahan semua bobot 

kriteria. Nilai dari total bobot harus 

memenuhi persamaan: 

 
4. Menentukan nilai vektor S 

Dengan cara mengalikan seluruh kriteria 

bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai 

pangkat positif untuk kriteria benefit dan 
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bobot berfungsi sebagai pangkat negatif 

pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung 

nilai preferensi untuk alternatif Ai, 

diberikan sebagai berikut: 

m1,2,..,idengan,XS jkW

ij

n

1ji    

Keterangan : 

a. S : menyatakan preferensi alternatif 

yang dianalogikan sebagai vektor S 

b. x : menyatakan nilai criteria 

c. w : menyatakan bobot kriteria 

d. i : menyatakan alternatif 

e. j : menyatakan kriteria 

f. n : menyatakan banyaknya kriteria 

5. Menentukan nilai vektor V  

Yaitu nilai yang akan digunakan untuk 

perangkingan. Nilai preferensi relatif dari 

setiap alternatif dapat dihitung dengan 

rumus: 

 
m1,2,..,idengan,

1

1










n

j

W

j

n

j

W

ij

i
j

j

X

X

V  

Keterangan : 

a. V : menyatakan preferensi alternatif 

yang dianalogikan sebagai vektor V 

b. x : menyatakan nilai criteria 

c. w : menyatakan bobot kriteria 

d. i : menyatakan alternative 

e. j : menyatakan kriteria 

f. n : menyatakan banyaknya kriteria 

6. Merangking Nilai Vektor V Sekaligus 

membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam melakukan penelitan ini, dilakukan 

cara-cara penelitan sebagai berikut: 

3.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan Membaca, mencari dan 

mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai 

referensi seperti buku, artikel dan literatur-

literatur serta browsing di internet yang 

berhubungan dengan sistem pendukung 

keputusan dan dan metode weighted product . 

3.2 Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan 

data dengan pengamatan langsung dan 

pencatatan secara sistematis terhadap obyek 

yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh 

peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan 

mengenai hal-hal apa saja yang dijadikan 

sebagai kriteria dalam melakukan penilaian 

terhadap pemilihan dosen terbaik AMIK AKMI 

Baturaja. 

.  

3.3 Kerangka Sistem 

Kerangka sistem merupakan ide pokok 

penelitian atau bentuk alur sistem penelitian dan 

juga berupa gambaran area-area utama yan 

dibutuhkan oleh sistem. Kerangka sistem dapat 

berupa input, proses dan output yang akan dimuat 

pada sistem tersebut. 

Kerangka sistem pada penelitian ini dapat 

dilihat pada bentuk  alur sistem seperti pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 1. Kerangka Sistem 

 

Dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa 

sistem menyediakan inputan berupa penilaian 

mahasiswa, penilaian dosen sejawat, penilaian 

pimpinan, kualifikasi pendidikan, penelitian, 

jurnal, pelatihan, seminar, pengabdian  masyarakat 

dan terakhir jabatan akademik  

Selanjutnya setelah didapatkan nilai-nilai dari 

parameter yang ada maka akan diadakan 

perhitungan berdasarkan metode weighted 

product, selanjutnya akan dihasilkan keluaran 

terkait dengan peringkat dari dosen terbaik. 

Perencanaan sistem terkait dengan perhitungan 
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dapat digambarkan pada flowchart sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 2. Flowchart Alur Penelitian 

 

Untuk menggambarkan aktifitas level user yang 

dari aplikasi dirancang terdiri dari Administrator 

selaku pemilik hak akses tertinggi terhadap 

keseluruhan aplikasi. User mahasiswa memiliki 

akses untuk melakukan penilaian terhadap dosen 

dan juga dapat melihat hasil dari akhir dari 

pemilihan dosen terbaik dimana hasil tersebut juga 

dapat dilihat oleh seluruh user yang ada. User 

dosen dapat melakukan penilaian terhadap terman 

sejawat dan dapat juga melakukan pendaftaran 

sebagai calon dosen terbaik, User atasan dapat 

mekakukan penilaian terhadap calon dosen terbaik, 

Selanjutnya user LPPM menginputkan terkait 

dengan penelitian, jurnal dan pengabdia. 

Gambaran terhadap user dan sistem dapat dilihat 

pada gambar xx berikut : 

 

 
Gambar 3. Use Case Diagram 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

Implementasi yang dilakukan tentunya akan 

menggunakan rumus sayng telah diterangkan 

diatas kemudian dimasukan ke dalam pengkodean 

pada bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL. Sebelum dilakukan implementasi secara 

aplikasi maka sebaiknya kita ketahui informasi 

yang dibutuhkan terlebih dahulu 

4.1 Kriteria Penilaian  

Dalam penggunaan metode WP terdapat 

kriteria yang dibutuhkan untuk dalam proses 

pencarian dosen terbaik pada perguruan tinggi 

AMIK AKMI Baturaja, berikut adalah kriterianya : 

     Tabel 1. Kriteria yang diberikan 

Kriteria Keterangan 

C1 Penilaian Mahasiswa 

C2 Penilaian Dosen Sejawat 

C3 Penilaian Pimpinan 

C4 Kualifikasi Pendidikan 

C5 Penelitian yang dilakukan 

C6 Jurnal yang diterbitkan 

C7 Pelatihan Atau Kursus yang diikuti 

C8 Seminar yang diikuti 

C9 Pengabdian pada masyarakat 

C10 Jabatan Akademik Dosen 

 

   Tabel 2. Penilaian Mahasiswa (C1) 

No Nilai Keterangan Nilai 

1 86 - 100 sangat baik 5 

2 76 - 85 Baik 4 

3 66 - 75 Cukup 3 

4 51 – 65 Kurang 2 

5 0 – 50 sangat kurang 1 
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Tabel 3. Teman Sejawat (C2) 

No Nilai Keterangan Nilai 

1 86 – 100 sangat baik 5 

2 76 – 85 Baik 4 

3 66 – 75 Cukup 3 

4 51 - 65 Kurang 2 

5 0 - 50 sangat kurang 1 

 

Tabel 4. Penilaian Pimpinan 

No Nilai Keterangan Nilai 

1 86 - 100 sangat baik 5 

2 76 - 85 Baik 4 

3 66 - 75 Cukup 3 

4 51 - 65 Kurang 2 

5 0 - 50 sangat kurang 1 

 

Tabel 5. Kualifikasi Pendidikan 

No Jenjang Keterangan Nilai 

1 S3 baik 5 

2 S2 cukup 3 

3 S1 kurang 1 

 

Tabel 6. Penelitian 

No Jumlah Keterangan Nilai 

1 >= 4 sangat baik 5 

2 3 baik 4 

3 2 cukup 3 

4 1 kurang 2 

5 0 sangat kurang 1 

 

Tabel 7. Jurnal 

No Kriteria Jurnal Keterangan Nilai 

1   >=1 Jurnal Internasional 

Akreditasi 

sangat baik 5 

2 >=3 Jurnal Nasional 

Terakreditasi 

cukup 4 

3 1-2 Jurnal Nasional 

Terakreditasi 

cukup 3 

4 >=1 Jurnal Internasional cukup 3 

5 >=3 Jurnal Nasional cukup 3 

6 1-2 Jurnal Nasional kurang 2 

7 >=3 Jurnal Lokal kurang 2 

8 1-2 Jurnal Lokal sangat kurang 1 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Pelatihan 

No Jumlah Keterangan Nilai 

1 >= 4 sangat baik 5 

2 3 baik 4 

3 2 cukup 3 

4 1 kurang 2 

5 0 sangat kurang 1 

 

Tabel 9. Seminar 

No Jumlah Keterangan Nilai 

1 >= 4 sangat baik 5 

2 3 baik 4 

3 2 cukup 3 

4 1 kurang 2 

5 0 sangat kurang 1 

 

Tabel 10. Pengabdian Masyarakat 

No Jumlah Keterangan Nilai 

1 >= 4 sangat baik 5 

2 3 baik 4 

3 2 cukup 3 

4 1 kurang 2 

5 0 sangat kurang 1 

 

Tabel 11. Jabatan Akademik 

No JA Keterangan Nilai 

1 Guru Besar sangat baik 5 

2 Lektor Kepala baik 4 

3 Lektor cukup 3 

4 Asisten Ahli kurang 2 

5 Pengajar sangat kurang 1 

 

4.2 Alternatif  pilihan  

Pada pemilihan dosen terbaik di kampus AMIK 

AKMI Baturaja dapat diikuti oleh seluruh dosen 

yang ada. Adapun dosen peserta disebut sebagai 

alternatif pilihan. Untuk sampel pada penelitian 

ini diambil 5 alternatif pilihan. Setiap dosen 

diberikan penilaian sesuai dengan kriteria yang 

sudah ada. 

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan 

maka diperoleh data-data sebagai berikut: 
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Tabel 12 Data Kriteria 
A KRITERIA 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 3.9 4 4.2 3 3 2 4 4 4 3 

A2 4.3 4.3 4 3 4 3 4 4 4 2 

A3 3.8 4.4 3.8 3 3 2 5 5 5 2 

A4 3.9 4.1 4.2 3 5 3 5 5 5 3 

A5 4.2 3.9 3.8 3 5 2 5 5 5 2 

 

Setelah diketahui nilai-nilai yang dibutuhkan 

maka selanjutnya menentukan bobot kepentingan 

dari masing-masing kriteria yang diperoleh dari 

melakukan wawancara dengan pihak direksi 

kampus AMIK AKMI Baturaja 

Tabel 12. Nilai W 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

W 3 4 3 5 5 5 3 3 4 4 

 

4.3 Perhitungan metode WP 

Setelah diperoleh nilai-nilai dari setiap kriteria 

maka selanjutnya adalah melakukan perhitungan 

nilai-nilai tersebut. Perhitungan yang harus 

dilakukan terlebih dahulu adalah perbaikan bobot 

W sehingga total bobot Σwj =1 dengan cara : 





n

1j

j

j

j

W_Init

W_Init
W  

Dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W = (3, 4, 

3, 5, 5, 5, 3, 3, 4, 4) Wj merupakan W index ke j. 

Jadi untuk W1 yaitu 3, W2 yaitu 4 dan seterusnya. 

Selanjutnya  Σwj  merupakan jumlah keseluruhan 

dari W yaitu 3+4+3+5+5+5+3+3+4+4, Jadi untuk 

perbaikan bobot W1 menjadi: 

0.0769
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

3
W1   

0.1026
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

4
2W   

0.0769
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

3
W3   

0.1282
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

5
W4   

0.1282
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

5
W5   

0.1282
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

5
W6   

0.0769
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

3
W7   

0.0769
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

3
W8   

0.1026
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

4
9W   

0.1026
4+4+3+3+5+5+5+3+4+3

4
10W 

 
 

         Tabel 13. Normalisasi bobot awal 

Normalisasi bobot Nilai 

W1 0.0769 

W2 0.1026 

W3 0.0769 

W4 0.1282 

W5 0.1282 

W6 0.1282 

W7 0.0769 

W8 0.0769 

W9 0.1026 

W10 0.1026 

 

Selanjutnya setelah melakukan normalisasi bobot 

maka hal yang dilakukan adalah menghitung 

vektor S dengan rumus sebagai berikut: 

jkW
ij

n
1ji XS   

Maka akan dihasilkan perhitungan sebagai 

berikut: 

 
 

Tabel14. Hasil Perhitungan Vektor S 

Vektor S Nilai 

S1 3.3067 

S2 3.5058 

S3 3.3591 

S4 3.9479 

S5 3.5697 

 

Langkah terakhir adalah menentukan nilai vector 

yang akan digunakan Menghitung Preferensi (Vi) 

untuk perengkingan. Rumusnyanya seperti berikut: 

m1,2,..,idengan,

S

S
V

m

1j

i

i
i 
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0.2018
3.5697+3.9479+3.3591+3.5058+3.3067

3.5697
V

0.2232
3.5697+3.9479+3.3591+3.5058+3.3067

3.9479
V

0.1899
3.5697+3.9479+3.3591+3.5058+3.3067

3.3591
V

0.1982
3.5697+3.9479+3.3591+3.5058+3.3067

3.5058
V

0.1869
3.5697+3.9479+3.3591+3.5058+3.3067

3.3067
V

5

4

3

2

1











           

              Tabel x Hasil perhitungan Vektor V 

Vektor S Nilai 

V1 0.1869 

V2 0.1982 

V3 0.1899 

V4 0.2232 

V5 0.2018 

 

Dengan hasil perhitungan vektor V maka 

perhitungan dari pemilihan dosen terbaik dapat 

dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut : 

 

      Tabel 15. Hasil peringkat dosen 

Dosen Alternatif Nilai Peringkat 

Dosen A A1 0.1869 5 

Dosen B A2 0.1982 3 

Dosen C A3 0.1899 4 

Dosen D A4 0.2232 1 

Dosen E A5 0.2018 2 

 

4.4 Implementasi Program 

1. Tampilan halaman dosen 

 
Gambar 4. Pilihan pada dosen 

 

Dosen dapat memilih untuk mendaftar 

menjadi peserta pemilihan dosen terbaik 

atau melakukan penilaian terhadap teman 

sejawat. Jika memilih mendaftar maka 

akan muncul seperti gambar 5 

 
Gambar 5. Pengisian Biodata 

Jika memilih menilai teman sejawat maka 

akan muncul gambar 6 

 
Gambar 6. Penilaian sejawat 

 

2. Tampilan halaman mahasiswa 

Mahasiswa dapat melakukan penilaian 

terhadap seluruh dosen yang mengikuti 

pemilihan dosen terbaik 
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Gambar 7. Penilaian Mahasiswa 

 

3. Tampilan halaman atasan 

Mahasiswa dapat melakukan penilaian 

terhadap seluruh dosen yang mengikuti 

pemilihan dosen terbaik 

 
Gambar 8. Penilaian Atasan 

 

4. Tampilan halaman LPPM 

LPPM bertugas untuk menginputkan 

komponenseluruh jurnal dan juga 

pelatihan, seminar serta pengabdian pada 

masyarakat 

 
Gambar 9. Input data pada LPPM 

 

5. Tampilan Halaman Admin 

Pada halaman admin terdiri dari beberapa 

fungsi yang digunakan untuk 

keberlangsungan sistem pendukung 

keputusan pemilihan dosen terbaik.  

 
Gambar 10. Tampilan Peserta 

 

 
Gambar 11. Tampilan Kriteria 
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Gambar 12. Tampilan Hasil perhitungan 

6. Tampilah hasil 

Tampilan hasil dari pemilihan dosen 

terbaik dapat dilihat pada halaman utama 

sistem pada bagian pengumuman, yang 

mana hasilnya adalah sebagai berikut 

 
Gambar 13. Hasil pemilihan dosen terbaik 

 

5. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibangun dapat berjalan 

dengan baik serta dapat menerapkan metode 

WP dalam menentukan rangking pada 

pemilihan dosen terbaik 

2. Sistem pendukung keputusan dengan 

metode Weighted Product (WP) yang 

diterapkan dalam sistem pendukung 

keputusan seleksi dosen terbaik 

menghasilkan nilai yang sama antara 

perhitunagn manual dengan menggunakan 

sistem 

3. Dengan adanya sistem pendukung 

keputusan proses seleksi dosen berprestasi 

menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat 

meminimalisasikan kesalahan pengambilan 

keputusan 

 

 

 

6. SARAN 

Dalam pengambilan keputusan banyak metode 

yang bisa digunakan, oleh karena itu untuk 

perbandingan maka pengambilan keputusan dapat 

menggunakan beberapa metode sekaligus selain 

menggunakan metode WP. 
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ANALISIS DAN PERANCANGAN  

SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN 

SERVICE KOMPUTER  

(Studi Kasus Aurora Computer Muaradua) 
  

Sri Tita Faulina1, Rika Bherta2,  

 

Abstract.— Computer Aurora Muaradua is a 

private company engaged in the sale and service of 

computers. In addition to selling computers, it also 

sells computer accessories such as flash drives, mice, 

keyboards, cartridges, printers, ink and others. This 

research was conducted to study, analyze and design 

problems related to the selection of appropriate 

strategies to be applied in Muaradua's Aurora 

Computer. The selection of this strategy uses SWOT 

analysis. SWOT analysis is the identification of 

various factors systematically to formulate strategies 

that exist in the Aurora Computer Muaradua. Based 

on the results of the Internal-External matrix in the 

SWOT analysis, the design of information systems for 

sales and computer services is expected to facilitate in 

managing computer sales and service transaction 

data and sales reports (information), so that the 

Aurora Computer of two computers produces a faster, 

more precise performance system and accurate. 
 

Intisari— Aurora Komputer Muaradua merupakan 

salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

penjualan dan service komputer. Selain menjual 

komputer, juga menjual aksesoris komputer seperti 

flashdisk, mouse, keyboard, catridge, printer, ink dan 

lain-lain. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari, 

menganalisis dan merancang masalah yang berkaitan 

dengan pemilihan strategi yang tepat untuk 

diterapkan di Aurora Computer Muaradua. 

Pemilihan strategi ini menggunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi yang 

ada pada Aurora Computer Muaradua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil matriks Internal- Eksternal pada 

analisis SWOT, Dengan perancangan sistem 

informasi penjualan dan Service komputer ini 

diharapkan agar dapat mempermudah dalam 

mengelola data transaksi penjualan dan service 

komputer serta laporan penjualan (informasi), 

sehingga Aurora Komputer Muaradua komputer 

menghasilkan sistem kinerja lebih cepat, tepat dan 

akurat. 
 

Kata Kunci— SWOT, Sistem, Penjualan, Informasi 

 

1. PENDAHULUAN  

     Dalam mewujudkan perkembangan teknologi 

informasi dari tahun ke tahun yang semakin cepat 

menjadi tantangan berat bagi pengguna teknologi 

informasi itu sendiri dan mendorong setiap sektor 

organisasi baik formal maupun informal atau 

lembaga-lembaga lainnya dalam hal pemanfaatan 

tekhnologi yang membantu kegiatan penunjang 

kerja yang menghasilkan informasi yang cepat, 

tepat dan akurat. Maka dibutuhkan sumber daya 

pendukung lainnya seperti perangkat lunak yang 

dapat diandalkan kemampuannya serta sumber 

daya manusia yang harus menguasai kemampuan 

teknologi informasi itu sendiri dan menyusun 

strategi-strategi pemasaran sebaik mungkin 

dengan cara memanfaatkan kekuatan dan peluang 

yang ada, disamping itu perusahaan harus dapat 

juga mengantisipasi gerakan pesaing dan ancaman.  

    Dengan adanya Persaingan di dunia bisnis saat 

ini semakin meningkat dengan ketat, barang dan 

jasa yang ada di pasaran bisa memiliki 

keseragaman antara produk yang satu dengan 

produk yang lain. Ini terjadi karena suatu produk 

yang sukses di pasar akan segera diikuti oleh para 

pesaing dengan menghasilkan produk yang sejenis 

dengan produk tersebut. Sehingga perlu adanya 

mailto:Sritita@Yahoo.co.id
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peningkatan didalam strategi pemasaran   

perusahaan agar tetap eksis di pasaran. 

       Banyaknya keseragaman pada produk-produk 

yang terdapat dipasar, membuat para konsumen 

dihadapkan pada banyak pilihan terhadap produk 

yang diinginkan. Informasi yang konsumen 

dapatkan tentang penjelasan produk dalam 

kemasan tersebut tidak begitu membantu 

konsumen dalam menentukan keputusan dalam 

pembelian produk. Dan konsumen cenderung 

lebih memilih produk yang lain. Produk yang 

memiliki perbedaan akan lebih menarik perhatian 

konsumen dan dapat membantu konsumen untuk 

mengambil keputusan pembelian produk 

dibandingkan dengan produk yang banyak beredar 

dipasaran untuk fungsi yang sama. Perbedaan 

produk yang berhasil dicapai oleh suatu 

perusahaan harus disertai dengan kualitas produk 

yang baik, karena produk yang berbeda dipasaran 

apabila tidak dibarengi dengan kualitas yang baik 

maka tidak akan dinikmati oleh konsumen.  

     Penetapan strategi pemasaran akan 

berpengaruh terhadap naik turunnya hasil 

penjualan perusahaan. Untuk dapat mencapai apa 

yang diinginkan oleh pihak perusahaan, perlu 

diperhatikan lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan. Mengingat kedua faktor tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kebijakan 

perusahaan dalam kelangsungan kegiatan 

usahanya. Permasalahan manajemen dalam 

perusahaan merupakan salah satu bagian yang 

sangat penting.  

    Pemasaran yang dilakukan dengan strategi yang 

baik akan dapat menempatkan produk pada posisi 

yang tepat dan menguasai pasar. Pemasaran 

adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan 

untuk mengarahkan usahanya guna memuaskan 

konsumen dengan memperoleh keuntungan. Dan 

ini merupakan pemikiran baru dalam bisnis dan 

menggantikan cara berfikir yang mengarah pada 

produk. 

      Konsep pemasaran merupakan strategi 

perusahaan yang berorientasi pada pasar. Dan 

berusaha menghasilkan apa yang diinginkan 

konsumen, perusahaan juga harus ingat pelayanan 

terhadap konsumen harus diperhatikan dengan 

analisa dan perancangan sistem informasi 

penjualan pada Aurora komputer Muaradua. 

      Aurora Computer Muaradua merupakan salah 

satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

penjualan dan service komputer. Selain menjual 

komputer, juga menjual aksesoris komputer 

seperti  flashdisk, mouse, keyboard, catridge, 

printer, ink dan lain-lain. 

     Pada bagian penjualan di Aurora Computer 

dalam melakukan pengolahan data penjualan 

sehari-hari saat ini menggunakan komputernya 

belum optimal. Dimana data-data tersesut 

diarsipkan pada satu file kemudian dicatat pada 

buku besar dan dimasukan kedalam komputer lalu 

disimpan sebagai arsip. Hal tersebut dirasakan 

akan menimbulkan permasalahan diantaranya 

resiko kehilangan data sangat besar, lambatnya 

proses pencarian data karena melibatkan banyak 

dokumen, rumitnya pemrosesan data, dan juga ada 

kemungkinan terjadi kerangkapan data. Jadi 

apabila laporan penjualan dan service komputer 

dibutuhkan oleh pimpinan maka bagian 

administrasi merasa kesulitan dan informasi yang 

akan diberikanpun tidak bisa dipakai untuk 

menunjang keputusan bagi pempinan. 

     Pada bagian service komputer di Aurora 

Computer Muaradua dalam melakukan service 

mempunyai kendala-kendala yaitu pada saat mau 

melakukan service komputer pihak teknisi harus 

melihat atau memeriksa terlebih dahulu persediaan 

barang sehingga membuang waktu karena apabila 

barang yang dibutuhkan teknisi tidak ada maka 

barang tersebut akan dipesan terlebih dahulu. Hal 

tersebut akan memperlambat kerja para teknisi 

dalam memperbaiki komputer. Begitu juga dengan 

pengolahan data service komputer sama seperti 

dengan pengolahan data penjualan yang terjadi 

sehari-hari. 

    Dari perkembangan teknologi itulah kita harus 

memahami serta mengenal teknologi tersebut. 

Yang mana kecanggihan teknologi akan terus 

berkembang dengan pesat diberbagai aspek 

kehidupan di masa yang akan datang. 

 

2. METODE PENELITIAN  

2.1 Pengertian Sistem  

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam 

mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan 

pada prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen atau elemennya. Pendekatan sistem 
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yang menekankan pada prosedur mendefinisikan 

sistem menurut Jogiyanto HM bahwa sistem 

merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu. Sedangkan Pendekatan sistem 

merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urutan-urutan operasi didalam 

sistem.  

Menurut Richard F.Neushel mendefinisikan 

prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal 

(tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa 

orang didalam satu atau lebih departemen yang 

diterapkan untuk menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang 

terjadi. 

Sedangkan pendekatan sistemnya yang lebih 

menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan sistem adalah Kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu yang mana komponen-

komponen atau subsistem-subsistem saling 

berinteraksi dan saling berhubungan membentuk 

satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem 

tersebut dapat tercapai. Untuk menganalisis 

sistem dan merencanakan suatu sistem, analisis 

dan perancangan sistem harus mengetahui terlebih 

dahulu mengenai komponen-komponen dari 

sistem tersebut. 

Berdasarkan hal diatas, definisi secara umum 

mengartikan sistem sebagai kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi dan bertanggung 

jawab memproses masukan (input) sehingga 

menghasilkan keluaran (output). 

 

2.2  Karakteristik Sistem  

     Suatu sistem mempunyai karakteristik atau 

sifat-sifat tertentu, yaitu:  

1. Komponen Sistem (Components)  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah sistem 

yang saling berinteraksi yang artinya saling 

bekerja sama membentuk satu kesatuan.  

Komponen sistem dapat berupa suatu 

subsistem atau bagian-bagian dari sistem, 

komponen sistem menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan.  

2. Batas Sistem (Boundary)  

Merupakan daerah yang membatasi antara 

sistem dengan sistem lainnya atau sistem 

dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini 

memungkinkan satu sistem dipandang sebagai 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.  

3. Lingkungan luar sistem (Environment)  

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah 

apapun diluar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem.  

4. Penghubung sistem (Interface)  

Merupakan media penghubung antara 

satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

Melalui penghubung ini memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu 

subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran 

suatu subsistem akan menjadi masukan untuk 

subsistem yang lain dengan melewati 

penghubung. Dengan demikian terjadi suatu 

integrasi sistem yang membentuk satu 

kesatuan. 

5. Masukan Sistem (Input)  

Masukan (input) adalah energi yang 

dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat 

berupa masukan pemeliharaan (maintenance 

input) dan sinyal (signal input).  

6. Pengolah Sistem (Proses)  

Pengolah sistem adalah pengolahan atau 

pemrosesan suatu masukan menjadi keluaran 

sehingga manjadi sesuatu yang bermanfaat 

untuk kebutuhan.  

7. Keluaran sistem (Output)  

Output adalah hasil akhir dari input yang 

diproses dan diklarifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna. Keluaran ini merupakan 

masukan bagi subsistem yang lain.  

8. Sasaran atau tujuan sistem (Objectives/goal 

system)  

Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan 

dari operasi sistem, adapun sistem yang 

berhasil adalah sistem yang dapat mencapai 

tujuan atau sasaran dari sistem tersebut. 

 

2.3 Pengertian Informasi  

Dalam mempelajari sistem kita harus 

mempelajari informasi, pasalnya suatu sistem 

yang kurang mendapatkan suatu informasi akan 

menjadi ketinggalan zaman/tidak bertahan lama. 

Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun 
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dan sebagainya, dimana data adalah suatu 

kenyataan yang bermanfaat menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. 

Gagasan penting yang mendasari pemakaian 

istilah informasi dalam sistem informasi adalah 

memperkaya penyajian, mempunyai nilai kejutan 

atau mengungkapkan sesuatu. Informasi dapat 

merubah kemungkinan-kemungkinan hasil yang 

diharapkan dalam sebuah situasi keputusan.  

Karena itu Informasi mempunyai nilai dalam 

proses keputusan. Menurut Jogiyanto HM yang 

dimaksud informasi adalah : Data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti 

bagi penerimanya Menurut Al-Bahra Bin 

Ladjamudin, bahwa definisi informasi secara 

umum dalam pemakaian sistem informasi adalah 

Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk 

yang berarti dan berguna bagi penerimanya untuk 

mengambil keputusan masa kini maupun yang 

akan datang. 

Sedangkan pendapat Al-Bahra Bin 

Ladjamudin, yang dimaksud dengan Informasi 

adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang 

lebih berarti bagi penerimanya.Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Informasi adalah data yang 

dirubah/diproses menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan berarti dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2.4 Kualitas Informasi  

Informasi yang memiliki kualitas baik akan 

menentukan efektifitas dalam pengambilan 

keputusan pada suatu organisasi. John Burch dan 

Gary Grudnitski menyebutkan adanya tiga pilar 

utama yang menentukan kualitas dari suatu 

informasi yaitu : Akurat, Tepat pada waktunya 

dan Relevan. Sedangkan Al-Bahra Bin 

Ladjamudin menyebutkan dengan rinci dan 

lengkap tentang syarat-syarat Informasi yang 

dikatakan berkualitas yaitu apabila mempunyai 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1. Akurat  

Suatu informasi dikatakan berkualitas jika 

seluruh kebutuhan informasi tersebut telah 

tersampaikan, seluruh pesan telah benar/sesuai, 

serta pesan yang disampaikan sudah lengkap 

atau hanya sistem yang diinginkan oleh user.  

2. Relevan  

Informasi yang berkualitas akan mampu 

menunjukkan benang merah relevansi kejadian 

masa lalu, hari ini dan masa depan sebagai 

sebuah bentuk aktivitas yang konkrit dan 

mampu dilaksanakan dan dibuktikan oleh siapa 

saja.  

3. Tepat Waktu  

 Berbagai proses dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu, laporan-laporan yang dibutuhkan 

dapat disampaikan tepat waktu.  

4. Ekonomis  

 Informasi yang dihasilkan mempunyai nilai 

jual yang tinggi, serta biaya operasional untuk 

menghasilkan informasi tersebut minimal.  

5. Efisien  

 Informasi yang berkualitas memiliki sintaks 

ataupun kalimat yang sederhana namun 

mampu memberikan makna dan hasil yang 

mendalam, atau bahkan menggetarkan setiap 

orang atau benda apapun yang menerimanya.  

6. Dapat Dipercaya  

 Informasi tersebut berasal dari sumber yang 

dapat dipercaya, sumber tersebut juga telah 

teruji tingkat kejujurannya.  

 

2.5 Pengertian Sistem Informasi  

Telah diketahui bahwa informasi 

merupakan hal yang sangat penting bagi 

manajemen didalam pengambilan keputusan. 

Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. 

Leitch dan K. Roscoe Davis  adalah sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Sedangkan dalam buku Analisis dan Desain 

Sistem Informasi karangan Al-Bahra bin 

Ladjamudin disebutkan bahwa sistem informasi 

adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada 

saat dilaksanakan akan memberikan informasi 

bagi pengambil keputusan dan atau untuk 

mengendalikan organisasi. 

 

2.6 Komponen Sistem Informasi  

Stair menjelaskan bahwa sistem 

informasi berbasis komputer (CBIS) dalam suatu 

organisasi terdiri dari komponen-komponen 

berikut : 



JIK, VOL. 9, No. 2, Desember 2018                                                                                               23 

 AKMI BATURAJA    Sri Tita & Rika Bherta 

1. Perangkat Keras (Hardware)  

 Mencakup berbagai peranti fisik seperti 

komputer dan printer.  

2. Perangkat Lunak (Software)  

 Program atau instruksi yang memungkinkan 

perangkat keras memproses data.  

3. Basis Data (Database)  

Kumpulan data dan informasi yang 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

cepat dan mudah diakses oleh pengguna sistem 

informasi.  

4. Prosedur (Procedure)  

Sekumpulan aturan yang meliputi strategi, 

kebijakan ,metode dan peraturan-peraturan 

dalam menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer.  

5. Telekomunikasi  

Komunikasi yang menghubungkan antara 

pengguna sistem dengan sistem komputer 

secara bersama-sama kedalam suatu jaringan 

kerja yang efektif.  

6. Orang (Manusia)  

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan sistem informasi, pemrosesan 

dan penggunaan keluaran sistem informasi.  

 

2.7 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah Suatu metode 

perencanaan strategis untuk mengevaluasi factor-

faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai 

tujuan, yaitu kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats), baik itu tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

 

2.8  Analisis Keunggulan SWOT 

Bertujuan untuk membuat evaluasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam bisnis. Umumnya SWOT digambarkan 

dengan tabel pada ukuran kertas besar untuk 

memudahkan analisis hubungan antar aspeknya, 

dengan melibatkan tujuan bisnis yang spesifik 

dan identifikasi faktor internal dan eksternal 

unutk mencapai tujuan tersebut. Adapun 

keunggulan suatu perusahaan dengan 

menggunakan analisis SWOT adalah sebagai 

berikut :  

a. Perusahaan menjadi lebih memahami 

kekuatannya dan memberikan rekomendasi 

untuk meningkatkannya. 

b. Perusahaan dapat melihat situasi suatu 

peluang dan dapat mempertahankan peluang. 

c. Perusahaan mengetahui kelemahan serta 

mencari solusi untuk mengurangi kelemahan 

tersebut. 

d. Perusahaan mengetahui potensi ancaman 

serta untuk menghindari ancaman tersebut 

 

2.9 Analisis Kebutuhan Sistem dan SWOT 

      Bertujuan untuk mempermudah analisis sistem 

dalam mementukan keseluruhan kebutuhan secara 

lengkap. Maka kebutuhan tersebut terbagi bagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1)   Kebutuhan Fungsional 

2)   Kebutuhan Nonfungsional 

      Sedangkan Analisis SWOT berperan dalam 

bisnis karena tujuannya membuat kerangka situasi 

dan kondisi dalam suatu perusahaan dari sudut 

pandang SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, threats) 

 

2.10  Konsep Dasar Perancangan Sistem  

Rancangan sistem menurut John Burch dan 

Gary Grudnitski merupakan penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.  

 

2.11 Siklus Hidup Pengembangan Sistem  

Kegiatan pengembangan sistem dapat 

diartikan sebagai kegiatan membangun sistem 

baru untuk mengganti, memperbaiki atau 

meningkatkan fungsi dari sistem yang sudah ada. 

Dalam siklus hidup pengembangan sistem ini 

digambarkan tahapan-tahapan utamal dan 

langkah-langkah dari setiap tahapan :  

1. Problem definition  

2. Feasibility study, Bertujuan untuk mengetahui 

ruang lingkup pekerjaan.  

3. Analysis, bertujuan untuk memahami sistem 

yang ada, mengidentifikasi masalah dan 

mencari solusinya.  

4. Sistem design, bertujuan untuk mendesain 

sistem yang baru yang dapat menyelesaikan 

masalah masalah yang dihadapi perusahaan.  

5. Detailed Design, Membuat sistem baru  
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6. Implementation, bertujuan untuk 

mengimplementasikan sistem yang baru.  

7. Maintenance, bertujuan agar sistem dapat 

berjalan secara optimal.  

2.12 Metodologi Pengembagan System  

Dalam melakukan pengembangan sistem 

sangat diperlukan suatu metodologi dalam 

mendefinisikan pendekatan-pendekatan 

pengembangan. Tercapainya sasaran dari 

pengembangan sistem dipengaruhi oleh 

pendekatan dan metodologi yang digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan sistem.  

Metodologi merupakan pedoman 

bagaimana dan apa yang harus dikerjakan dalam 

mengembangkan sistem. Metodologi yang 

digunakan dalam pengembangan sistem 

Permintaan dan stok adalah metodologi waterfall.  

Waterfall adalah suatu teknik 

pengembangan sistem untuk merencanakan, 

memutuskan dan mengontrol proses 

pengembangan sistem informasi. Tahapan-tahapan 

dalam melakukan pengembangan sistem yang 

menggunakan model waterfall adalah sebagai 

berikut :  

1. Perencanaan (Planing)  

2. Analisis (Analysist)  

3. Perancangan (Design)  

4. Penerapan (Implementation)  

5. Pemeliharaan (Maintenance)  

 

2.13 Analisis dan Perancangan Sistem 

Masalah yang dihadapi akan dianalisis 

dengan menggunakan metode PIECES sehingga 

diketahui apa yang dibutuhkan dalam pembuatan 

laporan program evaluasi belajar dengan cepat dan 

efisien untuk meningkatkan kualitas Sistem 

Informasi Penjualan dan Service Komputer pada 

Aurora computer Muaradua. 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Setelah melakukan perancangan maka 

program dapat diimplementasikan. Implementasi 

program adalah implementasi dari program yang 

sudah dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman dan pengkodean. Berikut tampilan 

dari program yang sudah dibangun: 

Adapun Form-form tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Form Menu Utama 

        Menu utama adalah menu awal tampilan 

yang indeksnya menghubungkan menu-menu 

seperti menu input data yang berisikan form data 

barang, data konsumen dan data supplier, menu 

transaksi yang berisi form data penjualan, data 

pembelian dan data service, menu laporan yang 

berisi form  data barang, data konsumen, data 

supplier, data penjualan, data pembelian dan data 

service, menu setting yang berisi form password 

yang digunakan untuk mengganti password, menu 

about yang berisi form tentang programmer, dan 

menu exit.Adapun tampilan dari form  menu 

utama seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 1. Tampilan Menu Utama 

Dan ketika intro sudah selesai kemudian akan 

tampil form login, form login digunakan untuk 

membatasi user yang dapat menggunakan sistem 

informasi. Hanya user yang telah tersimpan dalam 

database saja yang bisa menggunakannya. Berikut 

adalah tampilan form login : 

 
Gambar 2. Tampilan form login 

Pada form login terdapat dua tombol, tombol 

“LOGIN” digunakan untuk mengaktifkan fitur-

fitur yang ada di menu utama, sedangkan tombol 

“CANCEL’ digunakan untuk menutup form login. 

2. Menu Input Data 

Menu input memiliki 3 (tiga) sub menu 

yaitu data barang, data konsumen, data supplier. 

a.Input Data Barang 

   Form data barang adalah form yang digunaan 

untuk mengelolah data barang yang ada di Aurora 

Computer Muaradua. Pengolahan data meliputi 
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kode barang, no_seri, nama_barang, type, merek, 

harga_jual, harga_beli, dan jumlah_stok. 

Tampilan dari form data barang adalah sebagai 

berikut : 

 
Gambar 3. Tampilan form input data 

barang 

 

b. Input Data Konsumen 

Form data barang adalah form yang digunakan 

untuk mengelolah data barang yang ada di Aurora 

Computer Muaradua. Pengolahan data meliputi 

kode konsumen, nama konsumen, alamat, kota, 

telepon. Berikut tampilan form data konsumen. 

 
Gambar 4. Tampilan form input data 

konsumen 

 

c.Input Data Supplier 

Form data supplier adalah form yang digunaan 

untuk mengelolah data barang yang ada di Aurora 

Computer Muaradua. Pengolahan data meliputi 

kode supplier, nama supplier, alamat, kota, 

telepon. Berikut tampilan form data supplier. 

 
Gambar 5. Tampilan form  input data 

supplier 

 

3. Menu Transaksi 

Menu transaksi memiliki 3 (tiga) sub menu, 

yaitu data penjualan, data pembelian, dan data 

service. 

 

a. Transaksi penjualan 

Form transaksi penjualan adalah form yang 

digunakan untuk melakukan transaksi penjualan 

kepada konsumen yang meliputi tanggal, kode 

konsumen, nama konsumen, kode barang, nama 

barang, harga jual, jumlah, total. Tampilan 

formnya adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 6. Tampilan form transaksi penjualan 

 

b. Transaksi Pembelian 

Form transaksi pembelian adalah form yang 

digunakan untuk melakukan transaksi pembelian 

kepada konsumen yang meliputi tanggal, kode 

supplier, nama supplier, kode barang, nama 

barang, harga beli, jumlah, total. Tampilan 

formnya adalah sebagai berikut:: 

 
Gambar 7. Tampilan form transaksi 

pembelian 

 

c. Transaksi Service 

Form transaksi service adalah form yang 

digunakan untuk melakukan transaksi service 

kepada konsumen yang meliputi kode konsumen, 

kerusakan barang, biaya servis, tanggal masuk, 

tanggal keluar. Tampilan formnya adalah sebagai 

berikut : 

 
Gambar 8. Tampilan form transaksi 

service 

 

4. Laporan  

Menu ini menampilan data barang, data 

konsumen, data supplier, data pembelian, data 
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penjualan, data service, dan berikut tampilan 

menu ini yaitu:  

a. Laporan Data Barang 

 
Gambar 9. Tampilan laporan data barang 

 

a. Laporan Data konsumen 

 
Gambar 10. Tampilan laporan data konsumen 

 

b. Laporan Data Supplier 

 
Gambar 38. Tampilan laporan data 

supplier 

 

c. Laporan Data Pembelian 

 
Gambar 11. Tampilan laporan data pembelian 

 

e. Laporan Data Penjualan 

 
Gambar 12. Tampilan laporan data penjualan 

 

f. Laporan Data Service 

 
         Gambar 13. Tampilan laporan data service 

 

5. Menu Setting 

Menu setting memiliki 1 (satu) sub menu 

yaitu menu setting password. Menu setting 

password adalah menu yang digunakan untuk 

mengubah username dan password yang lama 

dengan yang baru. 

 
Gambar 14. Tampilan setting password 

 

3.2 Pembahasan 

     Dalam pembahasan ini Analisis Kelayakan 

Sistem dan SWOT ini merupakan suatu sistem 

baru yang akan ditawarkan harus diuji 

kelayakannya terlebih dahulu, apakah sistem 

tersebut lebih baik dari sistem yang sudah ada atau 

malah sebaliknya dalam pengujian kelayakan ini 

akan dipertimbangkan manfaat yang diperoleh. 

Berikut adalah cara menguji suatu sistem 

dikatakan layak atau tidak dapat dilakukan 

beberapa analisis diantaranya : 

1.   Analisis Kelayakan Teknik 

2.   Analisis Kelayakan Hukum3.    

3 .  Analisis Kelayakan Operasional 

     Sedangkan untuk Kelayakan system SWOT  

diberilah :  

1. Faktor internal IKM dengan ketentuan 

pemberian bobot pada faktor strategis 

internal yang mana menggunakan : 

a. memberi bobot masing-masing faktor 

dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) 

sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan 

pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 

posisi perusahaan. 

b. memberi rating untuk masing-masing faktor 

dengan memberikan skala mulai dari 4 

(outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut 

terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Variabel yang bersifat positif 

(semua variabel yang masuk kategori 

kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai 

dengan +4 (sangat baik) dengan 
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membandingkannya dengan rata-rata 

industri atau dengan pesaing utama. 

Contohnya, jika kelemahan perusahaan 

besar sekali dibandingkan dengan rata-

rata industri, nilainya adalah 1, 

sedangkan jika kelemahan perusahaan di 

bawah rata-rata industri, nilainya adalah  

4. 

2. Faktor eksternal IKM dengan menentukan 

pemberian bobot pada faktor strategis eksternal 

a. Beri bobot masing-masing faktor dengan 

skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 

0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi 

perusahaan. 

b. Beri rating untuk masing-masing faktor 

dengan memberikan skala mulai dari 4 

(outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut 

terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian ratinguntuk faktor 

peluang yang bersifat positif (peluang yang 

semakin besar diberi rating +4, tetapi jika 

peluangnya kecil, diberi rating +1). 

Pemberian rating ancaman adalah 

kebalikannya. Misalnya, jika nilai 

ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 

1.Sebaliknya, jika ancamannya sedikit 

ratingnya  4. 

3. Membuat questioner dengan sudut pandang 

SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, 

threats). 

4. Membuat matriks Perbandingan 

Berpasangan Antar Kriteria 

 

4 KESIMPULAN 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai analisis dan perancangan sistem 

informasi penjualan dan service komputer pada 

Aurora komputer muaradua maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Bedasarkan hasil matriks Internal-Eksternal 

pada analisis SWOT adalah menggunakan 

strategi umum yang digunakan dengan 

penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

Penetrasi pasar atau pertumbuhan 

terkonsentrasi dapat dilakukan dengan: 

a. Menambah tingkat penggunaan pelanggan 

lama, melalui : jumlah pembelian dan 

memberi insentif harga untuk penggunaan 

lebih banyak. 

b. Memikat pelanggan pesaing, melalui : 

mempertajam diferensiasi merk, 

meningkatkan usaha promosi, dan 

menyesuaikan harga dengan kualitas. 

c. Memikat bukan pengguna untuk membeli 

produk, melalui : merangsang keinginan 

mencoba melalui produk contoh, insentif 

harga, menyesuaikan antara harga dan 

kualitas, dan mengiklankan pengguna baru. 

2. Dengan penggunaan PIECES tentang 

penginputan, pencarian, transaksi, dan laporan 

dari data Aurora Computer Muaradua. 

3. Dengan adanya Sistem Informasi pada 

aplikasi ini yang terdiri dari menu utama, 

menu penginputan data, pencarian, transaksi 

dan menu pembuatan laporan berupa laporan 

data barang, laporan data konsumen, laporan 

data supplier, laporan data pembelian, laporan 

data penjualan dan laporan data service 

diharapkan dapat membantu kinerja penjualan 

dan service pada Aurora computer Muaradua 

menjadi efektif dan efisien  

 

5 SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk 

pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Diadakan pelatihan pada alat-alat atau 

teknologi untuk karyawan, sehingga 

karyawan bisa menggunakan alat teknologi 

yang modern sehingga dapat menjelaskan 

produk lebih rinci untuk menyakinkan 

konsumen 

2. Aurora computer Muaradua perlu melakukan 

langkah-langkah seperti meningkatkan usaha 

promosi, menyesuaikan harga dengan 

kualitas dan memberi insentif harga guna 

mempertahankan pasarnya. Selain itu, 

ekspansi pasar dapat dilakukan dengan 

menembus pasar daerah lain, misalnya 

daerah OKU Timur, dan lain lain. 

3. Setelah sistem informasi berjalan dengan 

efektif dan efisien diharapkan dapat 
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dikembangkan  lagi   dengan   menambah  

fitur-fitur   lain   Perkembangan sistem 

informasi ini diarahkan untuk menjadi lebih 

maju, canggih dan efisien dalam pemanfaatan 

media aplikasi website yang berorientasi 

online. Sehingga diharapkan sistem informasi 

ini dapat digunakan dengan optimal dan 

efisien. 

4. Sistem yang berjalan perlu ditingkatkan segi 

keamanan sistem tersebut baik dari recovery 

password, perbaikan validasi form, backup 

database dan juga restore database. 
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Penerapan Metode Certainty Factory 

Menentukan Penerimaan Kartu Keluarga 

Sejahtera (Kks) Berbasis Web Mobile 
 

Satrianansyah 1 

 

 

Abstract—Government activities to provide 

PSC to the poor, in the process of determining 

the poor families who are entitled to receive 

KKS every RT Head in Lubuklinggau Timur I 

District do data collection and record on the 

data book of recipients of KKS assistance, then 

selected by kecamatan selection team based on 

the criteria that have been determined, ie work, 

dependents and income, the process to 

determine the poor who will be given PSC 

problems arise in the process of deliberation 

that has been done ie the decision of 

beneficiaries of KKS produced is still 

subjective. This research used data collection 

method by doing observation to Lubuklinggau 

East I district office, interview with subdistrict 

head of Lubuklinggau Timur I and literature 

on book related to title of writer. The result of 

the research is application by applying 

Certainty Factor Method Determining 

Acceptance of Prosperous Family Card (KKS), 

application built with PHP programming 

language with MySQL as application database 

and application interface built Web Mobile. It 

can be concluded that the application can 

generate data information of beneficiaries of 

KKS from the calculation of comparison of 

poor people in Kecamatan Lubuklinggau 

Timur I. 

 

 

 

 

 

 

Intisari—Kegiatan pemerintahan untuk 

memberikan KKS kepada warga miskin, 

dalam proses penentuan keluarga miskin yang 

berhak untuk menerima KKS setiap Ketua RT 

di kecamatan Lubuklinggau Timur I 

melakukan pendataan dan mencatat pada 

buku data penerima bantuan KKS, yang 

kemudian dilakukan penyeleksian oleh tim 

seleksi kecamatan berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, yakni pekerjaan, tanggungan, 

dan penghasilan, proses untuk menentukan 

warga miskin yang akan diberikan KKS timbul 

permasalahan pada proses musyawarah yang 

telah dilakukan yaitu keputusan penerima 

bantuan KKS yang dihasilkan masih bersifat 

subjektif. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara melakukan 

observasi ke kantor kecamatan Lubuklinggau 

Timur I, wawancara dengan camat kecamatan 

Lubuklinggau Timur I dan literatur pada buku 

yang berhubungan dengan judul penulis. Hasil 

Penelitian yaitu aplikasi dengan menerapkan 

Metode Certainty Factor Menentukan 

Penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 

aplikasi dibangun dengan bahasa 

pemrograman PHP dengan MySQL sebagai 

database aplikasi serta interface aplikasi 

dibangun berbasis Web Mobile. Dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi dapat 

menghasilkan informasi data penerima 

bantuan KKS dari hasil perhitungan 

perbandingan warga miskin di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur I. 

 

Kata Kunci— Certainty Factor, Web Mobile, 

dan Blackbox testing 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah 

berdampak besar pada berbagai Organisasi seperti 

perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Salah 

mailto:satria.bleng@gmail.com
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satunya instansi pemerintahan yang berperan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan tujuan dari setipa instansi pemerintahan. 

Berbagai kegiatan pemerintahan perlu 

menerapkan suatu teknologi informasi untuk dapat 

memaksimalkan kegiatan yang dilakukan suatu 

instansi pemerintahan. Salah satu penerapan 

Metode Certainty Factor, dengan definisi dari 

Metode Certainty Factor (CF) merupakan nilai 

parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk 

menunjukkan besarnya kepercayaan dari setiap 

nilai tertentu.  

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

Merupakan salah satu kegiatan instansi 

pemerintahan yang berguna sebagai 

penanggulangan kemiskinan. Pemilihan keluarga 

miskin untuk diberikan KKS dilakukan telah 

diatur dalam instruksi Pemerintahan Dalam Negri 

yang menyatakan untuk melaksanakan 

Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah 

Kelurahan (Muskel) untuk pemutakhiran data 

penerima KPS dengan: 

a. Menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti; 

b. Melakukan verifikasi jumlah Rumah Tangga 

yang dapat diganti (retur dan Rumah Tangga 

yang akan diganti); dan 

c. Menetapkan nama Rumah Tangga Pengganti 

(tidak boleh melebihi Dari jumlah KPS).  

Pada kecamatan Lubuklinggau Timur I,     

Saat ini telah melaksanakan kegiatan 

pemerintahan untuk memberikan KKS kepada 

warga miskin, dalam proses penentuan keluarga 

miskin yang berhak untuk menerima KKS setiap 

Ketua RT di kecamatan Lubuklinggau Timur I 

melakukan pendataan dan mencatat pada buku 

data penerima bantuan KKS, yang kemudian 

dilakukan penyeleksian oleh tim seleksi 

kecamatan berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan, yakni pekerjaan, tanggungan, dan 

penghasilan. Setelah pendataan dilakukan 

musyawarah di setiap RT untuk menentukan 

masyarakat miskin yang menerima KKS dan 

kemudian hasil dari musyawarah diberikan kepada 

kecamatan Lubuklinggau Timur I untuk diproses 

dan memberikan KKS kepada setiap RT di 

kecamatan Lubuklinggau Timur I. Dari proses 

untuk menentukan warga miskin yang akan 

diberikan KKS timbul permasalahan pada proses 

musyawarah yang telah dilakukan yaitu keputusan 

penerima bantuan KKS yang dihasilkan masih 

bersifat subjektif, sehingga sering terjadi 

masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima 

bantuan tetapi dapat menjadi penerima bantuan 

serta proses kegiatan untuk menentukan warga 

miskin yang akan diberikan KKS membutuhkan 

waktu yang lama sehingga kegiatan pemerintahan 

untuk memberikan KKS kepada warga miskin di 

kecamatan Lubuklinggau Timur I tidak dilakukan 

dengan efektif. 

Dari uraian diatas, penulis melakukan 

penelitian pada Kecamatan Lubuklinggau Timur 

Idan menuangkannya dalam bentuk  penelitian 

dengan judul “Penerapan Metode Certainty 

Factor Menentukan Penerimaan Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) Berbasis Web 

Mobile”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Analisis Sistem 

Dalam analisis ini, penulis mengumpulkan 

data-data yang diperlukan dalam penyusunan  

penelitian ini, seperti peninjauan langsung ke 

Kantor Kecamatan Lubuklinggau Timur I, 

wawancara dengan Camat pada Kecamatan 

Lubuklinggau Timur I, dan melakukan 

pengambilan dan pengumpulan data baik yang 

berasal dari dokumen lembaga yang bersangkutan 

maupun dari buku-buku yang berasal dari 

berbagai sumber yang relevan dengan judul 

penulis. 

1. Analisis Prosedur Kerja. Saat ini telah 

melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk 

memberikan KKS kepada warga miskin, 

dalam proses penentuan keluarga miskin 

yang berhak untuk menerima KKS setiap 

Ketua RT di kecamatan Lubuklinggau Timur 

I melakukan pendataan dan mencatat pada 

buku data penerima bantuan KKS, yang 

kemudian dilakukan penyeleksian oleh tim 

seleksi kecamatan berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, yakni pekerjaan, 

tanggungan, dan penghasilan. Setelah 

pendataan dilakukan musyawarah di setiap 

RT untuk menentukan masyarakat miskin 

yang menerima KKS dan kemudian hasil dari 

musyawarah diberikan kepada kecamatan 

Lubuklinggau Timur I untuk diproses dan 
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memberikan KKS kepada setiap RT di 

kecamatan Lubuklinggau Timur I. Dari 

proses untuk menentukan warga miskin yang 

akan diberikan KKS timbul permasalahan 

pada proses musyawarah yang telah 

dilakukan yaitu keputusan penerima bantuan 

KKS yang dihasilkan masih bersifat subjektif, 

sehingga sering terjadi masyarakat yang 

seharusnya tidak layak menerima bantuan 

tetapi dapat menjadi penerima bantuan serta 

proses kegiatan untuk menentukan warga 

miskin yang akan diberikan KKS 

membutuhkan waktu yang lama sehingga 

kegiatan pemerintahan untuk memberikan 

KKS kepada warga miskin di kecamatan 

Lubuklinggau Timur I tidak dilakukan 

dengan efektif. 

2. Analisis Pemecahan Masalah. Permasalahan 

pada Kecamatan Lubuklinggau Timur I dapat 

diselesaikan dengan alat bantu yang tepat 

untuk memberikan informasi warga miskin 

penerima bantuan KKS, yaitu dengan 

Penerapan Metode Certainty Factor. 

Penentuan penerima bantuan KKS dengan 

Penerapan Metode Certainty Factor akan 

memberikan informasi yang objektif karena 

proses perhitungan perbandingan penerima 

bantuan KKS akan menghitung nilai 

perbandingan pekerjaan, tanggungan, dan 

penghasilan dari setiap warga miskin di 

kecamatan Lubuklinggau Timur I.    

 

2.2  Desain Sistem 

Penerapan Metode Certainty Factor 

Menentukan Penerimaan Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) penulis menggunakan alat bantu 

UML dengan berupa use case diagram, activity 

diagram, class diagram dan sequence diagram. 

Selain itu penulis juga mendesain antar muka bisa 

berupa input /output sistem. 

 

 

2.3  Perancangan Sistem 

2.3.1  Perancangan UML 

Pada sistem ini akan dilakukan 

perancangan sistem dari Penerapan Metode 

Certainty Factor Menentukan Penerimaan Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) Berbasis Web Mobile, 

dengan menggunakan diagram UML. 

2.3.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan 

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem 

yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat 

sistem, dan bukan “bagaimana”., 

admin

Mengelola Data

Warga Miskin

Tampil
edit hapus

Tambah

logout
login

<< include >>

RT

Mengelola Data RTTambah

edit

hapus Tampil

Mengelola Data

Pekerjaan
Tampil

edit

hapus Tambah

Mengelola Data

Penerima Bantuan KKS

Tambah
edit hapus

Tampil

<< include >>

<< include >>

<< include >>

Camat

Mengelola Data

Penghasilan

Tanpil
edit hapus

Tambah
Mengelola Data

Tanggungan

Tanpil
edit hapus

Tambah

<< include >>

<< include >>

<< include >>

G

ambaGambar 2. Use Case Diagram 

 

2.3.3 Activity Diagram 

  Activity Diagram merupakan bagian dari 

penggambaran sistem secara fungsional 

menjelaskan proses-proses logika atau fungsi yang 

terimplementasi oleh kode program. Activity 

Diagram memodelkan event-event yang terjadi di 

dalam suatu use case dan digunakan untuk 

pemodelan aspek dinamis dari sistem. 

1) Activity Diagram Login User ke Sistem 

SystemUser

Login sistem gagal

Login Sistem berhasil,

Menampilkan halaman utama sistem

Verifikasi Cek data login sistemMemasukkan Username dan Password

 
Gambar 3.Activity Diagram Login User ke 

Sistem 
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2) Activity Diagram Input  Data Warga Miskin 

Memilih Menu Data Warga Miskin

Menampilkan halaman mengelola 

Data Warga Miskin, dan 

Data Warga Miskin

yang tersimpan

Gagal simpan, Input Data 

Warga Miskin

Berhasil Menyimpan Data 

Warga Miskin

SystemAdmin Atau RT

Verifikasi Cek data

Memilih Input data Warga Miskin

Mengisi Form Data Warga Miskin

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

login

 
 Gambar 4.Activity Diagram Input  Data Warga 

Miskin 

 

3) Activity Diagram Edit  Data Warga Miskin 

Memilih Menu Data Warga Miskin
Menampilkan halaman mengelola 

data Warga Miskin, 

dan data Warga Miskin yang tersimpan

SystemAdmin atau RT

Verifikasi Cek Edit data

Pilih data Warga Miskin, dan klik edit

Mengisi Form edit data Warga Miskin

login

Menampilkan halaman

 edit

 data Warga Miskin

Gagal edit, Data Warga Miskin

Berhasil Edit data Warga Miskin

 
Gambar 5.Activity Diagram Edit Data Warga 

Miskin 

 

4) Activity Diagram HapusData Warga Miskin 

Memilih Menu Data Warga Miskin
Menampilkan halaman mengelola 

data Warga Miskin, 

dan data Warga Miskinyang tersimpan

hapus data

 Warga Miskin
cancel

SystemAdmin atau RT

Pilih data Warga Miskin,

 dan klik hapus
menampilkan opsi

klik hapus  *untuk setuju menghapus data

data 

sukses dihapus

login

 
 Gambar 6.Activity Diagram Hapus Data Warga 

Miskin 

 

5) Activity Diagram Tampil Data Warga Miskin 

Memilih Menu Data Warga Miskin
Menampilkan halaman mengelola 

data Warga Miskin, 

dan Warga Miskinyang tersimpan

SystemAdmin atau RT

login

 
Gambar 7. Activity Diagram Tampil Data Warga 

Miskin 

 

 

 

 

6) Activity DiagramInput Data RT 

Memilih Menu Data RT

Menampilkan halaman mengelola 

Data RT, dan 

Data RT yang tersimpan

Gagal simpan, Input Data 

RT

Berhasil Menyimpan Data 

RT

SystemAdmin

Verifikasi Cek data

Memilih Input data RT

Mengisi Form Data RT

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

login

 
Gambar 8.Activity Diagram Input  Data RT 

 

7) Activity DiagramInput Data Pekerjan 

Memilih Menu Data Pekerjaan

Menampilkan halaman mengelola 

Data Pekerjaan, dan 

Data Pekerjaan yang tersimpan

Gagal simpan, Input Data 

Pekerjaan

Berhasil Menyimpan Data 

Pekerjaan

SystemAdmin atau RT

Verifikasi Cek data

Memilih Input data Pekerjaan

Mengisi Form Data Pekerjaan

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

login

 
 Gambar 9.Activity Diagram Input Data Pekerjan 

 

8) Activity DiagramInput Data Tanggungan 

Memilih Menu Data Tanggungan

Menampilkan halaman mengelola 

Data Tanggungan, dan 

Data Tanggunganyang tersimpan

Gagal simpan, Input Data 

Tanggungan

Berhasil Menyimpan Data 

Tanggungan

SystemAdmin atau RT

Verifikasi Cek data

Memilih Input data Tanggungan

Mengisi Form Data Tanggungan

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

login

 
Gambar 10.Activity Diagram Input Data 

Tanggungan 

 

9) Activity Diagram Input  Data Penghasilan 

Memilih Menu Data Penghasilan

Menampilkan halaman mengelola 

Data Penghasilan, dan 

Data Penghasilan yang tersimpan

Gagal simpan, Input Data 

Penghasilan

Berhasil Menyimpan Data 

Penghasilan

SystemAdmin atau RT

Verifikasi Cek data

Memilih Input data Penghasilan

Mengisi Form Data Penghasilan

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

login

 
 Gambar 11.Activity Diagram Input Data 

Penghasilan 
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10) Activity Diagram Proses (Input) Penerima 

Bantuan KKS 

Memilih Menu Data Proses 

Penerima KKS

Menampilkan halaman mengelola 

Data Proses Penerima KKS, dan 

Data Proses Penerima KKS 

yang tersimpan

Gagal simpan, Input Data 

Proses Penerima KKS

Berhasil Menyimpan Data 

Proses Penerima KKS

SystemAdmin

Verifikasi Cek data

Memilih Input data 

Proses Penerima KKS

Mengisi Form Data 

Proses Penerima KKS

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

login

 
Gambar 12.Activity Diagram Proses (Input) 

Penerima Bantuan KKS 

 

11) Activity Diagram Tampil Laporan Penerima 

Bantuan KKS 

Memilih Menu Laporan Penerima KKS
Menampilkan Halaman 

 keseluruhan data Laporan Penerima KKS

Gagal Menampilkan

 data Laporan Penerima KKS

Berhasil menampilkan data 

Laporan Penerima KKS

SystemAdmin Atau Camat

Verifikasi Cek Data 

Laporan Penerima KKS

Memilih data Laporan Penerima KKS

Klik Laporan Penerima KKS

Masuk Halaman Sistem Menampilkan Halaman Utama Sistem

 
 Gambar 13.Activity Diagram Tampil Laporan 

Penerima KKS 

 

2.3.4 Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem.  

 
Gambar 14. Class Diagram 

 

2.3.5 Perancangan Desain Tabel 

Adapun table-tabel yang akan dibutuhkan 

dalam Penerapan Metode Certainty Factor 

Menentukan Penerimaan Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) adalah sebagai berikut : 

1) Tabel User 

Nama Tabel : User 

Primary key : Id_user 

Tabel 2. Desain File User 

No Nama Field Type 
Ukur

an 
Keterangan 

1 Id_user Int 11 Id user 

2 Nama_user Varchar 50 Nama user 

3 Jk_user 
Varchar 15 

Jenis kelamina 

user 

4 Email_user Varchar 30 Email user 

5 Username 
Varchar 50 

Username login 

user 

6 Password 
Varchar 100 

Password login 

user 

7 Level_user Varchar 20 Level login user 

 

2) Tabel Warga Miskin 

Nama Tabel : Warga_miskin 

Primary key : Id_wmis 

Tabel 3.  Desain File Warga Miskin 

No 
Nama 

Field 
Type 

Ukur

an 
Keterangan 

1 Id_wmis  
Int 11 

Id warga 

miskin 

2 Id_rt  Int 11 Id RT 

3 Id_pekerja

an  
Int 11 

Id pekerjaan 

4 Id_tanggu

ngan  
Int 11 

Id tanggungan 

5 Id_pengha

silan  
Int 11 

Id penghasilan 

6 Nama_w

mis  
Varchar 50 

Nama warga 

miskin 

7 jk  
Varchar 20 

Jenis kelamin 

warga miskin 

8 tgl_lahir  
Date - 

Tanggal lahir 

warga miskin 

9 jml_anggo

ta_kel  
Int 11 

Jumlah anggota 

keluarga 

10 Alamat 
Text - 

Alamat warga 

miskin 

 

3) Tabel RT 

Nama Tabel : RT 

Primary key : Id_rt 

Tabel 4. Desain File RT 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 Id_rt  Int 11 Id RT 

2 Nama_rt  Varchar 50 Nama RT 

3 Ketua_rt  Varchar 50 Ketua RT 

4 Alamat_rt  Text - Alamat RT 

5 Foto_kawas

an_rt  
Varchar 100 

Foto 

kawasan 
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perumahan 

RT 

 

4) Tabel Pekerjaan 

Nama Tabel : Pekerjaan 

Primary key : id_pekerjaan 

Tabel 5. Desain File Pekerjaan 

No Nama Field Type Ukuran 
Keterang

an 

1 Id_pekerjaa

n 
Int 11 

Id 

pekerjaan 

2 Nama_peker

jaan  
Varchar 50 

Nama 

pekerjaan 

3 ket  
Text - 

Keterang

an 

4 Nilai_cf 

_pekerjaan 
Varchar 25 

Nilai Cf 

pekerjaan 

 

5) Tabel Tanggungan 

Nama Tabel : Tanggungan 

Primary key : id_tanggungan 

Tabel 6. Desain File Tanggungan 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 Id_tanggung

an  
Int 11 

Id 

tanggungan 

2 Jumlah_tang

gungan  
Varchar 50 

Jumlah 

tanggungan 

3 Anggota_tan

ggungan 
Varchar 100 

Anggota 

tanggungan 

4 ket  Text - Keterangan 

5 Nilai_cf_tan

ggungan 
Varchar 25 

Nilai CF  

 

6) Tabel Penghasilan 

Nama Tabel : Penghasilan 

Primary key : id_penghasilan 

 

 

 

Tabel 7. Desain File Penghasilan 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 Id_penghasilan 
Int 11 

Id 

penghasilan 

2 Jumlah_penghasi

lan  
Varhcar 50 

Jumlah 

penghasilan 

3 Sumber_penghas

ilan  
Varchar 100 

Sumbser 

penghasilan 

4 ket  Text - Keterangan 

5 Nilai_cf_pengha

silan  
Varchar 25 

Nuilai Cf 

penghasilan 

 

7) Tabel Penerima Bantuan KKS 

Nama Tabel : Penerima Bantuan KKS 

Primary key : id_penerima 

Tabel 8. Desain File Penerima Bantuan KKS 

No Nama Field Type Ukuran Keterangan 

1 Id_penerima Int 11 Id penerima 

2 Id_wmis  Int 11 Id warga miskin 

3 Hasil_cf  
Varchar 25 

Hasil 

perhigungan Cf 

4 status_pener

ima  
Varchar 30 

Status penerima 

5 Nilai_cf_pe

nghasilan  
Varchar 25 

Nuilai Cf 

penghasilan 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dibahas hasil 

implementasi dari perancangan yang telah dibuat 

dan dijelaskan pada bab sebelumnya. Aplikasi 

yang dibuat pada penelitian ini merupakan Sistem 

Penerapan Metode Certainty Factor Menentukan 

Penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

 

3.1.1 Tampilan Halaman Login 

 
Gambar 15. Tampilan Halaman Login 

 

3.1.2 Tampilan Halaman Utama Sistem 

 
Gambar 16. Tampilan Halaman Utama Aplikasi 

(admin) 

 
Gambar 17. Tampilan Halaman Utama Aplikasi  

(Camat) 
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Gambar 18. Tampilan Halaman Utama Aplikasi 

(RT) 

 

3.1.3 Tampilan Halaman Data User 

 
Gambar 19. Tampilan Halaman Data User 

 

3.1.4 Tampilan Halaman Data RT 

 
Gambar 20. Tampilan Halaman Input Data RT 

 
Gambar 21. Tampilan Halaman Kelola Data RT 

 

3.1.5 Tampilan Halaman Data Warga 

Miskin 

 
Gambar 22. Tampilan Halaman Hasil Iterasi  

Data Mining 

 
Gambar 23. Tampilan Halaman Pohon Keputusan 
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3.1.6 Tampilan Halaman Penentuan 

Penerima KKS 

 
Gambar 24. Tampilan Halaman Penentuan 

Penerima KKS (Proses) 

 
Gambar 25. Tampilan Halaman Penentuan 

Penerima KKS (Reset) 

 

3.1.7 Tampilan Halaman Data Penerima 

KKS 

 
Gambar 26. Tampilan Halaman Data Penerima 

KKS 

 
Gambar 27. Tampilan Halaman Data Penerima 

KKS (Laporan) 

 

3.2 Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan untuk menjamin 

kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari 

perangka tlunak.Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk menjamin bahwa sistem Penerapan 

Metode Certainty Factor Menentukan 

Penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 

yang dibangun memiliki kualitas yang 

handal.Pengujian perangkat lunak ini 

menggunakan metode pengujian blackbox. 

Berikut beberapa kasus pengujian dan 

hasil dari pengujiannya sistem Penerapan 

Metode Certainty Factor Menentukan 

Penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

Tabel 9. Skenario dan hasilPengujianSistem 

Requirment Skenario uji Hasil yang diharapkan 

Hasil

peng

ujian 

Login Sistem 

Penerapan 

Metode 

Certainty 

Factor 

Login  

(jikabenar) 

TampilKe halaman utama 

Sistem Penerapan 

Metode Certainty Factor 

Valid 

Login  

 (jikasalah) 

Tampil konfirmasi login 

gagal dan Mengulang 

tampilan Sistem 

Penerapan Metode 

Certainty Factor 

Valid 

 

Input data 

Warga Miskin 

Input data 

Warga 

Miskin 

(jikaberhasil) 

Datatersimpan 

dalamdatabasedan 

kembali kehalaman home 
Valid 

Input data 

Warga 

Miskin  

(jikagagal) 

Datatidak 

tersimpandantampil 

keterangan gagal input 
Valid 

 

Edit data 

Warga Miskin 

Edit data 

Warga 

Miskin 

( jika 

berhasil) 

data Warga Miskin di 

database terupdate dan 

kembali kehalaman home Valid 

Edit data 

Warga 

Miskin 

(jika tidak 

berhasil) 

data Warga Miskin di 

database tidak terupdate 

dan menampilkan gagal 

update 

Valid 

 

Hapus data 

Warga Miskin 

Hapus data 

Warga 

Miskin 

( jika berhasil 

) 

data Warga Miskin di 

database 

Terhapus, tampil popup 

data berhasil dihapus dan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Hapus Warga 

Miskin 

( jika tidak 

berhasil ) 

data Warga Miskin  di 

database tidak terhapus 

dan tampil popup gagal 

hapus data 

Valid 

 

Tampil data  

Warga Miskin 

 

 

Menampilkan 

Warga 

Miskin 

(jikabenar) 

 

Menampilkan 

keseluruhan data Warga 

Miskin 

Valid 

Menampilkan 

Warga 

Miskin 

(jikagagal) 

 

Tidak menampilkan data 

Warga Miskin atau 

kembali ke home 

Valid 

 

Input data 

Pekerjaan 

Input data 

Pekerjaan 

(jikaberhasil) 

Datatersimpan 

dalamdatabasedan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Input data 

Pekerjaan  

(jikagagal) 

Datatidak 

tersimpandantampil 

keterangan gagal input 

Valid 
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Edit data 

Pekerjaan 

Edit data 

Pekerjaan 

( jika 

berhasil) 

data Pekerjaan di 

database terupdate dan 

kembali kehalaman home 
Valid 

Edit data 

Pekerjaan 

(jika tidak 

berhasil) 

data Pekerjaan di 

database tidak terupdate 

dan menampilkan gagal 

update 

Valid 

 

Hapus data 

Pekerjaan 

Hapus data 

Pekerjaan 

( jika berhasil 

) 

data Pekerjaan di 

database 

Terhapus, tampil popup 

data berhasil dihapus dan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Hapus 

Pekerjaan 

( jika tidak 

berhasil ) 

data Pekerjaan  di 

database tidak terhapus 

dan tampil popup gagal 

hapus data 

Valid 

 

Lihat data  

Pekerjaan 

 

 

Menampilkan 

Pekerjaan 

(jikabenar) 

 

Menampilkan 

keseluruhan data 

Pekerjaan 

Valid 

Menampilkan 

Pekerjaan 

(jikagagal) 

 

Tidak menampilkan data 

Pekerjaan atau kembali 

ke home 

Valid 

 

Input data 

Tanggungan 

Input data 

Tanggungan 

(jikaberhasil) 

Datatersimpan 

dalamdatabasedan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Input data 

Tanggungan  

(jikagagal) 

Datatidak 

tersimpandantampil 

keterangan gagal input 

Valid 

 

Edit data 

Tanggungan 

Edit data 

Tanggungan 

( jika 

berhasil) 

data Tanggungan di 

database terupdate dan 

kembali kehalaman home 
Valid 

Edit data 

Tanggungan 

(jika tidak 

berhasil) 

data Tanggungan di 

database tidak terupdate 

dan menampilkan gagal 

update 

Valid 

 

Hapus data 

Tanggungan 

Hapus data 

Tanggungan 

( jika berhasil 

) 

data Tanggungan di 

database 

Terhapus, tampil popup 

data berhasil dihapus dan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Hapus 

Tanggungan 

( jika tidak 

berhasil ) 

data Tanggungan  di 

database tidak terhapus 

dan tampil popup gagal 

hapus data 

Valid 

 

Lihat data  

Tanggungan 

 

 

Menampilkan 

Tanggungan 

(jikabenar) 

 

Menampilkan 

keseluruhan data 

Tanggungan 

Valid 

Menampilkan 

Tanggungan 

(jikagagal) 

 

Tidak menampilkan data 

Tanggungan atau kembali 

ke home 

Valid 

 

Input data 

Penghasilan 

Input data 

Penghasilan 

(jikaberhasil) 

Datatersimpan 

dalamdatabasedan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Input data 

Penghasilan  

(jikagagal) 

Datatidak 

tersimpandantampil 

keterangan gagal input 

Valid 

 

Edit data 

Penghasilan 

Edit data 

Penghasilan 

( jika 

berhasil) 

data Penghasilan di 

database terupdate dan 

kembali kehalaman home 
Valid 

Edit data 

Penghasilan 

(jika tidak 

berhasil) 

data Penghasilan di 

database tidak terupdate 

dan menampilkan gagal 

update 

Valid 

 

Hapus data 

Penghasilan 

Hapus data 

Penghasilan 

( jika berhasil 

) 

data Penghasilan di 

database 

Terhapus, tampil popup 

data berhasil dihapus dan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Hapus 

Penghasilan 

( jika tidak 

berhasil ) 

data Penghasilan  di 

database tidak terhapus 

dan tampil popup gagal 

hapus data 

Valid 

 

Lihat data  

Penghasilan 

 

 

Menampilkan 

Penghasilan 

(jikabenar) 

 

Menampilkan 

keseluruhan data 

Penghasilan 

Valid 

Menampilkan 

Penghasilan 

(jikagagal) 

 

Tidak menampilkan data 

Penghasilan atau kembali 

ke home 

Valid 

 

Input data RT 

Input data RT 

(jikaberhasil) 

Datatersimpan 

dalamdatabasedan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Input data RT  

(jikagagal) 

Datatidak 

tersimpandantampil 

keterangan gagal input 

Valid 

 

Edit data RT 

Edit data RT 

( jika 

berhasil) 

data RT di database 

terupdate dan kembali 

kehalaman home 

Valid 

Edit data RT 

(jika tidak 

berhasil) 

data RT di database tidak 

terupdate dan 

menampilkan gagal 

update 

Valid 

 

Hapus data 

RT 

Hapus data 

RT 

( jika berhasil 

) 

data RT di database 

Terhapus, tampil popup 

data berhasil dihapus dan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Hapus RT 

( jika tidak 

berhasil ) 

data RT  di database tidak 

terhapus dan tampil 

popup gagal hapus data 

Valid 

 

Lihat data  RT 

 

 

Menampilkan 

RT 

(jikabenar) 

 

Menampilkan 

keseluruhan data RT 
Valid 

Menampilkan 

RT 

(jikagagal) 

 

Tidak menampilkan data 

RT atau kembali ke home 
Valid 

 

Input (Proses) 

Data 

Penerima 

Bantuan KKS 

dengan 

Certainty 

Factor 

Input 

(Proses) 

 

(jikaberhasil) 

Data hasil proses penentuan 

KKS tersimpan 

dalamdatabasedan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Input 

(Proses) 

(jikagagal) 

Data hasil proses penentuan 

KKS tidak 

tersimpandantampil 

keterangan gagal input 

Valid 

 

Hapus(Reset) 

Data 

Penerima 

Bantuan KKS 

dengan 

Certainty 

Factor 

Input 

(Proses) 

 

(jikaberhasil) 

Data Penerima Bantuan 

KKS dengan Certainty 

Factor di database 

Terhapus, tampil popup 

data berhasil dihapus dan 

kembali kehalaman home 

Valid 

Input 

(Proses) 

(jikagagal) 

Data Penerima Bantuan 

KKS dengan Certainty 

Factor di database tidak 

Valid 
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terhapus dan tampil 

popup gagal hapus data 

 

Menampilkan 

Laporan 

Penerima 

Bantuan KKS 

Menampilkan 

Laporan 

Penerima 

Bantuan 

KKS 

(jikabenar) 

Menampilkan 

keseluruhan Laporan 

Penerima Bantuan KKS  

Valid 

Menampilkan 

Laporan 

Penerima 

Bantuan 

KKS 

(jikagagal) 

Tidak menampilkan 

Laporan Penerima 

Bantuan KKS 

menampilkan notifikasi 

tidak ditemukan 

Valid 

 

Logout Sistem 

Penerapan 

Metode 

Certainty 

Factor 

 

logout  

(jikaBerhasil) 

TampilKe halaman 

halaman login Sistem 

Penerapan Metode 

Certainty Factor 

Valid 

Inputlogout 

 (jikagagal) 

Tampil logout gagal, 

kemali kehalaman utama 

sistem 

Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian dengan 

kasus uji sample diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem Penerapan Metode Certainty Factor 

Menentukan Penerimaan Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) secara fungsional mengeluarkan 

hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

 

3.3 Pembahasan 

Sistem Penerapan Metode Certainty 

Factor Menentukan Penerimaan Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) di bangun ini mengunakan 

bahasa pemograman php dan database mysql 

dengan interface aplikasi berbasis Web Mobile 

aplikasi dapat berjalan pada setiap web browser di 

semua device platform. 

Sistem dapat digunakan oleh user seperti 

admin yaitu staff kecamatan yang ditunjuk oleh 

camat mengelola sistem, camat kecamatan 

Lubuklinggau Timur I, dan Ketua RT. Pada sistem 

Admin, camat dan RT memiliki hak akses berbeda 

pada sistem. 

Pada sistem ini dapat melakukan 

perhitungan penentuan penerima KKS dengan 

metode Certainty Factor, Penentuan penerima 

bantuan KKS dengan Penerapan Metode Certainty 

Factor akan memberikan informasi yang objektif 

karena proses perhitungan perbandingan penerima 

bantuan KKS akan menghitung nilai perbandingan 

pekerjaan, tanggungan, dan penghasilan dari 

setiap warga miskin di kecamatan Lubuklinggau 

Timur I 

 

4 KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut:. 

1. Aplikasi dapat melakukan pendataan warga 

miskin disetiap RT dikecamatan 

Lubuklinggau Timur I. 

2. Aplikasi dapat melakukan perhitungan 

perbandingan penerima bantuan KKS 

berdasarkan pekerjaan, tanggungan dan 

penghasilan setiap warga miskin dengan 

metode Certainty Factor. 

3. Aplikasi dapat menampilkan laporan hasil 

keseluruhan warga miskin yang berhak 

menerima bantuan KKS. 

4. Sistem penentuan penerima KKS 

menerapkan metode CertaintyFactor berhasil 

dibangun dengan bahasa pemrogramam PHP 

demgan interface aplikasi berbasis Web 

Mobile dengan Database Management  

System ( DBMS) MySQL 

 

5 SARAN 

Saran-saran yang digunakan untuk 

pengembangan aplikasi yaitu: 

1. Sebaiknya aplikasi dikembangkan lagi 

dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi. 

2. Perlu adanya backup untuk mengamankan 

data. 

3. Pembuatan desain sebaiknya harus dibuat 

lebih menarik lagi, dengan menampilkan 

gambar-gambar navigator dan tulisan link 

aplikasi.  
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MEMBANGUN SISTEM INFORMASI 

WEBSITE DENGAN PENERAPAN  

METODE WATERFALL  

(STUDI  KASUS : SMA XAVERIUS 5 BELITANG ) 

  
Wisnumurti1 , Sri Hartati2 

 

 

Abstract— By utilizing computer-based information 

technology with internet facilities, SMA Xaverius 5 

Belitang builds an Information System that provides 

information about SMA Xaverius 5 Belitang. The 

purpose of this study is to build a website information 

system with the application of the Waterfall Method at 

SMA Xaverius 5 Belitang. The method used in the 

information system of SMA Xaverius 5 Belitang, as 

well as to find out which system is running, uses a 

structured approach using several tools such as Uml, 

use case diagrams, activity diagrams, sequence 

diagrams, class diagrams, while for the system 

development method using linear sequential or often 

referred to as the "classic development cycle" or 

"waterfall model". The supporting software used is 

Xampp, Adobe Dreamweaver CS3, PHP, and MySQL 

database as builders and program documentation and 

reports. In this information system, an interface page 

is provided for the admin to manage information data 

of SMA Xaverius 5 Belitang and has several 

interconnected pages, namely data about Home 

(Home), Profile, facilities, gallery, teacher data, 

student data, our contacts and books guest. Related 

Links which all provide information about SMA 

Xaverius 5 Belitang School to the public. With the 

delivery of information at SMA Xaverius 5 Belitang, 

which is accessed through internet media, it is 

expected to make it easier for people to find out 

information about SMA Xaverius 5 Belitang easier 

and faster to be accessed from anywhere and anytime 

without time limit, without having to visit SMA 

Xaverius 5 Belitang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intisari— Dengan memanfaakan teknologi 

informasi berbasis komputer dengan fasilitas 

internet maka SMA Xaverius 5 Belitang 

membangun Sistem informasi yang memberikan 

informasi tentang SMA Xaverius 5 Belitang. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membangun sistem informasi website dengan 

penerapan Metode waterfall pada SMA Xaverius 5 

Belitang. Metode yang digunakan dalam sistem 

informasi SMA Xaverius 5 Belitang ini, serta untuk 

mengetahui sistem yang sedang berjalan, 

menggunakan pendekatan terstruktur dengan 

menggunakan beberapa alat bantu seperti Uml, use 

case diagram, diagram activity, diagram sequence, 

diagram class, sedangkan untuk metode 

pengembangan sistemnya menggunakan sekuensial 

linier atau sering disebut dengan “siklus 

pengembangan klasik” atau “model air terjun / 

waterfall”. Perangkat lunak pendukung yang 

digunakan adalah Xampp, Adobe Dreamweaver 

CS3, PHP, dan database MySQL sebagai 

pembangun serta dokumentasi program dan 

laporan. Dalam sistem informasi ini disediakan 

halaman antarmuka untuk admin untuk mengelola 

data-data informasi SMA Xaverius 5 Belitang dan 

memiliki beberapa halaman yang saling 

berhubungan yaitu mengenai data Beranda (Home), 

Profil, fasilitas, galeri, data guru, data siswa, kontak 

kami dan buku tamu. Link Terkait yang semuanya 

memberikan Informasi tentang SMA Xaverius 5 

Belitang kepada masyarakat. Dengan adanya 

penyampaian informasi di SMA Xaverius 5 Belitang 

yang diakses melalui media internet diharapkan 

mempermudah masyarakat untuk mengetahui 

informasi SMA Xaverius 5 Belitang lebih mudah 

dan cepat diakses dari mana saja dan kapan saja 

tanpa batas waktu, tanpa harus mengunjungi SMA 

Xaverius 5 Belitang. 

 

Kata kunci  :  Website, software CMS Joomla,  

XAMPP, PHP,  MYSQ,, adobe photoshop, 

macromedia flash 
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1. PENDAHULUAN 

Internet merupakan bagian dari tekhnologi 

informasi yang terus berkembang disetiap 

tahunnya. Jumlah pengguna internet semakin hari 

semakin meningkat. Sejalan dengan pertambahan 

jumlah pemakai internet dan keberadaannya 

semakin banyak diminati oleh masyarakat luas. 

Sistem pengaksesan informasi internet yang 

paling terkenal adalah World Wide Web (WWW) 

atau biasa dikenal dengan istilah Web. Pertama 

kali diciptakan pada tahun 1991 di CERN, 

Laboratorium Fisika Partikel Eropa, Jenewa, 

Swiss.      

Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan 

media yang mudah untuk berbagi informasi di 

antara para fisikawan dan ilmuwan.. “(HM. 

Jogiyanto, 2012: 19)”. Dengan adanya website 

maka manusia akan lebih mudah untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan 

dapat untuk saling bertukar informasi tanpa harus 

saling bertatap muka secara langsung, karena 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Seiring 

dengan perkembangan website sudah semakin 

pesat,  kini sudah banyak diterapkan di berbagai 

instansi-instansi, dan lembaga pendidikan. Salah 

satunya adalah SMA Xaverius 5 Belitang.  

SMA Xaverius 5 Belitang adalah salah satu 

dari sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur (OKUT) yang perlu 

diinformasikan profile yang berisikan sejarah, visi 

misi, struktur organisasi, data guru, data siswa 

serta bidang pendidikan berupa berita, olahraga, 

maupun prestasi yang diraih oleh sekolah. Karena 

SMA Xaverius 5 Belitang merupakan salah satu 

sekolah swasta yang ada didaerah Kabupaten 

OKUT. Maka dirancanglah untuk membangun 

website, agar dapat bermanfaat bagi sekolah dan 

dapat memberikan informasi ke seluruh 

masyarakat melalui media internet. 

Dalam suatu pembelajaran di lembaga 

pendidikan juga perlu adanya sikap aktif dari 

siswa tidak hanya diam dan mendengarkan apa 

saja yang diberikan oleh gurunya. Menurut 

Sadiman (dalam Rahmawati D, 2013) bahwa 

pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha 

untuk membuat siswa belajar atau suatu kegiatan 

untuk membelajarkan siswa. Sebagaimana tersurat 

dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 atau UUSPN 

No. 20 tahun 2003, bahwa peserta didik yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa 

berhak memperoleh pendidikan khusus untuk 

mengembangkan potensi-potensi anak tersebut 

secara optimal Putra (2013). 

Dalam pendidikan SMA Xaverius 5 Belitang 

membutuhkan suatu web multimedia untuk 

layanan media informasi. Pada saat ini penyajian  

informasi yang dilakukan SMA Xaverius 5 

Belitang kepada masyarakat masih sangat terbatas, 

yaitu masih  menggunakan  brosur  dan  media  

cetak,  untuk  ini diberikan solusi alternative 

dalam  mempermudah  penyampaian  informasi  

kepada pengguna (user) yaitu  dengan  web  

Multimedia yang  dibutuhkan  oleh  pihak  SMA 

Xaverius 5 Belitang. 

 Dengan demikian SMA Xaverius 5 Belitang 

akan menerapkan sistem informasi berbasis web. 

Sistem informasi ini mempunyai kelemahan yaitu 

indikasi penyalahgunaan terhadap sistem 

informasi website dan kurangnya sosialisasi 

tentang pentingnya sistem informasi ini, yang 

mana dalam hal ini peran serta semua pihak mulai 

dari lapisan bawah sampai lapisan atas harus 

saling berkoordinasi untuk mensosialisasikan 

tentang pentingnya peran sistem informasi agar 

tidak ada masyarakat yang sampai ketinggalan 

teknologi di jaman sekarang ini dengan tanpa 

memandan tingkatan lapisan ataupun derajat 

social. Hal-hal demikian dapat dicegah dengan 

membuat privasi pada website ini dan untuk 

menghindarkan kelemahan dari sistem informasi 

ini. 

      Berdasarkan permasalahan-permasalahan 

diatas maka akan dibuat suatu sistem informasi 

berbasis web pada SMA Xaverius 5 Belitang 

menggunakan Penerapan metode Waterfall. Besar 

harapannya dengan menggunakan sistem tersebut 

dapat mempermudah dalam memberikan 

informasi tentang SMA Xaverius 5 Belitang. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sistem  

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam 

mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan 

pada prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen atau elemennya. Pendekatan sistem 

yang menekankan pada prosedur mendefinisikan 

sistem menurut Jogiyanto HM (1999:1) sistem 
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merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu. Sedangkan Pendekatan sistem 

merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urutan-urutan operasi didalam 

sistem.  

Menurut Richard F.Neushel mendefinisikan 

prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal 

(tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa 

orang didalam satu atau lebih departemen yang 

diterapkan untuk menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang 

terjadi. 

Sedangkan pendekatan sistemnya yang lebih 

menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan sistem adalah Kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu yang mana komponen-

komponen atau subsistem-subsistem saling 

berinteraksi dan saling berhubungan membentuk 

satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem 

tersebut dapat tercapai. Untuk menganalisis 

sistem dan merencanakan suatu sistem, analisis 

dan perancangan sistem harus mengetahui terlebih 

dahulu mengenai komponen-komponen dari 

sistem tersebut. 

Berdasarkan hal diatas, definisi secara umum 

mengartikan sistem sebagai kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi dan bertanggung 

jawab memproses masukan (input) sehingga 

menghasilkan keluaran (output). 

 

2.2 Karakteristik Sistem  

    Suatu sistem mempunyai karakteristik atau 

sifat-sifat tertentu, yaitu:  

1. Komponen Sistem (Components)  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah sistem 

yang saling berinteraksi yang artinya saling 

bekerja sama membentuk satu kesatuan.  

Komponen sistem dapat berupa suatu 

subsistem atau bagian-bagian dari sistem, 

komponen sistem menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan.  

2. Batas Sistem (Boundary)  

Merupakan daerah yang membatasi antara 

sistem dengan sistem lainnya atau sistem 

dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini 

memungkinkan satu sistem dipandang sebagai 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.  

3. Lingkungan luar sistem (Environment)  

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah 

apapun diluar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem.  

4. Penghubung sistem (Interface)  

Merupakan media penghubung antara 

satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

Melalui penghubung ini memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu 

subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran 

suatu subsistem akan menjadi masukan untuk 

subsistem yang lain dengan melewati 

penghubung. Dengan demikian terjadi suatu 

integrasi sistem yang membentuk satu 

kesatuan. 

5. Masukan Sistem (Input)  

Masukan (input) adalah energi yang 

dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat 

berupa masukan pemeliharaan (maintenance 

input) dan sinyal (signal input).  

6. Pengolah Sistem (Proses)  

Pengolah sistem adalah pengolahan atau 

pemrosesan suatu masukan menjadi keluaran 

sehingga manjadi sesuatu yang bermanfaat 

untuk kebutuhan.  

7. Keluaran sistem (Output)  

Output adalah hasil akhir dari input yang 

diproses dan diklarifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna. Keluaran ini merupakan 

masukan bagi subsistem yang lain.  

8. Sasaran atau tujuan sistem (Objectives/goal 

system)  

Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan 

dari operasi sistem, adapun sistem yang 

berhasil adalah sistem yang dapat mencapai 

tujuan atau sasaran dari sistem tersebut. 

 

2.3 Pengertian Informasi  

Dalam mempelajari sistem kita harus 

mempelajari informasi, pasalnya suatu sistem 

yang kurang mendapatkan suatu informasi akan 

menjadi ketinggalan zaman/tidak bertahan lama. 

Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun 

dan sebagainya, dimana data adalah suatu 

kenyataan yang bermanfaat menggambarkan suatu 
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kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. 

Gagasan penting yang mendasari pemakaian 

istilah informasi dalam sistem informasi adalah 

memperkaya penyajian, mempunyai nilai kejutan 

atau mengungkapkan sesuatu. Informasi dapat 

merubah kemungkinan-kemungkinan hasil yang 

diharapkan dalam sebuah situasi keputusan.  

Karena itu Informasi mempunyai nilai dalam 

proses keputusan. Menurut Jogiyanto HM 

(1999:8) yang dimaksud informasi adalah : Data 

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan berarti bagi penerimanya Menurut Al-Bahra 

Bin Ladjamudin (2005:8), bahwa definisi 

informasi secara umum dalam pemakaian sistem 

informasi adalah Data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti dan berguna bagi 

penerimanya untuk mengambil keputusan masa 

kini maupun yang akan datang. 

Sedangkan pendapat Al-Bahra Bin 

Ladjamudin (2005:9), yang dimaksud dengan 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya.Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah data 

yang dirubah/diproses menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan berarti dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2.4 Kualitas Informasi  

Informasi yang memiliki kualitas baik akan 

menentukan efektifitas dalam pengambilan 

keputusan pada suatu organisasi. John Burch dan 

Gary Grudnitski menyebutkan adanya tiga pilar 

utama yang menentukan kualitas dari suatu 

informasi yaitu : Akurat, Tepat pada waktunya 

dan Relevan. Sedangkan Al-Bahra Bin 

Ladjamudin menyebutkan dengan rinci dan 

lengkap tentang syarat-syarat Informasi yang 

dikatakan berkualitas yaitu apabila mempunyai 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1. Akurat  

Suatu informasi dikatakan berkualitas jika 

seluruh kebutuhan informasi tersebut telah 

tersampaikan, seluruh pesan telah benar/sesuai, 

serta pesan yang disampaikan sudah lengkap 

atau hanya sistem yang diinginkan oleh user.  

2. Relevan  

Informasi yang berkualitas akan mampu 

menunjukkan benang merah relevansi kejadian 

masa lalu, hari ini dan masa depan sebagai 

sebuah bentuk aktivitas yang konkrit dan 

mampu dilaksanakan dan dibuktikan oleh siapa 

saja.  

3. Tepat Waktu  

 Berbagai proses dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu, laporan-laporan yang dibutuhkan 

dapat disampaikan tepat waktu.  

4. Ekonomis  

 Informasi yang dihasilkan mempunyai nilai 

jual yang tinggi, serta biaya operasional untuk 

menghasilkan informasi tersebut minimal.  

5. Efisien  

 Informasi yang berkualitas memiliki sintaks 

ataupun kalimat yang sederhana namun 

mampu memberikan makna dan hasil yang 

mendalam, atau bahkan menggetarkan setiap 

orang atau benda apapun yang menerimanya.  

6. Dapat Dipercaya  

 Informasi tersebut berasal dari sumber yang 

dapat dipercaya, sumber tersebut juga telah 

teruji tingkat kejujurannya.  

 

2.5 Pengertian Sistem Informasi  

Telah diketahui bahwa informasi 

merupakan hal yang sangat penting bagi 

manajemen didalam pengambilan keputusan. 

Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. 

Leitch dan K. Roscoe Davis  adalah sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Sedangkan dalam buku Analisis dan Desain 

Sistem Informasi karangan Al-Bahra bin 

Ladjamudin disebutkan bahwa sistem informasi 

adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada 

saat dilaksanakan akan memberikan informasi 

bagi pengambil keputusan dan atau untuk 

mengendalikan organisasi. 

 

2.6 Komponen Sistem Informasi  

Stair (1992) menjelaskan bahwa sistem 

informasi berbasis komputer (CBIS) dalam suatu 

organisasi terdiri dari komponen-komponen 

berikut : 

1. Perangkat Keras (Hardware)  

 Mencakup berbagai peranti fisik seperti 
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komputer dan printer.  

2. Perangkat Lunak (Software)  

 Program atau instruksi yang memungkinkan 

perangkat keras memproses data.  

3. Basis Data (Database)  

Kumpulan data dan informasi yang 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

cepat dan mudah diakses oleh pengguna sistem 

informasi.  

4. Prosedur (Procedure)  

Sekumpulan aturan yang meliputi strategi, 

kebijakan ,metode dan peraturan-peraturan 

dalam menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer.  

5. Telekomunikasi  

Komunikasi yang menghubungkan antara 

pengguna sistem dengan sistem komputer 

secara bersama-sama kedalam suatu jaringan 

kerja yang efektif.  

6. Orang (Manusia)  

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan sistem informasi, pemrosesan 

dan penggunaan keluaran sistem informasi.  

 

2.7 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang 

secara kolektif mendeskripsikan fase- fase awal 

pengembangan sistem. Analisis sistem adalah 

teknik pemecahan masalah yang  menguraikan  

bagian-bagian  komponen  dengan  mempelajari  

seberapa  bagus bagian-bagian  komponen  

tersebut  bekerja  dan  berinteraksi  untuk  

mencapai  tujuan mereka. Analisis sistem 

merupakan tahapan paling awal pengembangan 

sistem yang menjadi  fondasi  dari  yang  

menentukan  keberhasilan  sistem  informasi  

dan  yang dihasilkan nantinya. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam melakukan penelitan ini, dilakukan 

cara-cara penelitan sebagai berikut: 

3.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan Membaca, mencari dan 

mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai 

referensi seperti buku, artikel dan literatur-

literatur serta browsing di internet yang 

berhubungan dengan sistem informasi website 

dengan penerapan metode waterfall . 

 

3.2 Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan 

data dengan pengamatan langsung dan 

pencatatan secara sistematis terhadap obyek 

yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh 

peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan 

mengenai hal-hal apa saja yang dijadikan 

sebagai kriteria dalam melakukan penilaian 

terhadap pemilihan dosen terbaik SMA Xaverius 

5 Belitang. 

3.3 Analisa Sistem 

3.3.1 Analisa Sistem yang Berjalan 

        Dalam layanan informasi yang dilakukan 

SMA Xaverius 5 Belitang kepada masyarakat saat 

ini masih sangat terbatas, yaitu masih 

menggunakan brosur dan media cetak. Dengan 

menggunakan media cetak dan brosur tersebut, 

informasi tentang lembaga pendidikan yang ada di 

SMA Xaverius 5 Belitang kurang detail. Dalam 

hal ini masyarakat harus datang langsung ke SMA 

Xaverius 5 Belitang jika ingin mengetahui 

informasi lebih jelas mengenai lembaga 

pendidikan yang ada di SMA Xaverius 5 Belitang, 

karena penyajian informasinya masih secara 

manual dan belum terintegerasi dengan database. 

Hal demikian membuat pihak SMA 

Xaverius 5 Belitang maupun masyarakat kurang 

efektif dan efesiensi, karena banyak memakan 

waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, SMA 

Xaverius 5 Belitang juga belum menyediakan 

layanan informasi tentang pendidikan secara 

online, sehingga layanan informasi tentang 

pendidikan pada SMA Xaverius 5 Belitang 

sangatlah terbatas, karena belum tersedianya 

layanan informasi melalui media internet. Maka 

dari itu, disini ingin membantu pihak SMA 

Xaverius 5 Belitang untuk membuat sebuah 

Sistem Informasi Berbasis Web pada SMA 

Xaverius 5 Belitang. 

Dengan tersedianya layanan informasi 

pendidikan secara online, nantinya dapat 

membantu pihak SMA Xaverius 5 Belitang untuk 

memberikan layanan informasi tentang pendidikan 

pada SMA Xaverius 5 Belitang kepada 
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masyarakat yang berbasis web, sehingga dapat 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

membantu memberikan informasi tentang 

pendidikan pada SMA Xaverius 5 Belitang dan 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

informasi tentang pendidikan dan meningkatkan 

kinerja di . SMA Xaverius 5 Belitang. 

 

3.3.2 Alternatif  Pemecahan Masalah 

        Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dilakukan studi dan 

implementasi sebuah sistem informasi berbasis 

web pada SMA Xaverius 5 Belitang yang 

dilakukan secara online. Dengan demikian dapat 

memberikan kemudahan bagi pihak SMA 

Xaverius 5 Belitang dalam memberikan layanan 

informasi pendidikan dan dapat meningkatkan 

kinerja bagi pihak SMA Xaverius 5 Belitang 

tersebut. Serta memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai 

lembaga pendidikan pada SMA Xaverius 5 

Belitang. 

 

3.3.3 Kebutuhan Fungsional 

        Sistem informasi berbasisweb pada SMA 

Xaverius 5 Belitang ini akan menangani beberapa 

kebutuhan fungsional, diantaranya dari 

permasalahan telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan beberapa kebutuhan yang harus di 

penuhi dalam Sistem Informasi yang akan penulis 

bangun yaitu : 

a. Sistem ini nantinya dapat meningkatkan 

kinerja bagi SMA Xaverius 5 Belitang dalam 

hal memberikan layanan informasi tentang 

lembaga pendidikan yang berbasis web. 

b. Sistem ini juga nanti dapat membantu 

masyarakat untuk mengetahui informasi 

pendidikan pada SMA Xaverius 5 Belitang 

secara online. 

Untuk memenuhi kebutuhan sistem tersebut 

penulis akan membangun perangkat lunak dalam 

bentuk website sebagai media bantú dalam proses 

kerja sistem tersebut, sistem ini nantinya akan 

memiliki 2 (dua) halaman utama yaitu admin, dan 

Utama (beranda).  

 

 

 

 

3.3.4 Kebutuhan Non Fungsional Sistem 

       Sistem informasi berbasis web pada SMA 

Xaverius 5 Belitang ini dalam pengolahan data 

informasinya dilakukan secara online sehingga 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menjalankan sistem ini. Terutama sistem harus 

terhubung ke fasilitas internet sehingga proses 

layanan informasi tentang lembaga pendidikan 

dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun berada. 

 

3.4 Perancangan Sistem 

3.4.1 Perancangan dengan UML 

Dalam rancangan sistem, penulis 

merancang dengan menggunakan Usecase 

Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan 

Squence Diagram. 

Pada rancangan sistem ini, digunakan 

untuk menceritakan bagaimana alur data dari 

sistem yang akan dibangun dari hasil penelitian. 

 

3.4.2 Use Case Diagram 

 

 
Gambar 1 Use case diagram 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

         Hasil yang didapat dari penelitian yang 

sudah dilakukan adalah website  SMA Xaverius 5 

Belitang menggunakan Php dan MySQL dengan 

data-data yang dihasilkan adalah informasi yang 

berkaitan dengan Sejarah Sekolah, Profil Sekolah, 

Fasiltitas Sekolah, Alamat Sekolah, Data Guru 

Pengajar, Data Siswa/siswi Berita-berita sekolah, 

Artikel Yang berkaitan dengan sekolah dan 

Pendidikan, Agenda kegiatan sekolah, Foto-foto 

kegiatan sekolah, 
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1. Tampilan Halaman Beranda 

 
Gambar 2. Tampilan Halaman Beranda 

Halaman ini sebagai halaman utama ketika 

website dibuka. Pada halaman ini berisi beberapa 

informasi untuk menuju ke Halaman halaman 

Profil, halaman Fasilitas, halaman Galeri, 

Halaman Berita, halaman Data Guru, halaman 

Data Siswa, halaman Kontak dan halaman Buku 

Tamu. Pada halaman ini berisi juga Tampilan 

Galeri Foto berupa Thumbnail dari foto pada 

galeri. Pada halaman ini terdapat link untuk 

menuju ke website website terkait seperti website 

AKMI Baturaja, dan website Mendiknas, Pada 

halaman ini di tampilkan juga informasi berita 

berita  dan Artikel yang sudah di publish. 

2. Tampilan Halaman Profil Sejarah 

Pada halaman pengantar ini berisi sejarah SMA 

Xaverius 5 Belitang  

 
Gambar 3. Tampilan Halaman Sejarah Singkat 

 

3. Tampilan Halaman Profil Visi Misi 

Pada halaman ini berisi sejarah berdirinya SMA 

Xaverius 5 Belitang 

 

 
          Gambar 4. Tampilan Halaman Profil Misi 

dan Visi  

4. Tampilan Halaman Profil Struktur 

Organisasi 

Pada halaman ini berisi Struktur Organisasi 

SMA Xaverius 5 Belitang  

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Profil Struktur 

Organisasi 

 

5. Tampilan Halaman Fasilitas 

Pada halaman ini berisi dari Fasilitas SMA 

Xaverius 5 Belitang. 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Fasilitas 

 

6. Tampilan Halaman Galeri 

Pada halaman ini berisi informasi kegiatan dari 

SMA Xaverius 5 Belitang 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman Galeri 

 

7. Tampilan Halaman Berita 

Pada halaman ini berisi Data Berita tentang 

dunia pendidikan maupun dari sekolah. 
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Gambar 8. Tampilan Halaman Data Berita 

 

8. Tampilan Halaman Data Guru 

Pada halaman ini berisi Data Guru Pengajar 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Data Guru 

 

9. Tampilan Halaman Data Siswa 

Pada Halaman ini berisi data siswa 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman data siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Halaman Kontak 

Pada halaman ini berisi informasi kontak 

dari SMA XAVERIUS 5 Belitang 

 
Gambar 11. Tampilan Halaman Kontak 

Kami 

 

9. Halaman Buku Tamu 

Pada halaman ini berisi pengunjung pada 

website SMA XAVERIUS 5 Belitang 

 
Gambar 12. Tampilan Halaman Buku Tamu 

 

10. Halaman administrator 

Pada halaman ini berisi penginputan data data 

guru, peserta didik, data berita, fasilitas, prestasi 

dan galeri dari SMA XAVERIUS 5 Belitang 

 
Gambar 13. Tampilan Halaman 

administrator 
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11. Tampilan Halaman Input Data Guru 

Halaman ini untuk masuk ke administrator 

dengan menginput data guru 

 
Gambar 14. Tampilan Halaman Input Data 

Guru 

 

12. Halaman Data Siswa 

Pada halaman ini sebagai mengupdate data 

siswa 

 
Gambar 15. Tampilan Halaman Input Data 

Siswa 

 

13. Tampilan Halaman Input Berita 

Pada halaman ini berisi berita yang sudah ada 

di SMA Xaverius 5 Belitang 

 
Gambar 16. Tampilan Halaman Input 

Berita 

 

 

14. Tampilan Halaman Input Fasilitas 

Pada halaman ini berisi fasilitas di SMA 

Xaverius 5 Belitang. 

 
Gambar 17. Tampilan Halaman Input 

Fasilitas  

 

15. Tampilan Halaman Input Galeri 

Pada halaman ini berisi gambar gambar 

kegiatan yang ada di SMA Xaverius 5 Belitang. 

 
      Gambar 18. Tampilan Halaman Input Galeri 

 

5. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya website SMA Xaverius 5 

Belitang dapat mempromosikan sekolah pada 

SMA Xaverius 5 Belitang dan informasi yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan 

yang baik dan banyak mendapatkan siswa dan 

siswi 

2. Sistem Informasi tersebut dapat membantu 

dalam  melakukan pengolahan informasi-

informasi pendidikan, dan kemudahan bagi 

stafnya dalam melakukan penyebaran 

informasi tanpa harus melalui media cetak 

ataupun brosur. 
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6. SARAN 

Dalam membangun Website banyak metode 

yang bisa digunakan, oleh karena itu untuk 

perbandingan maka membangun website dapat 

menggunakan beberapa metode sekaligus selain 

menggunakan  metode Waterfall dan agar sistem 

ini berjalan dengan baik, maka pihak stafnya agar 

dilatih terlebih dahulu untuk memakai sistem yang 

sudah dibuat. 

. 
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 Abstract—The need for access to the 

Internet is very important. Either to find information, 

articles, the latest knowledge or even just for social 

media. Because the world is growing and 

Internetprogress so rapidly that many institutions are 

using the Internet has not Implemented Proxy Server 

and splitthe bandwidth for each of the part that do not 

fit the needs of each part. One of the agencies that 

have yet to implemented a Proxy server and 

implemented bandwidth management is AMIK AKMI 

Baturaja. 

PC router that will be built in AMIK AKMI 

Baturaja with Mikrotik operating system that is 

intended to implement Proxy server and manage 

bandwidth in AMIK AKMI Baturaja in accord 

ancewith the needs of the internet in their respective 

section in AMIK AKMI Baturaja and administrator in 

the care and management of Internet usage in AMIK 

AKMI Baturaja. 

The method used in the manufacture of PC 

router are RSJK method, in this case refers to 

Lifecycle Services is a method in which the first stage 

of preparation which contains establishing and 

identifying technology needs and needs - the needs of 

others then followed with planning.The next stage is to 

design the system in this case the system is used as the 

operating system is Mikrotik using VMWare 

Workstation and design topology is used in Microsoft 

Office Visio. 

The fourth stage that must be passed is the 

implementation of the system in this case is the 

installation of the proxy router PC using VMWare 

Workstation and its proxy router configuration and 

configuration to manage bandwidth by the proxy 

router using Winbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intisari—Kebutuhan akan akses Internet ini 

sangatlah penting. Baik untuk mencari informasi, 

artikel, pengetahuan terbaru atau bahkan  hanya 

untuk media sosial. Karena dunia yang semakin 

berkembang dan kemajuan Internet pun begitu 

sangat pesat sehingga banyak Instansi yang 

menggunakan Internet belum Menerapkan Proxy 

Server dan membagi bandwidth untuk masing-masing 

bagiannya sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing bagian. Salah satu instansi yang 

belum menerapkan Proxy server dan menerapkan 

manajemen bandwidth adalah AMIK AKMI 

Baturaja.  

Jaringan komputer yang akan dibangun diAMIK 

AKMI Baturaja dengan Mikrotik Routerboard yang 

dimaksudkan untuk menerapkan Proxy server dan 

memanajemen bandwidth yang ada diAMIK AKMI 

Baturaja sesuai dengan kebutuhan internet dimasing-

masing bagian di AMIK AKMI Baturaja dan 

administrator dalam merawatdan mengelola 

pemakaian Internet diAMIK AKMI Baturaja. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan 

Mikrotik Routerboard ini adalah metode RSJK, 

dalam hal ini mengacu pada LifecycleServices yaitu 

suatu metode dimana tahapan pertama berisi tentang 

persiapan yaitu menetapkan dan mengidentifikasi 

kebutuhan teknologi dan kebutuhan- kebutuhan 

lainya kemudian diikuti dengan perencanaan. 

Tahapan selanjutnya adalah desain system dalam hal 

ini system yang digunakan yaitu mikrotik routerboard 

dan desain yang digunakan dalam topologi adalah 

Cisco Packet Tracer 

Tahapan keempat yang harus dilalui adalah 

implementasi system dalam hal ini adalah 

menggunakan Mikrotik Routerboard beserta 

konfigurasi router mikrotik dan konfigurasi untuk 

memanajemen bandwidth dengan router mikrotik 

tersebut menggunakan Winbox. 

 

KataKunci : Jaringan Komputer, Manajemen 

Bandwidth,  Mikrotik Routerboard 
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1.                                                  1. PENDAHULUAN 

 Kebutuhan akan aksesinternet ini sangatlah 

penting, baik untuk mencari 

informasi,artikel,pengetahuan terbaru atau bahkan 

hanya untuk mediasosial. Karena dunia yang 

semakin berkembang dan kemajuan Internet pun 

begitu sangat pesat sehingga banyak Instansi yang 

menggunakan Internet belum  membagi 

bandwidth untuk masing-masing bagiannya 

sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masing-

masing bagian.      Komputer merupakan suatu 

system elektronik yang dapat memanipulasi data 

dengan cepat dan tepat serta dirancang dan 

diorganisasikan secara otomatis menerima dan 

menyimpan data input, memprosesnya dan 

menghasilkan output berdasarkan intruksi-intruksi 

yang sudah tersimpan di dalam sebuah memory. 

      Komputer adalah alat yang dipakai untuk 

mengolah data menurut prosedur yang telah 

dirumuskan. Komputer juga dapat didefinisikan 

untuk suatu peralatan elektronik yang terdiri dari 

beberapa komponen, yang dapat bekerja sama 

antara komponen satu dengan komponen yang lain 

untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan 

program dan data yang ada. Internet 

(Interconnection-networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung 

menggunakan standar sistem global Transmission 

control protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) 

sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani 

miliaran pengguna di seluruh dunia.   

    Proxy adalah suatu server yang menyediakan 

layanan untuk meneruskan setiap permintaan kita 

kepada server lain di internet. Dengan proxy, 

maka identitas komputer anda berupa IP menjadi 

tersembunyi dikarenakan yang di kenali server 

yang direquest adalah IP dari server proxy anda. 

Server merupakan sebuah sistem komputer yang 

menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah 

jaringan komputer. 

    Proxy server adalah sebuah komputer server 

atau program komputer yang dapat bertindak 

sebagai komputer lainnya untuk melakukan 

request terhadap content dari internet atau intranet. 

Penulis bertujuan membangun systemproxy server, 

serta optimalisasi Bandwidth dengan 

menggunakan mikrotik. 

Dan meningkatkan kualitas kerja seluruh guru dan 

siswa-siswi karena penerapan proxy server dan 

pembagian bandwidth sudah terbagi rata. 

     Menurut Dian Ariawal dan Onno W Purba. 

Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer 

yang terhubung dan membentuk sebuah jaring-

jaring yang dapat berhubungan satu sama lain.[1] 

Menurut Iman Cartealy, Router adalah sebuah 

device yang berfungsi untuk meneruskan paket-

paket dari sebuah network ke network yang 

lainnya (baik LAN ke LAN atau LAN ke WAN) 

sehingga host-host yang ada pada sebuah network 

bisa berkomunikasi dengan host-host yang ada 

pada network yang  lain. 

     Menurut Efvy Zamidra Zam, NIC (Network 

Interface Card) adalah kartu jaringan yang berupa 

papan elektronik yang akan dipasang pada setiap 

komputer yang terhubung pada jaringan. 

Menurut Promilla and R.S. Chillar, Proxy 

server adalah sebuah komputer atau kumpulan 

komputer yang diletakkan sebagai pelayanan 

pelanggan (yang selanjutnya disebut client) yang 

meminta pelayanan data baik dari pusat komputer 

(yang selanjutnya disebut dengan Server) ataupun 

dokumen web. Proxy server melayani komunikasi 

antara client dan server yang dituju tanpa merubah 

permintaan ataupun balasan. 

Menurut Athailah Bandwidth adalah suatu 

penghitungan konsumsi data yang tersedia pada 

suatu  telekomunikasi. Dihitung dalam satuan bits 

perseconds (bit per detik)  

Menurut Dasi, Packet Traceradalah simulator 

alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan 

sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan 

juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan 

komputer. 

Menurut Andi Mikrotik adalah sebuah merek 

dari sebuah perangkat jaringan, pada awalnya 

Mikrotik hanyalah sebuah perangkat lunak atau 

software yang di install dalam komputer yang 

digunakan untuk mengontrol jaringan, tetapi 

perkembangannya saat ini telah menjadi sebuah 

device atau perangkat jaringan yang andal dan 

harga yang terjangkau, serta banyak digunakan 

pada level perusahaan penyedia jasa internet (ISP)  
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2. METODE PENELITIAN 

Dalam penyusunan tugas akhir ini 

penulismenggunakan beberapa metode untuk 

menngumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Metode-metode yang digunakan yaitu: 

 

2.1  Metode Interview 

Metode Interview yaitu metode pengumpulan 

data dengan cara menanyakan secara langsung 

kepada pihak yang berhubungan dengan masalah 

yang penyusun ambil. Dalam hal ini adalah 

Kepala Bagian Kemahasiswaan AMIK AKMI 

Baturaja. 

 

2.2 Metode Observasi 

Metode Observasi yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah yang penyusun 

ambil dalam penelitian. Dalam hal ini penyusun 

mengamati secara langsung pemakaian speedy 

pada jaringan. 

 

2.3 Analisis Data 

Untuk dapat melakukan penerapan dari 

penelitian ini dibutuhkan beberapa metode yaitu 

metode Interview yang dilakukan kepada pihak 

Kampus AMIK AKMI Baturaja, kemudian 

metode Observasi yaitu penulis akan melakukan 

penelitian langsung ketempat yang sudah 

dilakukan pada tahap sebelumnya dan yang 

terakhir adalah metode Referensi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pendukung yang akan 

digunakan dalam proses penelitian dan pembuatan 

proxy server pada bagian lab komputer AMIK 

AKMI Baturaja. 

 

2.4  Perancangan Sistem 

Sistem  jaringan  komputer  merupakan  suatu  

sistem yang  saling terkait, yang mengalirkan 

informasi atau data ke berbagai entitas yang 

terhubung. Apabila aliran ini tersendat atau 

terganggu,maka sistem akan terhenti sehingga 

akan menyebabkan koneksi antar entitas menjadi 

terhambat bahkan terputus. 

 

 

 

 

a. Rancangan TopologiFisik 

 
Gambar 1.Topologi Fisik 

 

b. Rancangan  Lab 2 AKMI Baturaja 

 

Gambar 2.Lab 2 AKMI Baturaja 

 

c. Topologis Yang Direncanakan 

 
Gambar 3.Topologi yang direncanakan 
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d.  Target Donwload Dan 

Upload

 
Gambar 4. Target Donwload Dan Upload 

 

e.Hasil Kecepatan Transfer 

.              

          Gambar 5. Hasil Kecepatan Transfer 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perencanaan diatas,hasil yang 

dicapai adalah terwujudnya jaringan internet 

menggunakan system Mikrotik Routerboard pada 

bagian Lab Komputer AMIK AKMI Baturaja. 

Sebagai Berikut : 

 

3.1Tampilan Hasil Rancangan Sistem 

Adapun desain topologi setelah 

terimplementasinya Routerborad adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 6. Tampilan Rancangan Sistem 

 

 

 

 

 

3.2 Hasil Akhir Pembuatan IP 

    Berdasarkan perancangan IP Address yang 

digunakan untuk Mikrotik Routerboard pada Lab 

Komputer yang diletakkan di bagian Ruang Lab 

Komputer pada AMIK AKMI Baturaja. 

 
Gambar 7. Hasil Akhir Pembuatan IP 

3.3 Hasil pembagian bandwidth menggunakan 

Queuee Tree 

 
Gambar 8. Hasil Pembagian Banwidth 

 

3.2 Pembahasan Sistem 

Pada tahap ini akan dipaparkan tahapan-

tahapan penerapan Proxy server Serta manajemen 

bandwidth menggunakan Mikrotik Routerboard 

diAMIK AKMI Baturaja. 

1.   Tahap Sebelum pemasangan 

Sebelum melakukan pemasangan Mikrotik 

Routerboard ada hal yang perlu dipersiapkan 

antara lain : 

a. Menyiapkan Laptop yang telah disediakan 

dengan spesifikasi, sebagai berikut: 

1) ProsesorIntel(R)Core(TM) i3-2310M 

2) RAM DDR34Gb 

     3)  Harddisk1Tb 

     4)  power Supply 450 Watt 

5) CD-RW 

6) NIC Realtek 

Sebelum melakukan pemasangan mikrotik, perlu 

ditentukan penamaan interface.Dalam pembuatan 

router ini digunakan dua buah interface, 

diantaranyaadalah:ethernet1yakni ethernet dari 
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line AMIK AKMI Baturaja (192.168.1.2), dan 

ethernet2 yakni Ethernet dari switch  atau LAN 

(192.168.200.1). Untuk mempermudah proses 

konfigurasi,nantinya kedua Ethernet tersebut akan 

diberi nama sebagai berikut: ethernet1 menjadi 

WAN,ethernet2 menjadi LAN. 

 

2. ViaWinBox 

Mikrotik  bisa diakses/remote menggunakan  tool  

winbox, Winbox adalah sebuah utility untuk 

melakukan remote ke server mikrotik dalam mode 

GUI. Winbox bisa  mendeteksi  mikrotik yang 

sudah terpasang, jika masih dalam satu network, 

yaitu dengan mendeteksi Macaddress dari 

Ethernet yang terpasang di Mikrotik Routerboard 

Dalam system ini pengaksesan Mikrotik 

Routerboard akan menggunakan WinBox karena 

mudah dipahami dan mudah digunakan,adapun 

cara pengaksesan Mikrotik Routerboard melalui 

Winbox adalah sebagai berikut: 

 

a.  Buka aplikasiWinBox 

 
Gambar 9.Tampilan Winbox 

 

b. Klik tombol refresh pada neightbors untuk 

mencari Mikrotik Routerboard yang terpasang 

 
Gambar 10. Mac Addres 

 

 

c. Tampilan Utama Winbox 

 
Gambar 11.Tampilan Winbox 

 

1) Konfigurasi Router Mikrotik 

Mengubah Password Admin 

Perubahan  password  admin   dilakukan 

untuk   alas an Mikotik  Routerboard tersebut 

memerlukan keamanan dari pihak lain. 

Langkah-langkahnya adalah: 

Klik menu system lalu pilih password 

 

Gambar12.Menu sistem 

 

2) Arahkan ke menu system perubahan password   

  sebagai berikut: 

     OldPassword: (*) 

    NewPassword: ***** (ketikan password    

     Baru kita) 

    ConfirmPassword: ***** 

 

3)Merubah Nama Komputer 

Untuk merubah nama komputer klik menu 

System lalu klik Identity 
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Gambar13.Merubah nama komputer 

 

4) Kemudian ganti nama identity disesuaikanlal

u pilih nama AKMI lalu ok 

 
Gambar 14.Hasil perubahan nama komputer 

 

5) Arahkan ke menuinterfaces untuk merubah 

interface name 

 

Gambar 15. Merubah interfacename 

 

6) Setting  Mikrotik agar mendapatkan IP dari 

modem ISP Klik IP lalu pilih DHCP 

Client.

               Gambar16.Tampilan DHCP Client 

 

7) MasukanIpAddress 

Menu Ip memasukkan Ip address adalah : 

Klik menu Ip addresses lalu OK 

 
Gambar17. Konfigurasi Ip address 

 

8) SettingIp DNS klik IP lalu klik DNS 

Kemudian pilih Allow Remote Requests lalu    

klik OK 

 

Gambar 18.Tampilan  IP DNS 

 

9) Setting DHCP    

Server Klik IP, lalu klik DHCP Server, Lalu 

klik 

DHCP, setelah itu muncul DHCP Setup pilih in

terface sesuai dengan setting ip, Kemudian 

pilih  address sebelumnya, lalu klik next OK 

 

Gambar 19.Tampilan  DHCP Server 
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10) Konfigurasi IP Masquerading 

IP Masquerading digunakan untuk 

menjadikan Mikrotik Routerboard sebagai 

gatewayserver agar komputer client dapat 

terkoneksi ke internet. Langkah 

Masquerading adalah sebagai berikut: 

Klik Menu Ip firewall pilih NAT klik + 

General chain:srcnat action=masquerade out-

interface=WAN lalu OK 

 

Gambar 20.KonfigurasiMasquerading 

 

Tahapan Sebelum melakukan limit bandwidth, 

harus menandai aliran paket menggunakan suatu 

tanda mangle (istilah pada mikrotik) agar paket 

tersebut dapat dikenal oleh Queue Tree.  

      Untuk yang pertama harus membuat 

konfigurasi mangle untuk menandai koneksi 

download dan upload, caranya klik menu IP > 

Firewall > Tab Mangle > Klik tanda + untuk 

menambahkan. 

Di tab General isi kolom chain = forward 

dan Dst Address = 192.168.200.0/24 untuk 

download dan sedangkan Src Address = 

192.168.200.0/24 untuk upload atau IP user / IP 

network yang akan di limit atau jika ingin melimit 

semua user dalam satu jaringan / network, bisa 

menuliskanya IP network / Netmask 

192.168.200.0/24. 

      Dan klik tab Action, isi kolom action = mark 

connection untuk menandai koneksi, dan pada 

kolom New Connection Mark = Co-down untuk 

menandai Download  dan New Connection Mark 

= Co-Up untuk menandai Upload atau nama 

lainnya disesuai kan dan tandai ceklis passthrough 

menjadi warna biru. 

Dan begitu pun untuk setting selanjutnya klik 

tab Action, isi kolom action = mark packet untuk 

menandai koneksi, dan pada kolom New 

Connection Mark = Co-down untuk menandai 

Download  dan New Connection Mark = Co-Up 

untuk menandai Upload atau nama lainnya 

disesuai kan dan tandai ceklis passthrough 

menjadi warna biru. 

      Setting konfigurasi Mangle Connection 

Download dan Mangle Connection Upload yaitu 

sebagai berikut : 

 

11) Konfigurasi Mangle Download dan Upload 

 

Gambar 21.Tampilan pertama Mangle Setting 

Download dan Upload 

 

12) Hasil Akhir Pembagian Bandwidth 

 Menggunakan Queue Tree 

 
Gambar22. HasilAkhir Konfigurasi Queeue Tree 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah melalui tahapan–tahapan dalam 

perancangan dan tahapan implementasi 

membangun Mikrotik Routerboard untuk 

penerapan  proxy server pada AMIK AKMI 

Baturaja dengan system operasi Mikrotik 

menggunakan Mikrotik Routerboard dan Winbox, 

telah terlaksana sesuai dengan rencana dan 

berhasil, maka mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mikrotik Routerboard yang telah 

diimplementasikan telah mampu 

menghubungkan komputer client pada bagian 

Lab Komputer AMIK AKMI Baturaja. 
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2. Mikrotik Routerboard dapat menerapkan 

proxy server pada komputer provider 

Laboraturium Komputer AMIK AKMI 

Baturaja. 

3. Mikrotik Routerboard dapat memudahkan 

operator dalam memantau akses Internet pada 

masing-masing bagian komputer karena telah 

dilakukan penerapan proxy server tersebut. 

 

 

5. SARAN 

Agar pengelolaan proxy server menggunakan 

Mikrotik Routerboard dapat terimplementasi kan 

dengan lebih baik, maka perlu saran-saran yang 

kiranya dapat menunjang Pengelolaan proxy server 

Menggunakan Mikrotik Routerboard ini, yaitu: 

1.Bagi peneliti lanjutan dapat menambahkan 

pemblokiran situs website yang di inginkan 

oleh administrator sebagai tambahan dan  

untuk melakukan penerapan proxy server. 

2. Langkah-langkah konfigurasi yang telah 

dilakukan dapat didokumentasikan atau 

dibackup sehingga apabila terjadi kerusakan 

dapat membangun kembali manajemen 

bandwidth menggunakan Mikrotik Routerboard 

tersebut. 

3.Untuk memperoleh hasil yang lebih baik diharap 

menggunakan komputer dengan spesifikasi 

yang lebih baik. 

4.Dari sisi keamanan, Mikrotik Routerboard yang 

telah dikonfigurasi kan masih minim proteksi. 

Proteksi yang diberikan hanya berupa 

password pada saat masuk kekonfigurasi 

router. Dari penjelasan tersebut nantinya 

mungkin dapat dipikirkan bagaimana 

memproteksi Mikrotik Routerboard yang telah 

dibangun dengan lebih baik. 
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ANALISIS DAN PERANCANGAN  

SISTEM INFORMASI PENJUALAN  

 TOKO CAHAYA PLASTIK BATURAJA 

 
  

Naproni1 

 

Abstract.— Toko Cahaya Plastik Baturaja is a 

company engaged in selling goods to the public. In 

improving sales services to the community Toko 

Cahaya Plastik Baturaja requires sales data services 

by utilizing computer-based information technology 

which is expected to help the performance of sales at 

Toko Cahaya Plastik Baturaja. The results of the 

research are processing data on sales of stock data, 

data on purchasing goods, data on sales of goods, 

distributor data, and consumer data, which database 

design is first done, input design and output design. 

The inputted data are inputting data processing of 

goods, distributor data, purchase data, sales data, and 

consumer data. While data reports on stock data, 

distributor data reports, sales reports, purchase 

reports and consumer reports. With the existence of 

this personnel information system, it is expected to 

improve employee performance in providing sales 

information at the Toko Cahaya Plastik Baturaja to be 

effective and efficient. 

 

Intisari— Toko Cahaya Plastik Baturaja adalah 

salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan barang kepada masyarakat. Dalam 

meningkatkan pelayanan penjualan kepada 

masyarakat Toko Cahaya Plastik Baturaja 

membutuhkan pelayanan data penjualan dengan 

memanfaatan teknologi informasi berbasis komputer 

yang diharapkan dapat membantu kinerja pada 

penjualan yang ada di Toko Cahaya Plastik Baturaja.  
Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pengolahan 

data penjualan data stok barang, data pembelian 

barang, data penjualan barang, data distributor, dan 

data konsumen, yang mana terlebih dahulu 

dilakukan perancangan database, perancangan input 

dan perancangan output.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun data yang di inputkan yaitu penginputan 

pengolahan data stok barang, data distributor, data 

pembelian, data penjualan, dan data konsumen. 

Sedangkan data laporan data stok barang, laporan 

data distributor, laporan penjualan, laporan 

pembelian dan laporan konsumen. Dengan adanya 

Sistem informasi kepegawaian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan 

informasi penjualan  pada Toko Cahaya Plastik 

Baturaja menjadi efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci— Komputer, Penjualan, Teknologi 

Informasi, Sistem Informasi 

 
 

1. PENDAHULUAN  

  Dengan meningkatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin maju 

serta seiring dengan kebutuhan akan informasi. 

Hal ini diakibatkan interaksi manusia dan 

teknologi yang ada. Teknologi yang ada di tuntut 

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh manusia. Salah satu pilihan terbaik untuk 

menjawab kebutuhan akan tekhnologi ini adalah 

komputer, tetapi pengguna komputer tidak akan 

maksimal jika tidak dilengkapi oleh aplikasi-

aplikasi yang dapat memperlancar arus informasi 

yang diinginkan. 

Agar memperoleh Informasi yang efektif yaitu 

dengan cara menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh suatu program aplikasi, sehingga 

akan mempermudah dan memperlancar proses 

pengolahan data. Kemudian setelah diolah akan 

menghasilkan informasi tertentu yang dibutuhkan 

oleh pemakai. 

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini 

memegang peranan penting dalam membantu 

penyelesaian pekerjaan manusia dalam berbagai 

hal,  yaitu penanganan  kegiatan pemerintah, 
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pendidikan, dalam kegiatan usaha kecil, menengah 

sampai skala besar. Peranan komputer sangat 

diperlukan sebagai sarana untuk mendukung dan 

memperlancar pekerjaan agar dapat diselesaikan 

dalam waktu singkat dan tepat. Sistem informasi 

saat ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang seperti bidang dunia usaha. 

 Toko Cahaya Plastik Baturaja adalah salah 

satu badan usaha yang bergerak dalam bidang 

penjualan Perabotan rumah tangga, yang mana 

dalam pengolahan pencatatan pembukuan yang 

ada tidak efisien dan efektif, karena banyak sekali 

kertas yang bertaburan untuk direkap dan 

dirapikan. Pembukuan yang tidak efektif dan 

efisien menyebabkan permasalahan yang ada 

dalam pengolahan data sehingga memerlukan 

banyak waktu dan memperlambat dalam proses 

pembuatan laporan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dibuat 

Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Cahaya 

Plastik Baturaja. Dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu mengelolah data 

administrasinya ataupun data lain yang 

berhubungan dengan input dan output barang 

dengan cepat dan tepat. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sistem  

Terdapat dua kelompok pendekatan 

didalam mendefinisikan sistem, yaitu yang 

menekankan pada prosedurnya dan yang 

menekankan pada komponen atau elemennya. 

Pendekatan sistem yang menekankan pada 

prosedur mendefinisikan sistem merupakan suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu [1]. 

Sedangkan Pendekatan sistem merupakan 

jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan 

urutan-urutan operasi didalam sistem.  

Pendekatan sistem yang lebih menekankan 

pada elemen atau komponennya mendefinisikan 

sistem adalah Kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

yang mana komponen-komponen atau subsistem-

subsistem saling berinteraksi dan saling 

berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga 

tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. 

Untuk menganalisis sistem dan merencanakan 

suatu sistem, analisis dan perancangan sistem 

harus mengetahui terlebih dahulu mengenai 

komponen-komponen dari sistem tersebut. 

Berdasarkan hal diatas, definisi secara umum 

mengartikan sistem sebagai kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi dan bertanggung 

jawab memproses masukan (input) sehingga 

menghasilkan keluaran (output). 

 

2.2. Pengertian Sistem Informasi  

Dalam mempelajari sistem kita harus 

mempelajari informasi, pasalnya suatu sistem 

yang kurang mendapatkan suatu informasi akan 

menjadi ketinggalan zaman/tidak bertahan lama. 

Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun 

dan sebagainya, dimana data adalah suatu 

kenyataan yang bermanfaat menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. 

Gagasan penting yang mendasari pemakaian 

istilah informasi dalam sistem informasi adalah 

memperkaya penyajian, mempunyai nilai kejutan 

atau mengungkapkan sesuatu. Informasi dapat 

merubah kemungkinan-kemungkinan hasil yang 

diharapkan dalam sebuah situasi keputusan.  

Karena itu Informasi mempunyai nilai dalam 

proses keputusan. Informasi adalah :Data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

berarti bagi penerimanya . Informasi secara umum 

dalam pemakaian sistem informasi adalah Data 

yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti dan berguna bagi penerimanya untuk 

mengambil keputusan masa kini maupun yang 

akan datang. 

Sedangkan Informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi 

penerimanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Informasi adalah data yang dirubah/diproses 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti 

dalam pengambilan keputusan. 

Sistem yaitu sekelompok yang menekankan 

pada prosedur dan kelompok yang menekankan 

pada elemen atau komponenya pendekatan yang 

menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem 

sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur 

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu . 
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Model umum sebuah sistem terdiri dari input, 

proses dan output, hal ini merupakan konsep 

sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat 

sebuah sistem dapat mempunyai beberapa 

pemasukkan dan pengeluaran sekaligus. Selain itu 

sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau 

sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa  hal 

tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. 

Adapun karakteristik yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Komponen sistem (components) 

Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah 

komponen yang saling berinteraksi, yang 

berkerjasama membentuk satu kesatuan. 

2. Batasan sistem sistem (Boundary) 

   Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang 

membatasi antara sistem dengan   sistem lainya 

atau sstem dengan lingkungan luarnya. 

3. Lingkungan Luar sistem (Environtment) 

 Bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau 

batasan sistem yang mempergaruhi operasi 

sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar 

dari sistem  

4. Penghubung sistem (Interface)  

     Sebagai media yang menghubungkan sistem 

dengan sub sistem yang lainnya. 

5. Masukkan sistem (input) 

     Energi yang dimasukkan kedalam sistem 

disebut masukkan sistem, yang berupa 

pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal 

(signal input). 

6. Keluaran sistem (output) 

 Hasil dari energy yang diolah dan di 

klarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 

7. Pengolahan sistem (proses) 

 Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses 

yang akan mengubah masukkan menjadi 

pengeluaran. 

8. Sasaran sistem (objective) 

     Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang 

pasti dan sifat deterministik. 

   Sistem Informasi adalah data yang telah 

diolah untuk digunakan untuk mengambil 

keputusan [3]. Sistem pengolahan informasi akan 

mengelolah data menjadi informasi atau pengolah 

data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi 

penerimanya. nilai informasi berhubungan dengan 

keputusan. bila tidak ada pilihan atau keputusan 

maka informasi tidak diperlukan keputusan dapat 

berkisar dari keputusan maka informasi tidak 

diperlukan. 

Teori informasi lebih tepat disebut sebagai 

teori matematika komunikasi yang memberikan 

pandangan yang berguna bagi sistem informasi, 

yang mana konsep informasi menunjukkan 

hubungan interval informasi, sumber dari 

informasi adalah data.     

 

2.3 Kualitas Informasi  

Informasi yang memiliki kualitas baik akan 

menentukan efektifitas dalam pengambilan 

keputusan pada suatu organisasi. John Burch dan  

Gary Grudnitski menyebutkan adanya tiga pilar 

utama yang menentukan kualitas dari suatu 

informasi yaitu : Akurat, Tepat pada waktunya 

dan Relevan. Informasi yang menjelaskan dengan 

rinci dan lengkap tentang syarat-syarat Informasi 

yang dikatakan berkualitas yaitu apabila 

mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut:  

1. Akurat  

2. Relevan  

3. Tepat Waktu  

4. Ekonomis  

5. Efisien  

6. Dapat Dipercaya  

 

2.4 Komponen Sistem Informasi  

Sistem informasi berbasis komputer (CBIS) 

dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-

komponen berikut : 

1. Perangkat Keras (Hardware)  

     Mencakup berbagai peranti fisik seperti 

komputer dan printer.  

2. Perangkat Lunak (Software)  

     Program atau instruksi yang memungkinkan 

perangkat keras memproses data.  

3. Basis Data (Database)  

     Kumpulan data dan informasi yang 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

cepat dan mudah diakses oleh pengguna sistem 

informasi.  

4. Prosedur (Procedure)  

     Sekumpulan aturan yang meliputi strategi, 

kebijakan ,metode dan peraturan-peraturan 

dalam menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer.  
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5. Telekomunikasi  

     Komunikasi yang menghubungkan antara 

pengguna sistem dengan sistem komputer 

secara bersama-sama kedalam suatu jaringan 

kerja yang efektif.  

6. Orang (Manusia)  

     Semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan sistem informasi, pemrosesan 

dan penggunaan keluaran sistem informasi.  

 

 

2.5 Siklus Hidup Pengembangan Sistem  

Kegiatan  pengembangan  sistem dapat 

diartikan sebagai kegiatan membangun sistem 

baru untuk mengganti, memperbaiki atau 

meningkatkan fungsi dari sistem yang sudah ada. 

Dalam siklus hidup pengembangan sistem ini 

digambarkan tahapan-tahapan utamal dan 

langkah-langkah dari setiap tahapan :  

a. Problem definition  

b. Feasibility study, Bertujuan untuk mengetahui 

ruang lingkup pekerjaan.  

c. Analysis, bertujuan untuk memahami sistem 

yang ada, mengidentifikasi masalah dan 

mencari solusinya.  

d. Sistem design, bertujuan untuk mendesain 

sistem yang baru yang dapat menyelesaikan 

masalah masalah yang dihadapi perusahaan.  

e. Detailed Design, Membuat sistem baru  

f. Implementation, bertujuan untuk 

mengimplementasikan sistem yang baru.  

Maintenance, bertujuan agar sistem dapat 

berjalan secara optimal. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Metodologi Pengembagan System  

Dalam melakukan pengembangan sistem 

sangat diperlukan suatu metodologi dalam 

mendefinisikan pendekatan-pendekatan 

pengembangan. Tercapainya sasaran dari 

pengembangan sistem dipengaruhi oleh 

pendekatan dan metodologi yang digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan sistem.  

Metodologi merupakan pedoman bagaimana 

dan apa yang harus dikerjakan dalam 

mengembangkan sistem. Metodologi yang 

digunakan dalam pengembangan sistem Data 

Penjualan adalah metodologi waterfall.  

Waterfall adalah suatu teknik pengembangan 

sistem untuk merencanakan, memutuskan dan 

mengontrol proses pengembangan sistem 

informasi. Tahapan-tahapan dalam melakukan 

pengembangan sistem yang menggunakan model 

waterfall adalah sebagai berikut :  

a. Perencanaan (Planing)  

b. Analisis (Analysist)  

c. Perancangan (Design)  

d. Penerapan (Implementation)  

e. Pemeliharaan (Maintenance)  

 

3.2 Analisis Sistem  

      Analisis sistem dapat diartikan sebagai 

Penguraian dari sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian komponen dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi 

dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikan.  

Tahap analisis data sistem dilakukan setelah 

tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap 

desain sistem. 

Tahap analisa merupakan tahap yang sangat 

penting karena kesalahan dalam tahap ini 

menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. 

Selanjutnya langkah-langkah dasar yang harus 

ditempuh dalam tahap analisis adalah :  

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.  

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem 

yang ada.  

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem.  

4. Report, yaitu membuat laporan.  

Pada Toko Cahaya Plastik Baturaja, data 

stok barang, data distributor, dan data konsumen, 

menu transaksi yang berisi form data penjualan 

barang dan data pembelian barang, menu laporan 

yang berisi form data laporan stok barang, laporan 

data konsumen,  laporan data pembelian barang, 

laporan penjualan barang, dan laporan distributor 

masih dilakukan secara manual sehingga perlu 

dikembangkan sistem informasi yang lebih 

optimal guna meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi kerja. 

 

3.3 Identifikasi Masalah Dan Penyebab 

Masalah  

       Mengidentifikasi Masalah merupakan langkah 

pertama yang dilakukan dalam analisis sistem. 
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Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu hal 

yang ingin dipecahkan.Masalah inilah yang 

menyebabkan sasaran sistem tidak dapat 

dicapai.Oleh karena itu tahap pertama yang harus 

dilakukan pada tahap analisis sistem adalah 

mengidentifikasi trelebih dahulu masalah masalah 

yang terjadi pada Toko Cahaya Plastik Baturaja.  

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut 

dapat dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu 

subyek-subyek yang telah diuraikan oleh 

manajemen atau yang telah ditemukan oleh analis 

sistem di tahap perencanaan sistem. Untuk kasus 

ini masalah- masalah yang terjadi adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengendalian terhadap data Stok Barang 

kurang terkontrol dengan baik  

2. Data Transaksi Penjualan dan Pembelian 

dalam bentuk arsip dari tahun ketahun banyak 

yang hilang sehingga mencari data Transaksi 

Penjualan dan Pembelian yang dibutuhkanpun 

mengalami kesulitan dan keuntungan dan 

rugipun harus dihitung secara manual. 

3. Proses pembuatan laporan laporan data 

pembelian barang, laporan penjualan barang, 

dan laporan distributor membutuhkan waktu 

yang lama.  

Dari permasalahan permasalahan tersebut 

diatas dapat diidentifikasi bahwa penyebab utama 

masalah yang terjadi adalah karena pengolahan 

datanya masih dilakukan secara manual yaitu 

dengan mengandalkan kertas untuk pengarsipan 

data. Selain itu juga belum tersedianya program 

aplikasi yang dapat membantu untuk mengolah 

dan menganalisis laporan. 

 

3.4 Analisis Kelemahan Sistem  

Untuk mengetahui kelemahan sistem maka 

diperlukan analisis yang terdiri dari enam aspek 

yang biasa dikenal dengan PIECES, yaitu : 

Analisis kinerja (performance), informasi 

(Information), ekonomi (Economic), pengendalian 

(Control), efisiensi (Effeciency), dan pelayanan 

(Services). Dari análisis yang dilakukan ini akan 

dapat disimpukan masalah utama yang dihadapi 

secara jalas dan spesifik. Dari hasil análisis itu 

akan dirumuskan berbagai usulan untuk 

membantu perancangan sistem yang lebih baik.  

 

 

3.5 Analisis Kelayakan Sistem  

Dalam pengerjaan Sistem baru yang 

ditawarkan harus diuji kelayakannya terlebih 

dahulu, apakah sistem tersebut lebih baik dari 

yang sudah ada atau malah sebaliknya. Dalam 

mengerjakan pengujian kelayakan-kelayakan ini 

harga atau biaya yang harus dikeluarkan dan 

manfaat yang dapat diperoleh akan 

dipertimbangkan secara matang oleh Toko 

Cahaya Plastik yang membutuhkan informasi 

yang disediakan oleh sistem. Untuk menguji 

apakah suatu sistem dapat dikatakan layak atau 

tidak maka dapat dilakukan beberapa analisis 

diantaranya adalah analisis kelayakan teknik, 

analisis kelayakan sosial, analisis kelayakan 

hukum, analisis kelayakan operasi dan analisis 

kelayakan ekonomi.  

 

3.6 Perancangan Model  

Model dari sistem informasi yang diusulkan 

akan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama 

yaitu phisical model, bentuk ini digambarkan 

dengan bagan alir sistem (Program flowchart) 

yang akan menunjukkan kepada user bagaimana 

nantinya sistem yang diusulkan bekerja secara 

fisik. Dan bentuk kedua adalah logical model, 

model ini akan menggambarkan dengan diagram 

arus data (data flow diagram) yang akan 

menjelaskan kepada user bagaimana nantinya 

fungsi-fungsi di sistem informasi yang diusulkan 

secara logika akan bekerja. 

 

3.7 Perancangan Basis Data  

Perancangan basis data dimaksudkan untuk 

mendefinisikan isi atau struktur dari tiap-tiap file 

yang telah diidentifikasikan pada desain secara 

umum. Teknik normalisasi akan digunakan dalam 

perancangan database secara rinci ini agar 

diperoleh basis data yang efisien dalam 

penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam 

pengaksesan dan mudah dalam pemanipulasian 

data.  

          4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah 

Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Cahaya 

Plastik Baturaja dengan menggunakan 

Embarcadero Delphi XE2. Sistem Informasi 
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Penjualan terdiri dari beberapa tampilan atau form. 

Adapun Form-form tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Form Menu Utama 

Menu utama adalah menu awal tampilan 

yang indeksnya menghubungkan menu-menu 

seperti menu input data yang berisikan form 

data stok barang, data distributor, dan data 

konsumen, menu transaksi yang berisi form 

data penjualan barang dan data pembelian 

barang, menu laporan yang berisi form data 

laporan stok barang, laporan data konsumen,  

laporan data pembelian barang, laporan 

penjualan barang, dan laporan distributor. 

Sedangkan menu setting yang berisi form 

password yang digunakan untuk mengganti 

password, dan menu exit. Ketika sistem 

dijalankan tampilan pertama yaitu form menu 

utama dan juga form intro tetapi menu input 

data, menu transaksi, menu laporan belum bisa 

digunakan karena belum aktif, untuk 

mengaktifkannya harus mengisi form login 

yang ada pada menu utama kemudian mengisi 

user name dan password sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan. Adapun 

tampilan dari form  menu utama seperti gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan Menu Utama 

 

Dan ketika intro sudah selesai kemudian 

akan tampil form login, form login digunakan 

untuk membatasi user yang dapat 

menggunakan sistem informasi. Hanya user 

yang telah tersimpan dalam database saja yang 

bisa menggunakannya. Berikut adalah tampilan 

form login : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan form login 

 

Pada form login terdapat dua tombol, 

tombol “LOGIN” digunakan untuk 

mengaktifkan fitur-fitur yang ada di menu 

utama, sedangkan tombol “X’ digunakan untuk 

menutup form login. 

 

2.Menu Input Data 

Menu input memiliki 4 (Empat) sub menu 

yaitu data stok barang, data distributor dan data 

konsumen. 

a. Input Data Stok Barang 

Form data stok barang adalah form yang 

digunakan untuk mengelolah data stok 

barang yang ada di Toko Cahaya Plastik 

Baturaja.. Tampilan dari form data Stok 

Barang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan form input data Stok  

                 Barang 

 

b. Input Data Distributor 

Form data Data distributor adalah form 

yang digunakan untuk mengelolah data 

distributor yang ada di Toko Cahaya Plastik 

Baturaja.. Berikut tampilan form Data 

distributor. 
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Gambar 4. Tampilan form input Data 

Distributor 

 

c. Input Data Konsumen 

Form data konsumen adalah form yang 

digunakan untuk mengelolah data 

konsumen yang ada di Toko Cahaya Plastik 

Baturaja. Berikut tampilan form Data 

Konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 5. Tampilan form input Data  

                          Konsumen 

 

3. Menu Transaksi 

Menu Transaksi memiliki 2 (dua) sub menu, 

yaitu data penjualan dan pembelian  

a. Transaksi Data Pembelian  

Form transaksi Data Pembelian 

adalah form yang digunakan untuk 

melakukan transaksi Data Pembelian 

pada Toko Cahaya Plastik 

Baturaja.Tampilan formnya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan form pengolahan 

Data Pembelian  

Pada Data Pembelian terdapat nota data 

Pembelian Barang adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan nota Transaksi 

Data Pembelian  

 

b. Transaksi Penjualan  

Form Transaksi Penjualan adalah 

form yang digunakan untuk melakukan 

Transaksi Penjualan dari Toko Cahaya 

Plastik Baturaja. Tampilan formnya 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

           Gambar 8. Tampilan form Transaksi 

Penjualan 

Pada Data Penjualan Barang terdapat nota 

data penjualan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

        Gambar 9. Tampilan nota Transaksi Data 

Penjualan  

 

4. Pencarian dan Laporan  

Menu ini menampilkan pencarian dan 

laporan data laporan stok barang, laporan 

data distributor, laporan data pembelian, 

laporan penjualan, dan laporan data 

konsumen. Berikut tampilan menu ini yaitu:  

a. Laporan Data Stok Barang 

Form pencarian data stok barang 

adalah form yang digunakan untuk 
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laporan Data stok barang yang ada di 

Toko Cahaya Plastik Baturaja.Berikut 

tampilan form Laporan Data Stok 

Barang. Berikut tampilan laporan Data 

stok barang adalah: 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Tampilan Laporan Data stok     

                       Barang 

 

b. Pencarian Data Konsumen 

Form pencarian data Konsumen 

adalah form yang digunakan untuk 

mencari dan laporan data konsumen 

yang dititipkan  di Toko Cahaya Plastik 

Baturaja. Berikut tampilan form 

Pencarian dan Laporan Data konsumen. 

 

 

 

 

        Gambar 11. Tampilan form pencarian data 

konsumen 

 

c. Laporan Data Pembelian  

   Form pencarian data pembelian adalah 

form yang digunakan untuk mencari dan 

laporan data pembelian yang dititipkan di 

Toko Cahaya Plastik Baturaja. Berikut 

tampilan form Pencarian dan Laporan Data 

pembelian. 

 

 

 

 

 

       Gambar 12. Tampilan form pencarian 

data pembelian  

Pada Data pembelian mempunyai 

tampilan laporan Data pembelian yaitu: 

 

 

 

 

 

       Gambar 13. Tampilan laporan data pembelian  

d. Pencarian Data Penjualan  

Form pencarian data Data Penjualan 

adalah form yang digunakan untuk mencari 

dan laporan Data Penjualan yang ada di 

Toko Cahaya Plastik Baturaja.Berikut 

tampilan form Pencarian dan Laporan 

Data Penjualan. 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tampilan form pencarian 

Data Penjualan 

 
Pada Data Penjualan mempunyai 

tampilan laporan Data Penjualan yaitu: 

 

 

 

 

 
  Gambar 15. Tampilan Laporan Data 

Penjualan  
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e. Laporan Data Distributor 

Menu ini menampilkan pencarian dan 

laporan data distributor,  berikut tampilan  

menu laporan data distributor yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Tampilan Laporan Data 

Distributor 

 

5.Menu Setting 

Menu setting memiliki 1 (satu) sub 

menu yaitu menu setting password. Menu 

setting password adalah menu yang 

digunakan untuk mengubah username dan 

password yang lama dengan yang baru. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan setting       

              password 
 

3.2 Implementasi Sistem  

Implementasi sistem (system 

implementation) adalah tahap untuk meletakkan 

suatu sistem supaya siap untuk dioperasikan. 

Aplikasi Sistem Informasi penjualan ini 

diimplementasikan dengan menggunakan program 

EMBARCADERO DELPHI XE2 sebagai 

interface, sedangkan untuk penyimpanan database 

menggunakan Microsoft Access 2007.  

Tahap implementasi sistem meliputi 

rencana implementasi yang merupakan awal 

ditahap implementasi yang bertujuan untuk 

mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan 

selama tahap implementasi sistem. Selanjutnya 

pada tahapan ini adalah melakukan kegiatan yang 

mendukung dalam pembuatan sistem yang telah 

dirancang sebelumnya. Adapun rencana kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap implementasi sistem 

adalah sebagai berikut :  

a) Pengujian Program  

b) Pengujian Sistem  

c) Manual Program  

d) Manual Instalasi  

e) Pemilihan Dan Pelatihan Personil  

f) Konversi Sistem  

g) Pemeliharaan Sistem  

h) Tindak Lanjut Implementasi  

 

5  KESIMPULAN 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai analisis dan perancangan sistem 

informasi penjualan pada Toko Cahaya Plastik 

Baturaja.menggunakan Embarcadero XE2 adalah 

sebagai berikut : 

a. Dengan adanya aplikasi ini maka kesalahan 

dalam pengolahan data dapat diminimalisir.  

b. Keamanan data terjamin karena adalam 

aplikasi ini tersedia Form Login sehingga 

tidak semua user tidak melakukan izin.  

c. Pada aplikasi ini tersedia juga menu 

pembuatan laporan sehingga memudahkan 

pembuatan laporan dalam waktu tertentu 

yang dapat langsung dicetak. Laporan yang 

dihasilkan pada aplikasi ini yaitu : Laporan 

data stok barang, laporan data distributor, 

laporan data pembelian, laporan data 

konsumen dan laporan data penjualan. 

 

6. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagi pegawai yang menggunakan aplikasi jika 

belum bisa mengoperasikan agar membaca 

petunjuk cara penggunaannya atau 

mengkonsultasi secara langsung kepada 

programmernya. 

b. Sistem aplikasi Sistem Informasi penjualan 

pada Toko Cahaya Plastik Baturaja, yang 

dibuat masih terbatas yaitu hanya membahas 

tentang pengolahan data penjualan. Peneliti 

berikutnya diharapkan dapat mengembangkan 

menjadi sistem informasi yang dapat membuat 

surat permintaan barang dan surat keluar 

masuk barang dengan penambahan 
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mengunakan PDF, Microsoft Word pada 

Embarcadero XE2. 
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PERANCANGAN BUKU MULTIMEDIA 

DOA SEHARI–HARI AGAMA HINDU 

DENGAN MACROMEDIA FLASH 8 

UNTUK PASRAMAN PURA KERTA JAYA 

TANGERANG  

 
I Gede Sutha Irawan1 

  

    

 Abstract.— Today's computer technology is growing 

very rapidly, one of them is Mulimedia. Multimedia is 

the use of computers to present and combine text, 

sound, images, animations, and videos. Multimedia is 

also used in the world of education as a medium of 

teaching. 

      Pasraman Pura Kerta Jaya is a Hindu religious 

school institution in the city of Tangerang, in this 

institution will grow Hindu scholars. To facilitate 

learning activities there must be a computer-based 

breakthrough. The Hindu daily prayer multimedia 

book contains prayer texts, translation texts and audio 

recitation prayers 

 

Intisari— Teknologi komputer sekarang ini 

berkembang sangat pesat salahsatunya adalah 

Mulimedia. Multimedia adalah penggunaan 

komputer untuk menyajikan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, animasi, dan video. 

Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia 

pendidikan sebagai media pengajaran. 

      Pasraman Pura Kerta Jaya adalah lembaga 

pendidikan agama Hindu di Kota Tangerang, di 

lembaga inilah akan tumbuh cendikiawan Hindu. 

Untuk mempermudah kegiatan belajar harus ada 

terobosan berbasis komputer. Buku multimedia doa 

sehari – hari agama Hindu berisikan teks doa, teks 

terjemahan dan audio pelafalan doa. 

       

Kata Kunci— Multimedia, Doa, Hindu, Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Teknologi komunikasi dan informasi sekarang 

ini berkembang sangat pesat salah satu contohnya 

adalah Mulimedia. Multimedia adalah penggunaan 

komputer untuk menyajikan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan 

alat bantu (tool). Multimedia dimanfaatkan juga 

dalam dunia pendidikan sebagai sarana media 

pengajaran, baik dalam kelas maupun secara 

perorangan.  

      Hindu adalah agama yang telah melahirkan 

kebudayaan yang sangat kompleks dibidang 

astronomi, ilmu pertanian, filsafat dan ilmu – ilmu 

lainnya. Didalam kehidupan beragama Hindu, 

unsur kepercayaan kepada doa merupakan bagian 

yang sangat penting. Doa dalam istilah agama 

Hindu disebut mantra, Stawa atau Brahma. Untuk 

melaksanakan ritual keagamaan ada doa yang 

harus dilafalkan. Doa dalam agama Hindu banyak 

ragamnya tapi tidak semua umat yang hafal doa – 

doa tersebut.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

     Melihat latar belakang tersebut diatas, 

membaca dokumentasi dan referensi seputar buku 

meliputi media dan perkembangannya, baik 

perangkat keras maupun perangkat lunak serta 

membaca buku doa sehari – hari agama Hindu, 

maka penulis mencoba  membuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang layout buku multimedia 

sehingga mudah pengunaan dan tidak 

membosankan ketika aplikasi dijalankan.  
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b. Bagaimana merancang aplikasi buku 

multimedia dengan menggunakan program 

aplikasi yang ada. 

c. Bagaimana mengimplikasikan buku 

multimedia doa sehari – hari pada siswa 

pasraman.  

 

1.3 Batasan Masalah 

     Penelitian ini dibatasi hanya pada Pasraman 

Pura Kerta Jaya dan membahas bagaimana 

membuat dan mengimplementasikan Buku 

Multimedia doa sehari – hari agama Hindu. 

Karena doa sehari – hari dalam agama Hindu 

banyak ragamnya dan untuk memudahkan dalam 

pembuatan, maka doa yang akan dibuat versi 

mulitimedianya adalah :  

a. Doa Tri Sandhya 

b. Doa Kramaning Sembah 

c. Doa Mulai Belajar 

d. Doa Sebelum Tidur 

e. Doa Mulai Makan 

f. Doa Selesai Makan 

g. Doa Mohon Dianugerahi Kecerdasan 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

     Buku Multimedia dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan menghafal pada siswa 

– siswi Pasraman Pura Kerta Jaya serta menjadi 

alternatif media media pembelajaran yang sudah 

ada serta dapat digunakan untuk menjadi media 

pembelajaran untuk penyandang cacat khususnya 

penyandang tuna netra dan sebagai bukti turut 

berperan serta dalam pengembangan ilmu 

khususnya bidang ilmu  Teknologi Informasi. 

Berdasarkan pemikiran diatas Tujuan Penelitian 

ini adalah :  

a. Mencari software yang tepat untuk pembuatan 

Buku Multimedia (animasi dan audio recording) 

b. Memberikan alternatif media pembelajaran 

untuk pelajaran agama Hindu. 

 

2. METODE PENELITIAN  

 
2.1 Doa 

      Doa menurut pengertian yang terdapat dalam 

agama Hindu Stawa, “Mantra atau Brahma yang 

berarti pujian atau puja ditujukan kepada 

Sanghyang Widhi Wasa beserta segala manesfasi 

– Nya guna tercapai suatu tujuan yang diharapkan 

dalam hidup ini”[9]. Doa atau Brahma adalah 

merupakan salah satu dasar keyakinan (Sradha) 

dalam agama Hindu yang ditetapkan dalam kitab 

suci Atharva Veda. 

      Menurut buku Himpunan Doa dan Kidung 

Keagamaan yang diterbitkan Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha 

Departemen Agama, “Doa atau Brahma di dalam 

agama Hindu diwujudkan dalam bentuk Mantra 

atau Stota yang kalimatnya disusun menurut 

tujuannya sebagai mana tertulis dalam kitab suci 

dan sastra agama Hindu” 

      Sedangkan menurut Peter Salim (Kamus 

Bahasa Kontemporer, hal 362) “doa adalah 

permintaan, permohonan, dan sebagainya kepada 

Tuhan.” 

 

2.2 Agama 

      Ada banyak definisi agama , definisi – definisi 

itu tidak ada yang sempurna kerena itu tidak dapat 

memuaskan semua orang. Lagi pula agama itu 

tidak sama, yang mempersulit orang membuat 

definisi itu. Walau begitu, untuk pegangan baik 

juga disebut salah satu definisi, menurut buku 

Pendidikan Agama Hindu untuk perguruan tinggi 

agama adalah “kepercayaan kepada Tuhan serta 

segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan itu”.  

      Percaya itu perlu dalam hidup ini dan kita 

berharap bahwa yang kita percayai itu memang 

benar seperti yang kita duga. Karena agama 

adalah kepercayaan, maka dengan agama kita 

merasa aman, memiliki pegangan iman, dan 

ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. 

 

2.3 Multimedia 

      Suyanto (www.ilmukomputer.com/Pengantar 

Multimedia untuk media Pembelajaran, Juhaeri, 7 

September 2010, 12.51) menyatakan bahwa istilah 

multimedia berawal dari teater, bukan komputer. 

Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu 

medium sering kali disebut pertunjukan 

multimedia. Pertunjukan multimedia mencakup 

monitor video dan karya seni manusia sebagai 

bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia 

dimulai pada akhir 1980-an, sejak permulaan 

tersebut hampir setiap pemasok perangkat keras 

dan lunak melompat ke multimedia. Pada tahun 

http://www.ilmukomputer.com/Pengantar
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1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan 

sistem multimedia dipasaran. 

     Menurut IBM (www.ilmukomputer. 

com/Pengantar Multimedia untuk media 

Pembelajaran, Juhaeri, 7 September 2010, 12.51), 

“multimedia adalah gabungan video, audio, grafik 

dan teks dalam suatu produksi bertingkat berbasis 

komputer yang dapat dialami secara interaktif”[6] 

atau  menurut  McCormick  “multimedia  secara  

umum  merupakan kombinasi tiga elemen yaitu 

suara, gambar dan teks” atau menurut Robin dan 

Linda “multimedia merupakan alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, 

animasi, audio dan gambar video”.      

      Dapat disimpulkan Multimedia dalam 

kaitannya dengan penggunaan komputer adalah 

penggunaan komputer untuk menampilkan dan 

mengkombinasikan teks, graphics, audio, video, 

dan animasi. 

 

2.4 Aplikasi 

      Menurut Al Bahra Bin Ladjamudin (Rekayasa 

Perangkat Lunak, hal 3, Graha Ilmu) ”Perangkat 

lunak adalah obyek tertentu yang dapat dijalankan 

seperti kose sumber, kode obyek, atau sebuah 

program lengkap”.  

      Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas 

perangkat lunak komputer yang memanfaatkan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya 

dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang 

mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, 

tapi tidak secara langsung menerapkan 

kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu 

tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh 

utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah 

kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

 

2.5 Teks 

    Hampir semua orang yang biasa menggunakan 

komputer sudah terbiasa dengan teks. Teks 

merupakan dasar dari pengolahan kata dan 

informasi berbasis multimedia. Dalam 

kenyataannya multimedia menyajikan informasi 

kepada audiens dengan cepat, karena tidak 

diperlukan membaca secara rinci dan teliti. 

Menurut Hofstetter ( dalam  http:// lecturer .ukdw. 

ac.id/ anton /download/ multimedia2 .pdf ) adalah 

kebanyakan sistem multimedia dirancang dengan 

menggunakan teks karena teks merupakan sarana 

yang efektif untuk mengemukakan ide-ide dan 

menyediakan instruksi-instruksi kepada user 

(pengguna). 

     Menurut Peter Salim (Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, hal 1566) teks adalah ”bagian data 

komputer terutama yang bukan merupakan data 

numerik”. 

    Kesimpulannya adalah teks adalah data 

komputer berbentuk bukan numerik yang 

merupakan sarana yang efektif menuangkan ide 

dan instruksi-instruksi kepada pengguna. 

 

2.6 Image 

      Menurut Sutopo (www.ilmukomputer. 

com/Pengantar Multimedia untuk media 

Pembelajaran, Juhaeri, 7 September 2010, 12.51) 

“secara umum image atau grafik berarti still image 

seperti foto dan gambar. Manusia sangat 

berorientasi pada visual dan gambar merupakan 

sarana yang sangat baik untuk menyajikan 

informasi”. 

 

2.7 Suara 

Menurut Sutopo (www.ilmukomputer. 

com/Pengantar Multimedia untuk media 

Pembelajaran, Juhaeri, 7 September 2010, 12.51) 

penyajian audio atau suara merupakan cara lain 

untuk lebih memperjelas pengertian suatu 

informasi. Contohnya, narasi merupakan 

kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui 

video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik 

suatu gambar, misalnya musik dan suara efek 

(sound effect). Salah satu bentuk bunyi yang bisa 

digunakan dalam produksi multimedia adalah 

Waveform Audio yang merupakan format file 

audio yang berbentuk digital. Kualitas produknya 

bergantung pada sampling rate (banyaknya sampel 

per detik). Waveform (wav) merupakan standar 

untuk Windows PC. 

 

2.8 Animasi 

Animasi (www.ilmukomputer.com/Pengantar 

Multimedia untuk media Pembelajaran, Juhaeri, 7 

September 2010, 12.51) adalah urutan gambar 

atau image yang ditampilkan secara berurutan 

sehingga akan menimbulkan kesan gambar 

tersebut bergerak, kesan bergerak ini didapat 

http://www.ilmukomputer.com/Pengantar
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akibat adanya peralihan dari satu gambar ke 

gambar lainnya dalam satu satuan waktu yang 

disebut frame per second (fps) dalam pengertian 

ada beberapa jumlah frame yang berupa gambar 

atau image untuk satu detik animasi. Dalam arti 

lain animasi adalah persepsi yang terjadi akibat 

perpindahan frame dalam satu waktu 

Konsep Dasar Animasi : 

2.8.1 Animasi Tradisional 

      Animasi sudah bukan merupakan barang baru, 

ketika dahulu animasi yang menggunakan 

computer belum ditemukan, para animator 

(pembuat animasi) mengerjakan rangkaian gambar 

teranimasi yang masih dalam system pengerjaan 

tradisional, yaitu dengan menggabungkan satu 

persatu tiap-tiap gambar buatan tangan, padahal 

dalam satu buah rangkaian animasi terdiri dari 

banyak gambar-gambar yang berbeda, sehingga 

dibutuhkan waktu yang lama dalam 

pembuatannya. 

 

2.8.2 Animasi Komputer 

      Para pembuat animasi sekarang lebih memilih 

komputer sebagai sarananya, karena dengan 

menggunakan computer pengerjaan sebuah 

animasi dapat dilakukan lebih cepat dan bagus 

dibandingkan dengan cara tradisional. Dalam 

pembuatan animasi computer ada teknik yang 

membuat animasi lebih cepat dibuat, antara lain 

teknik keyframe, yaitu hanya dengan cara 

membuat frame awal dan akhirnya saja, 

selanjutnya computer dalam hal ini aplikasi 

program (software) yang akan membuat frame-

frame diantaranya, sehingga tercipta animasi yang 

lebih luas. 

 

2.9  Macromedia Flash 

Macromedia dan dikenali dengan nama 

Macromedia Flash. Sejak diperkenalkan pada 

tahun 1996, Flash menjadi sebuah cara yang 

popular untuk menambahkan animasi dan 

interaktiviti secara online pada halaman-halaman 

web. Flash hingga saat ini banyak diaplikasikan 

untuk membuat animasi, iklan, multimedia 

interaktif, integrasi video pada halaman web, dan 

sekarang banyak dikembangkan untuk 

memperkaya aplikasi yang berjalan di internet. 

Sama halnya dengan aplikasi grafik lainnya 

Flash dapat memanipulasi vektor dan bitmap, 

namun Flash dapat diisi dengan pemprograman 

yang rumit dan dapat menghasilkan animasi yang 

ringan apabila dikerjakan dengan mode vektor 

yang sederhana. Keunggulan Flash lainnya adalah 

dapat mendukung streaming audio maupun video, 

hal yang tidak dapat dilakukan oleh aplikasi grafik 

lainnya, bahkan cukup sulit untuk dikerjakan 

dengan aplikasi untuk web development lainnya. 

Flash bekerja dengan bahasa pemprograman 

yang dinamakan Action Script. Bahasa ini telah 

mengalami beberapa kali perkembangan sejak 

pertama kali diperkenalkan. Versi terakhir adalah 

Action Script 3.0 atau disingkat AS3, dengan 

struktur bahasa yang sangat menyerupai javascript. 

Dengan dukungan Action Script, maka aplikasi 

yang dibangun dengan Flash dapat ditampilkan 

secara online di internet. Hal ini kemudian 

membuat  multimedia interaktif di internet. Di 

antaranya adalah aplikasi untuk game online, 

aplikasi web interaktif, online video interaktif. 

Macromedia Flash menghasilkan file dalam 

format SWF yang ringan. Sebuah game yang 

ditulis dalam format Flash boleh menghasilkan 

file SWF berukuran beberapa kilobyte saja. SWF 

adalah kependekan dari ShockWave Flash, kata 

lain yang biasanya dipergunakan untuk 

menyebutkan file swf adalah Flash Movie. File 

Flash Movie memiliki ekstensi .swf, yang hanya 

dapat ditampilkan apabila komputer yang 

menjalankan aplikasi tersebut telah memiliki plug-

in Flash Player. File .swf yang ditampilkan secara 

online tidak dapat “dimainkan” pada komputer 

yang tidak terhubung ke internet (offline). Hal ini 

sangat menguntungkan bagi para web developer. 

Flash tidak hanya menghasilkan file dalam 

format SWF saja. Sebuah aplikasi multimedia 

interaktif dapat disimpan dalam bentuk file 

executable, atau dinamakan sebagai Projector 

(sebuah file yang dapat dieksekusi oleh Microsoft 

Windows dengan ekstensi .exe, atau oleh 

Macintosh dengan ekstensi .hqx). Ada pula berupa 

file video dengan format QuickTime dengan 

ekstensi .mov. 

Dengan demikian, Flash dapat dikembangkan 

untuk berbagai keperluan, dari untuk membuat 

animasi, sampai pada pemprograman yang rumit. 
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Gambar 1.Lembar kerja Macromedia Flash 8 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan awal Macromedia Flash 

Professional 8 

 

2.10 Metode Penelitian 

          Metode yang digunakan adalah ; 

2.10.1 Metode Wawancara. 

Yaitu penulis melakukan wawancara 

langsung pada murid dan guru di Pasraman 

Pura Kerta Jaya Tangerang 

2.10.2Metode Pengamatan. 

     Yaitu penulis melakukan pengamatan 

sacara langsung pada sistem pengajaran di 

Pasraman Pura Kerta Jaya Tangerang. 

2.10.3 Metode Kepustakaan  

Yaitu dengan mencari dan mempelajari 

buku – buku yang relevan guna memberi 

pemahaman lebih baik terhadap topik 

penulisan dan memperkaya pengetahuan 

penulis. 

 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Flowchart 
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Gambar 3.. Flowchrat Buku 
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3.2 Implementasi Sistem 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan Cover 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan Daftar isi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan isi buku 

 

3.3. Aplikasi Program 

3.3.1. Perangkau Lunak 

    Perangkat lunak untuk membuat animasi buku 

multimedia doa sehari-hari menggunakan 

Macromedia Flash 8. Flash menghasilkan file 

dalam format SWF yang ringan. Sebuah game 

yang ditulis dalam format Flash boleh 

menghasilkan file SWF berukuran beberapa 

kilobyte saja. File Flash Movie memiliki 

ekstensi .swf, yang hanya dapat ditampilkan 

apabila komputer yang menjalankan aplikasi 

tersebut telah memiliki plug-in Flash Player.  

 

 

 

3.3.2. Perangkat Keras 

    Buku multimedia doa sehari-hari ini bisa 

dijalankan dengan komputer dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

a. Prosessor Pentium IV Celoron 1,4 Mhz 

keatas. 

b. VGA 8 Mhz 

c. RAM 512 Mhz 

d. Harddisk 40 Gb 

e. Sound card 

f. Speaker 

 

3.4. Analisa Produktivitas 

3.4.1. Efesiensi 

       Efiensi yang didapatka dengan 

mengunakan buku multimedia ini adalah : 

a. Siswa dapat membaca sekaligus mendengarkan 

lafal doa yang sedang dibaca. 

b. Waktu  menghafal dan mengetahui pelafalan 

doa. 

c. Tidak lagi memerlukan pengajar pendamping. 

 

3.4.2 Efektifitas 

a. Siswa dapat mengetahui terjemahan dari doa 

yang sedang dipelajari. 

b. Buku multimedia ini sangat efektif diterapkan 

untuk siswa yang malas membaca buku, karena 

terdapat fasilitas suara dari doa yang ingin 

dipelajari 

c. Buku multimedia ini juga dapat menjadi alat 

bantu belajar untuk tunanetra. 

 

4 KESIMPULAN 

     Setelah dilakukan analisis yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, 

kemudian dilakukan analisis terhadap buku 

multimedia pada pasraman Pura Kerta Jaya 

Tangerang dengan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Proses perancangan layout buku multimedia 

sehingga mudah dan tidak membosankan dan 

membosankan ketika aplikasi dijalankan. 

b. Aplikasi untuk membuat buku multimedia 

digunakan Macromedia Flash. 

c. Dengan adanya buku multimedia doa sehari – 

hari agama Hindu para siswa pasraman Pura 

Kerta Jaya dapat menghafal doa sehari-hari 
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dengan lebih efisien dan lebih mudah karena 

dilengkapi dengan suara dan terjemahan. 

5 SARAN 

Adapun saran yang penulis berikan untuk 

pengembangan buku multimedia doa sehari-hari 

agama Hindu di masa mendatang adalah : 

a. Perlu dilakukan penyempurnaan pada buku 

multimedia ini baik dalam penyampaian 

maupun dalam bentuk tampilan yang dibuat. 

b. Untuk dapat menggunakan buku multimedia 

ini dibutuhkan komputer multimedia 

(komputer, proyektor, dan speaker), maka 

direkomendasikan untuk pasraman untuk 

mempunyai komputer multimedia. 

c. Perlu ditindaklanjuti pengembangan buku 

multimedia doa sehari – hari agama Hindu ini 

untuk menyempurnakan kekurangan – 

kekurangan dalam buku multimedia ini. 

d. Pada pasraman Kerta Jaya sistem pengajaran 

doa dengan membaca dari buku serta 

didampingi oleh pengajar, jadi apabila tidak 

ada pengajar yang mendampingi untuk 

membaca buku doa, siswa kesulitan untuk 

melafalkan doa-doa yang sedang dipelajari. 

Dengan adanya buku multimedia ini siswa 

dapat belajar membaca doa tanpa pengajar 

yang membimbing. 
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menyelesaikan jurnal ini. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Al BahraBin Ladjamudin, 2006. 

Rekayasa Perangkat Lunak,Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

[2] Chandra, 2004. 7 Jam Belajar Flash MX 

2004 Untuk Orang Awam, Palembang. 

Penerbit Maxikom 

[3] Dwi Astuti, 2006. Teknik Membuat 

Animasi Profesianal Menggunakan 

Macromedia Flash 8, Yogyakarta: 

Penerbit Andi.  

[4] Ferry Herlambang, 2007. Membuat Efek 

Khusus Dengan ActionScript, Jakarta: 

P.T. Elex Media Komputindo. 

[5] Hofstetter,  Pengantar Multimedia. 

Diambil dari http:// lecturer .ukdw. ac.id/ 

Anton /download/ multimedia2 .pdf ) 

[6] Juhaeri, Pengantar Multimedia Untuk 

Media Pembelajaran, Diambil dari 

www.ilmukomputer.org/juhaeri-

multimedia_bagian1.pdf  ( 7 September 

2010) 

[7] Peter Salim, Yenny Salim, 1991. Kamus 

Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: 

Modern English Press. 

[8] Putu Setia, 2001. Doa Sehari-hari Agama 

Hindu, Denpasar: P.T. Pustaka Manik 

Geni. 

[9] Tim Penyusun, 1998. Himpunan Doa dan 

Kidung Keagamaan, Jakarta: Direktorat 

Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu 

dan Budha Departemen Agama. 

[10] Tim Penyusun, 1998. Himpunan Doa 

Agama Hindu, Jakarta: Disbintal TNI-

Angkatan Darat. 

[11] Tim Penyusun, 1994. Pendidikan Agama 

Hindu Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Hindu dan Budha Departemen Agama. 

 

 

 

 
 

http://www.ilmukomputer.org/juhaeri-multimedia_bagian1.pdf%20%20(%207
http://www.ilmukomputer.org/juhaeri-multimedia_bagian1.pdf%20%20(%207


JIK, VOL. 9  No. 2, Desember 2018  69 

Fitri, Satria, Dian Sri     AKMI BATURAJA 

SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN 

PADA SMK MUHAMMADIYAH 1 

SIMPANG SENDER  
 

 
Fitri Aini1, Satria Novari2, Dian Sri Agustina3  

 
Abstract— Technology advancement has been 

increasing,especially in the computer field. The 

presence of a computer as a data processor brings 

many changes,both in the  world of education, 

business, government agencies, private and other 

sectors both in the processing of the data and the 

accuracy of the data produced. SMK Muhammadiyah 

1 Simpang Sender notuse specific applications int he 

processing of salary data, the purpose of this  

research is to develop useful financial information 

system. 

SMK Muhammadiyah 1 Simpang Sender engaged in 

private secondary schools.The study was conducted by 

approaching directly to the site by using the interview, 

observation and literature. 

Embarcadero Delphi XE2 and use the application to 

create program interfaces with Microsoft Access 

2007. From there sultare disturbing reports, report 

teacherData report, attendance data, and salary data. 

 

 

Intisari— Kemajuan Teknologi sudah semakin 

meningkat terutama dalam bidang 

komputer.Kehadiran komputer sebagai pengolah 

data banyak membawa perubahan,baik dalam 

dunia pendidikan,usaha,instansi pemerintah, 

swasta maupun bidang lainnya baik dalam 

pengolahan data maupun keakuratan data yang 

dihasilkan.SMK Muhammadiyah 1 Simpang 

Sender belum menggunakan aplikasi khusus 

dalam pengolahan data gaji, tujuan dari 

penelitian yaitu untuk membangun sistem informasi 

penggajian    yang bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMK Muhammadiyah 1 Simpang Sender 

bergerak dalam bidang sekolah swasta menengah 

pertama. Penelitian dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung ketempat tersebut dengan 

menggunakan metode wawancara,observasi dan 

kepustakaan. Serta menggunakan aplikasi 

Embarcadero Delphi XE2 untuk membuat interface 

program dengan Microsoft access 2007. Dari hasilnya 

adalah laporan- laporan berupa laporan data guru, 

data absensi dan data gaji. 

 

KataKunci:Penggajian,Embarcadero Delphi  XE 2,   

Microsoft Access 2007. 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Penggunaan komputer didunia usaha saat ini 

sudah berkembang sedemikian pesat.Hal ini 

dikarenakan computer dapat mengolah data lebih 

cepat dibandingkan dengan proses manual. 

Dengan adanya system komputer akan  

menghasilkan  informasi  yang   lebih  akurat.  

Dengan  kata  lain penggunaan komputer dapat 

membuat kinerjayang lebih efektif dan efisien. 

Penggunaan komputer akan lebih efektif 

didukung aplikasi yang  sesuai dengan sumber  

daya manusia yang mampu mengoperasikannya. 

Aplikasi yang digunakan juga disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing penggunanya. 

        SMK Muhammadiyah 1 Simpang Sender   

merupakan salah satu sekolah swasta menengah 

kejuruan yang berada di OKU Selatan. SMK ini 

berdiri pada tahun 2001 dan memiliki beberapa 

jurusan,diantaranya administrasi perkantoran, 

akuntansi, teknik komputer jaringan. Pada saat ini 

laporan data penggajian pada SMK 

Muhammadiyah 1Simpang Sender ini masih 

dilakukan secara manual. Proses perhitungan 

penggajian saat ini dilakukan dengan cara 

mencatat data absensi dan penghitungan gaji guru. 

Adapun  perhitungan  sistem  penggajian saat ini 

menggunakan Microsoft Excel. Dengan 

1Dosen, Program Studi Teknik Informatika, AMIK 

AKMI Baturaja, Jl. A. Yani No. 267 A Baturaja, OKU, 

Sumatera Selatan, 32113, (telp 0735-322231), E-mail: 

Satrianovari@Gmail.Com 
1Dosen, Program Studi Teknik Informatika, AMIK 

AKMI Baturaja, Jl. A. Yani No. 267 A Baturaja, OKU, 

Sumatera Selatan, 32113, (telp 0735-322231), E-mail: 

Satrianovari@Gmail.Com 
3Dosen, Program Studi Manajemen Informatika 

AKMI Baturaja, Jln. A. Yani. No. 267 A. Baturaja 

32113 INDONESIA (tlp: 0735-326169; fax: 0735-

326169; e-mail: Wisnu.akmibaturaja@Gmail.Com  
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menggunakan system lama permasalahan yang 

timbul saat ini adalah data harus diinputkan satu 

persatu satu sehingga dalam pengolahan data dan 

penyajiannya dirasakan masih kurang tepat 

bendahara dalam penghitungan data gaji guru dan 

membuat laporan yang akurat. 

Dari uraian  masalah diatas ,maka penulis 

akan membuat sistem informasi penggajian 

pegawai SMK Muhammadiyah 1Simpang Sender 

menggunakan Embarcadero XE2 sebagai 

solusinya untuk meminimalisasi permasalahan 

yang terjadi 

Pada sistem  yang lama .Pada system 

informasi yang akan dibuat,berisi data guru, data 

jumlah jam mengajar ,data absensi guru dan data 

gaji guru . Sehingga menghasilkan laporan data 

guru, laporan data absensi guru dan laporan data 

gaji guru.penulis mengharapkan sistem informasi 

yang dibuat dapat bermanfaat bagi guru dan 

pegawai pada SMK Muhammadiyah 1 Simpang 

Sender. 

       Sistem informasi   adalah suatu system 

didalam suatu organiasasi yang mempertemukan  

kebutuhan  pengolahan  transaksi,  mendukung   

operasi, bersifat  manajerial  dan   kegiatan   

strategi  dari  suatu   organisasi  dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporanyang 

diperlukan [3]. 

Selain itu sebuah sistem juga memiliki 

karakteristik atau sifat-sifat tertentu,  yang 

mencirikan bahwa halter sebut bisa dikatakan 

suatu sistem . Adapun karakteristik yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Komponen Sistem (Components) 

b. Batas Sistem (Boundary) 

c. Lingkungan LuarSistem (Environtment) 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

e. Masukan Sistem (Input) 

f. Keluaran Sistem (Output) 

g. Pengolah Sistem (Proces) 

 

        Menurut Reny Utami dalam jurnal yang 

berjudul“Sistem Informasi Penggajian Pada 

Sekolah Mengengah Atas (SMA) 

Muhammadiyah Pacitan”(2014). Gaji 

didefinisikan secara umum sebagai pembayaran 

atas penyerahan jasa yang dibayarkan kepada 

karyawan yang memiliki jenjang jabatan manajer 

dan umumnya merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

dan dibayarkan berdasarkan hari       

kerja , jam kerja, atau jumlah satuan produk yang 

telah di hasilkan oleh karyawan.[5] 

     Menurut Indriyawan (2011:2) XE   adalah 

sebuah versi rilis dari hampir semua produk yang 

dikeluarkan oleh Embarcadero, termasuk Delphi 

XE2, C++BuilderXE, RADPHPXE, dan 

sebagainya. X disini berarti bermacam -macam, 

sedangkan “E” adalah Embarcadero. Delphi XE 

diartikan sebagai sebuah produk Delphi yang bisa 

menangani berbagai kelebihan[1]. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Diagram konteks merupakan diagram yang 

menggambarkan secara garis besar pada  suatu 

sistem. Adapaun bentuk-bentuk simbol pada  

diagram konteks terlihat pada tabel 1(Indrajani, 

2015:29). 

 

Tabel 1. Simbol Dalam Diagram Konteks 

Simbol  Arti  

 

 

 

Menunjukan suatu 

system 

 Menunjukan bagian 

 Menunjukan aliran 

data 

 

2.1 Data Flow Diagram 

       Data Flow Diagram (DFD) merupakan 

diagram yang menggambarkan aliran data  

sampai sebuah sistem selesai, dan kerja  atau 

proses yang dilakukan dalam system tersebut 

(Indrajani,2015:27). Adapun symbol yang ada 

dalam  DFD  terlihat  pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Simbol Dalam Data Flow Diagram 

 

Symbol Arti 

 

 

 

Kesatuan luar 
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Proses 

 

 

 

Penyimpanan data 

 Aliran data 

 

 2.2 Entity Relashionship Diagram 

Entity Relashionship Diagram (ERD) adalah 

sebuah pendekatan dalam perancangan basis data 

yang dimulai dengan mengidentifikasi data-data 

terpenting yang dsebut dengan entitas dan 

hubungan antara entitas-entitas tersebut yang 

digambarkan dalam suatu model [2]. Adapun 

symbol yang ada dalam ERD terlihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Simbol Dalam Entity Relashionship 

             Diagram 

 

Simbol Arti 

 

 

 

 

Entitas 

 

 

 

 

Atribut 

 

 

 

 

Hubungan 

 

 

 

 

Garis 

 

Relasi adalah hubungan antar  tabel, dimana 

sebuah tabel mempunyai Hubungan dengan tabel 

lainnya.Bentuk-bentuk hubungan pada ERD yang 

paling umum pada binary relationship,yaitu 

(Indrajani, 2015:34) : 

1.   One-To – One 

Jenis   hubungan   ini   merupakan   

hubungan   antar   tabel   yang menggunakan 

sebuah primary key. 

Contoh : Satu guru privat mengajar satu 

siswa. 

 

 

                      1                                  1 

 

 

 

 

               Gambar 1. Hubungan one to one 
 
    2.   One– To – Many 

Merupakan hubungan antar table dimana 

satu record pada satu tabel memiliki 

hubungan dengan beberapa record ditabel 

lain. 

Contoh : Satu departemen memiliki banyak 

pegawai. 
                         

 
                        1                          M 

           

                   

            

               Gambar 2. Hubungan One to many 

 

3.   Many-To – Many 

Merupakan hubungan antar table dimana 

beberapa record pada satu tabel memiliki 

hubungan dengan beberapa record pada 

tabel lain. Contoh : Banyak mahasiswa 

mengambil banyak mata kuliah. 
 
 
                        M                                  M                            

       
 

 
 
 
               Gambar 3.Hubungan many to many 
 

2.3  Metode Pengumpulan Data 

      Dalam melakukan penelitian ini banyak data-

data yang harus dikumpulkan sebagai berkas 

penyusunan laporan tugas akhir.Adapun metode 

yang dilakukanyaitu : 

a. Metode Interview 

Metode interview yaitu pengumpulan data 

dengan cara bertatap muka secara langsung 

antara pewawancara dan informan. 

b. Metode Observasi 

Metode obeservasi dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian. 
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c.  Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan yaitu metode 

pengumpulan data yang diarahkan kepada 

Pencarian data dan informasi melalui 

dokumen- dokumen,baik dokumen tertulis, 

foto- foto, gambar, maupun dokumen 

elektronik yang dapat mendukung dalam 

Proses penulisan. 

 

2.4 Perancangan Sistem 

      Berikut ini merupakan perancangan diagram 

dalam membuat sistem informasi penggajian pada 

SMK Muhammadiyah 1 Simpang Sender yaitu: 

a. Diagram Konteks 

 
 

        

 

           

                 Gambar 4. Diagram Konteks 

 

b. Data FlowDiagram (DFD) 

Dari  diagram  konteks  diatas  dibuatlah Data  

Flow Diagram (DFD) untuk menjelaskan secara 

terperinci alur data yang ada pada system yang 

akan dibuat.Berikut ini merupakan rancangan 

Data Flow Diagram (DFD) yang terdiri dari DFD 

Level0, DFDLevel 1Proses1 ,DFDLevel1 Proses 2, 

dan DFD Level1 Proses 3 

 1. Perancangan DFDLevel 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Gambar 5. DFDLevel 0 

 

 

2. Perancangan DFD Level1 Proses 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. DFD level1 proses1 

 

3. Perancangan DFDLevel1 Proses 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 7. DFDLevel1 Proses2 

 

 

4. Perancangan DFDLevel1 Proses 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 8. DFDLevel1 Proses 3 

 

 

c. EntityRelationship Diagram (ERD) 

      Berikut ini merupakan Entity Relationship 

Diagram dari Sistem Informasi Penggajian pada 

Smk Muhammadiyah1 Simpang Sender yang  

terlihat seperti gambar berikut ini 
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    Gambar 9. ERD(EntityRelationship Diagram) 

 

 

d. Relasi AntarTabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                  Gambar10. Relasi antar tabel 

 

 

       3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Hasil 

      Adapun hasil yang didapat dari penelitian 

tugas akhir yang dilakukan oleh penyusun berupa 

Sistem Informasi Penggajian Pada SMK 

Muhammadiyah1 Simpang Sender .Sistem ini 

memiliki 5 menu, seperti Login, Input Data,  

Proses, Pencarian dan  Laporan, Pengaturan dan 

Keluar. Adapun menu- menu tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Login 
     Form Login digunakan untuk membatasi user 

yang  dapat menggunakan sistem informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 11. Tampilan Form Login 

 

 

2.Menu Utama 

   Menu utama adalah form awal yang akan 

tampil saat sistem dijalankan 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      Gambar 12. Tampilan Menu Utama 

 

3.Input Data 

     Input data guru adalah form yang 

digunakan untuk mengelola data guru yang 

akan digunakan pada setiap data. 

 
      Gambar 13. Tampilan Input Data Guru 

 

 



74   JIK, VOL. 9 No. 2 Desember 2018 

AKMI BATURAJA      Fitri, Satria, Dian Sri 

4. Proses 

  a. Proses Data Jumlah Jam Mengajar 

Proses data jumlah jam mengajar adalah 

form yang digunakan untuk mengelola data 

jumlah jam mengajar yang akandigunakan 

pada proses data gaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar14. Tampilan Proses Data Jumlah  

Jam Mengajar  

 

  b. Proses Data Absensi 

   Proses data absensi adalah form yang 

digunakan untuk mengelola data absen.Adapun 

tampilan form proses data absensi terlihat 

seperti gambar. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

           Gambar15. Tampilan Proses Data Absensi  

 

c.Proses Data Gaji 

Proses data gaji adalah form yang 

digunakan untuk mengelola data gaji yang 

akan digunakan pada proses penghitungan gaji. 

Adapun tampilan form proses data gaji terlihat 

seperti gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Gambar 16. Tampilan Proses Data Gaji 

    

d. Pencarian Dan Laporan 

           Menu pencarian dan laporan digunakan 

untuk mempermudah dalam melakukan 

pembuatan laporan.Menu ini terdiri dari 

laporan data guru, laporan data absensi, 

laporan data gaji. 

 
          

          Gambar17. Tampilan Pencarian Data Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
     Gambar18. Tampilan Pencarian Data Absensi     

             Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

  Gambar 19. Tampilan Pencarian Data Gaji Guru 
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    Gambar 20. Tampilan Pencarian Data Gaji 

Guru 
 
 
 

4.KESIMPULAN 

     Berdasarkan analisis dan perancangan yang 

dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa ada beberapa hal sebagai 

berikut: 

1.Telah  berhasil  dibangun  sebuah  Sistem 

   Informasi Penggajian Pada SMK   

Muhammadiyah1 Simpang Sender yang   baru 

dan dimaksudkan untuk : 

a. Memberi   kemudahan  dalam   memasukan   

data,   mengolah   data, mencari data dan 

dalam mencetak data yang perlu dilakukan. 

b. Dengan adanya system baru ini diharapkan 

dapat membantu dalam perhitungan gaji 

pegawai agar lebih cepat, tepat dan mudah. 

2.Kelebihan dari sistem ini adalah: 

a. Dalam pencarian data lebih cepat. 

b. Dapat meminimalkan kesalahan dalam 

memasukan data, proses Perhitungan gaji 

serta meminimalkan kesalahan yang terjadi. 

c. Bentuk menu data telah dibuat user friendly, 

sehingga dalam memasukan data 

memberikan kemudahan. 

 

 

 

 

 

 

5. SARAN   
Dalam  hal  ini  tentu   saja  sistem  yang   

sekarang   masih  banyak kekurangan ,sehingga 

penulis memiliki saran apabila akan ada 

pengembangan system informasi penggajian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Sebelum  sistem  baru  dilaksanakan,  

sebaiknya seluruh  personil yan terkait dalam 

sistem harus diberikan penjelasan dengan baik 

terlebih dahulu   mengenai proses kerja system 

yang akan diterapkan sehingga tidak terjadi 

kekeliruan.Serta perlu dilakukan pelatihan 

kerja terhadap personil yang terlibat dalam 

sistem ini agar mereka dapat mengetahui dan 

memahami cara kerja system yang baru. 

2. Sistem informasi yang baru ini hanya mampu 

dalam pengolahan data guru, jumlah jam 

mengajar, absensi, tahun  dan proses    

perhitungan 
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ANALISIS DAN PERANCANGAN 

APLIKASI PENGATUR POLA HIDUP 

SEHAT BERBASIS ANDROID 
  

Wisnumurti1, Novi Lestari2,  

 
Abstract.— Current technological developments 

are increasingly rapid, with the development of 

technology, especially internet networks that can 

provide benefits to users. In the era of globalization 

the development of this technology directly and 

indirectly makes changes in people's lifestyle become 

more practical, effective and efficient. Many fast food 

such as fast food or junk food are available 

everywhere. Fast food and lifestyle changes cause 

unhealthy eating patterns, which can cause health 

problems related to nutrition. Malnutrition is a health 

problem related to nutrition that cannot be addressed. 

With an appropriate healthy lifestyle will help to be 

healthier and away from disease. World progress such 

as in developing countries causes many changes in 

the pattern of human life. Especially nowadays there 

are many fast or instant foods. The busyness faced by 

everyone causes them to ignore their lifestyle so that 

many diseases can attack them at any time. This study 

uses research methods, namely 1). Primary data in the 

form of observations carried out in the hospital of Siti 

Aisyah Lubuklinggau, addressed at Lapter Silampari 

Street, Kuti Lubuklinggau Timur Village, I 31626,  

Documentation. 2) Secondary data is data obtained by 

researchers from various existing sources. Secondary 

data is obtained from various sources including 

books, journals, reports and others. This application 

was built with 1). Designing healthy lifestyle 

applications using eclipse, System design design uses 

UML (Unified Modeling Language) and system 

testing using black box method, 2). Designing 

android-based healthy lifestyle management 

applications to make it more effective and efficient, 

and help the community about lifestyle rules healthy. 

With this application, it is expected to help the 

community in implementing and regulating a good 

and right healthy way of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Intisari— Perkembangan tekhnologi saat ini 

semakin pesat, dengan perkembangan tekhnologi 

terutama jaringan internet yang dapat memberikan 

manfaat bagi pemakai. Pada Era globalisasi 

perkembangan tekhnologi ini secara langsung dan 

tidak langsung membuat perubahan pola hidup 

masyarakat menjadi semakin praktis, efekif dan 

efisien. Banyak makanan cepat saji seperti fast food 

atau junk food yang tersedia dimana-mana. Makanan 

cepat saji dan perubahan pola hidup tersebut 

menyebabkan pola makan tidak sehat, sehingga dapat 

menimbulkan masalah kesehatan yang berkaitan 

dengan gizi. Kekurangan gizi merupakan masalah 

kesehatan yang berkaitan dengan gizi yang belum 

dapat ditangani. Dengan Pola hidup sehat yang 

sesuai akan membantu untuk lebih sehat dan jauh 

dari penyakit. Kemajuan dunia seperti di Negara - 

negara berkembang banyak menimbulkan perubahan 

pada pola hidup manusia. Apalagi saat ini sudah 

banyak makananan yang serba cepat atau instant. 

Kesibukan yang dihadapi oleh setiap orang 

menyebabkan mereka mengabaikan pola hidup 

mereka sehingga banyak penyakit yang kapan pun 

dapat menyerang mereka. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yaitu 1). Data 

primer berupa Observasi yang dilakukan di rumah 

sakit siti aisyah kota lubuklinggau yang 

beralamatkan di Jalan Lapter Silampari Kelurahan 

Air Kuti Lubuklinggau Timur I 31626, Wawancara 

dengan teknik wawancara adalah mengumpulkan 

data dengan cara melakukan tanya jawab langsung 

pada sumber-sumber yang berhubungan dengan 

penelitian, dan Dokumentasi. 2) Data sekunder 

adalah data yang didapatkan  peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari 

berbagai sumber diantaranya buku, jurnal, laporan 

dan lain-lain. Aplikasi ini dibangun dengan 1). 

Perancangan aplikasi pola hidup sehat menggunakan 

eclipse, Perancangan desain sistem menggunakan 

UML (Unified Modeling Language) dan Pengujian 

sistem menggunakan metode black box, 

2) .Merancang aplikasi pengatur pola hidup sehat 

berbasis android  agar lebih efektif dan efisien, serta 

membatu masyarakat tentang aturan pola hidup sehat. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu 

masyarakat dalam menerapkan dan mengatur cara 

hidup sehat yang baik dan benar. 

 

Kata kunci: Aplikasi, Internet, android, UML 

(Unified Modeling Language) dan black box 
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1. PENDAHULUAN  

   Dalam Perkembangan tekhnologi yang semakin 

pesat, terutama tekhnologi jaringan internet yang 

dapat memberikan manfaat bagi pemakai. Pada 

Era globalisasi perkembangan tekhnologi ini 

secara langsung dan tidak langsung membuat 

perubahan pola hidup masyarakat menjadi 

semakin praktis, efekif dan efisien. Banyak 

makanan cepat saji seperti fast food atau junk food 

yang tersedia dimana-mana. Makanan cepat saji 

dan perubahan pola hidup tersebut menyebabkan 

pola makan tidak sehat, sehingga dapat 

menimbulkan masalah kesehatan yang berkaitan 

dengan gizi. Kekurangan gizi merupakan masalah 

kesehatan yang berkaitan dengan gizi yang belum 

dapat ditangani. Dengan Pola hidup sehat yang 

sesuai akan membantu untuk lebih sehat dan jauh 

dari penyakit. Kemajuan dunia seperti di Negara - 

negara berkembang banyak menimbulkan 

perubahan pada pola hidup manusia. 

  "Menurut Jubilee Enterprise Kesehatan tubuh 

merupakan hal yang sangat penting dan tidak 

dapat dipungkiri dalam melangsungkan kehidupan 

sehari-hari. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang salah 

satunya adalah makanan. Makanan menjadi salah 

satu faktor penting karena di dalam makanan 

terdapat kandungan zat-zat gizi untuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh 

memerlukan beberapa zat yang digunakan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan. Semua zat yang 

dibutuhkan tersebut terdapat dalam bahan 

makanan. Namun perlu diketahui bahwa tidak 

semua zat makanan terdapat dalam satu jenis 

makanan, dengan demikian makanan yang 

dikonsumsi perlu bervariasi.  

      "Menurut Jubilee Enterprise, Makanan yang 

dikonsumsi dapat menghasilkan zat penghasil 

energi atau tenaga untuk kegiatan sehari-hari yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Zat penghasil 

energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. 

Selain itu makanan juga dapat menghasilkan zat 

pembangun dan pemelihara jaringan serta 

pengatur proses metabolisme diataranya protein, 

vitamin, mineral, dan air.  

     Era globalisasi ini membuat perubahan pola 

hidup masyarakat menjadi semakin praktis dengan 

meniru budaya barat. Banyak makanan cepat saji 

seperti fast food atau junk food yang tersedia 

dimana-mana. Makanan cepat saji dan perubahan 

pola hidup tersebut menyebabkan pola makan 

tidak sehat, sehingga dapat menimbulkan masalah 

kesehatan yang berkaitan dengan gizi. 

Kekurangan gizi merupakan masalah kesehatan 

yang berkaitan dengan gizi yang belum dapat 

ditangani.  

    "Menurut Jubilee Enterprise“ Pola hidup sehat 

yang sesuai akan membantu untuk lebih sehat dan 

jauh dari penyakit. Kemajuan dunia seperti di 

Negara-negara berkembang banyak menimbulkan 

perubahan pada pola hidup manusia. Apalagi saat 

ini sudah banyak makananan yang serba cepat 

atau instant. Kesibukan yang dihadapi oleh setiap 

orang menyebabkan mereka mengabaikan pola 

hidup mereka sehingga banyak penyakit yang 

kapan pun dapat menyerang mereka. Dari 

permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini 

dibuat suatu aplikasi untuk mengatur dan 

mengingatkan pengguna untuk bisa melakukan 

pola hidup sehat maka penulis mengangkat judul 

“Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat Berbasis 

Android“ aplikasi android yang dapat mengatur 

pola hidup sehat seseorang yaitu mengatur asupan 

makanan. Sehingga memudahkan pengguna dalam 

mengatur pola hidup sehatnya. Aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu penggunanya untuk 

mengatur pola hidup sehatnya dan dapat terhindar 

dari penyakit berbahaya dan dapat hidup sehat.”. 

 

2. METODE PENELITIAN  

2.1  Pengertian Aplikasi  

Pengertian aplikasi  ialah  program  yang siap 

digunakan untuk menjalankan perintah yaitu 

pemecahan masalah yang menggunakan tehnik 

pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu 

pada sebuah hal yang diinginkan atau diharapkan 

maupun pemrosesan data yang diharapkan. 

 

2.2  Pengertian Pola Hidup Sehat 

Menurut Jubilee Enterprise Kesehatan 

seseorang dapat disimpulkan bahwa pola hidup 

sehat adalah rangkaian aktivitas hidup atau gaya 

hidup yang mengutamakan kesehatan, baik 

kesehatan jasmani maupun rohani. Dan gaya 

hidup tersebut dimulai dari makanan, minuman, 
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maupun perilaku sehari-hari yang rutin 

dilakukan.” 

 

2.3 Pengertian Android. 

      "Menurut Jubilee Enterprise Android 

merupakan sistem operasi yang dirancang khusus 

untuk smartphone dan tablet. Sistem operasi 

android ini berbasis linux yang dijadikan sebagai 

pondasi dasar dari sistem operasi Android. Linux 

sendiri merupakan sistem operasi yang memang 

khusus dirancang untuk komputer.”  

 

2.4 Pengertian Mobile 

Pengertian Mobile adalah sebagai perpindahan 

yang mudah dari satu tempat ke tempat lain, 

misalnya telepon mobile berarti terminal telepon 

yang dapat berpindah dengan mudah dari satu 

tempat ke tempat yang lain tanpa terjadi 

terputusnya komunikasi yang berlangsung.  

Pengertian mobile mempunyai arti berpindah 

atau bergerak, sehingga aplikasi mobile adalah 

sebutan untuk aplikasi yang berjalan di mobile 

device. Dengan menggunakan aplikasi mobile ini 

dapat dengan mudah melakukan berbagai  macam 

aktifitas berjualan, belajar, hiburan, pekerjaan.  

 

2.5 Pemrograman Java. 

Pemograman Java adalah Memerintah 

halaman web tapi java telah menjadi bahasa 

pengembangan aplikasi skala berbasis jaringan 

besar.  

Dari pengertian pemrograman java diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa 

pemrograman berorientasi objek yang dapat 

digunakan untuk membuat dan menjalankan 

perangkat lunak pada komputer dan 

berbagai platform. 

“Janner Simarmata. 2010 Java adalah bahasa 

pemrograman yang berbrntuk multi multi device 

dan  platform jika  menuliskan sebuah program 

menggunakan pemrograman Java,  dapat 

menjalankannya hampir di semua komputer dan 

perangkat lain yang support Java, dengan sedikit 

perubahan atau tanpa perubahan sama sekali 

dalam kode pemrogramanya”.  

 

2.6   Pengertian Android SDK 

   “Janner Simarmata. 2010 Android SDK adalah 

tool Application Programming Interfaceatau 

yang di singkat API yang diperlukan untuk mulai 

pengembangan  aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

Android merupakan subset perangkat lunak untuk 

ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware 

dan aplikasi kunci yang release oleh Google. Saat 

ini di sediakan Android SDK (Software 

Development Kit) sebagai alat bantu dan API 

untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform Android menggunakan bahasa 

pemograman java. “ 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

2.8 Metodologi Pengembangan System  

Proses Adapun metode pengembangan sistem 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan model waterfall,  

Adapun tahapan-tahapan pengembangan 

sistem dengan model waterfall yaitu: 

a. Tahapan awal, yaitu tahap perencanaan, 

merupakan proses penting untuk mengetahui 

mengapa sistem Informasi harus dibuat dan 

menentukan bagaimana cara membangun 

sistem tersebut. Langkah pertama dari proses 

tersebut adalah dengan mengidentifikasikan 

peluang apakah dapat memberikan 

kemungkinan biaya rendah tetapi 

menghasilkan keuntungan. 

b. Tahapan kedua, yaitu tahapan analisis adalah 

analisis sistem dilakukan untuk memberikan 

jawaban pertanyaan siapa yang akan 
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menggunakan sistem. Apa yang dilakukan oleh 

sistem, dimana dan saat kapan sistem tersebut 

digunakan. Pada tahap ini pembuat sistem akan 

melakukan observasi dan pengamatan terhadap 

sistem yang lama, kemudian mengidentifikasi, 

memanfatkan dan mengembangkan peluang, 

dan membangun konsep untuk sebuah sistem 

baru. 

c. Tahapan ketiga, yaitu tahapan perancangan 

dilakukan untuk menetapkan bagaimana sistem 

akan dioperasikan. adapun menentukan 

perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, 

tampilan program, form dan laporan yang akan 

dipakai. Selain itu perlu program,   file 

database yang dibutuhkan. 

d. Tahapan keempat, yaitu tahapan implementasi 

merupakan tahapan untuk menerjemahkan data 

atau pemecahan masalah yang telah dirancang 

kedalam bahasa pemograman komputer yang 

telah ditentukan. Semua tahapan ini desain 

perangkat lunak sebagai sebuah program 

lengkap atau unit program. 

e. Tahapan kelima, yaitu tahapan pengujian 

adalah apakah sistem yang kita buat sudah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. 

Jika belum, proses selanjutnya adalah iterative, 

yaitu kembali ketaha-tahap sebelumnya.  

f. Tahapan Terakhir, yaitu tahapan perawatan 

pada tahap ini sistem telah dipasang dan 

digunakan, termasuk di dalamnya proses 

pemeliharaan dan perbaikan kesalahan. 

Perangkat lunak yang telah selesai dibuat dapat 

mengalami perubahan-perubahan atau 

penambahan sesuai dengn permintaan user atau 

perubahan sistem. 

 

 

2.9   Analisis dan Perancangan Sistem 

2.8.1 Analisis Sistem 

2.8.1.1 Use Case 

Use Case diagram yang inginkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang 

dilakukan sistem, dan bukan pada interaksi antara 

Actor dengan Sistem. Berikut adalah perancangan 

Use Case-nya : 

admin

login

mengolah data makanan

pengguna

registrasi

pilih data makanan

pilih olahraga

<<include>>

mengolah data olahraga

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

 
Gambar 2. Use Case Diagram  

 

 

2.8.1.2 Definisi Aktor 

Aktor didefinisikan sebagai aturan yang 

diperlukan oleh pengguna dalam berinteraksi 

dengan sistem .Sistem ini memiliki 2 aktor saja 

yaitu. 

Tabel 1. Daftar Aktor 

Aktor Deskripsi 

Admin 

Akotor yang bertindak 

mempunyai akses terhadap 

sistem, mengolah data makanan 

dan data olahraga 

Pengguna  

Akotor yang bertindak melakukan 

registrasi, pilih menu maknan dan 

pilih menu olaraga 

 

2.8.1.3 Defenisi Use case 

Diagram ini digunakan untuk 

menggambarkan arus data sistem yang disebut 

dengan Diagram Arus Data.  

Tabel  2.  Defenisi Use Case 

Use Case Deskripsi 

Login Admin memasukan 

username dan password 

untuk masuk ke aplikasi 

pola hidup sehat 

Mengolah data 

makanan 

 

Admin dapat melakukan 

ubah,tambah dan hapus 

data makanan 

Mengolah data 

olahraga 

Admin dapat melakukan 

ubah,tambah dan hapus 

data olahraga 

Registrasi  Pengguna melakukan 

registrasi untuk 

melengkapi data diri 

Pilih makanan Pengguna melalukan pilih 

data makanan 

Pilih olahraga  Pengguna melalukan pilih 

data olahraga 
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2.8.1.4 Scenario Use Case 

1. Skenario Use Case Login 

Tabel 3 Skenario Use Case Login 

Identifikasi 

Nama  Login (Backend)  

Tujuan  Memastikan pengguna memilki 

hak akses ke dalam sistem  

Deskripsi  Aplikasi akan memeriksa apakah 

pengguna memilki hak akases 

terhadap aplikasi dengan 

memasukan Username dan 

Password  

Aktor Admin  

Kondisi 

Awal  

Menampilkan form login  

 

Tabel  Lanjutan 3.a. Skenario Use Case Login 

Identifikasi 

1. Memasukan 

Username  & 

Password 

 

 2. Menverifikasi 

apakah data yang di 

masukan sudah 

sesuai 

 3. Masuk ke halaman 

utama 

 

 

2 Skenario Use Case Mengolah Data makanan 

Tabel 4.  Skenario Use Case Mengolah Data 

makanan 

Identifikasi 

Nama  Mengolah Data makanan 

Tujuan  Melakukan pengolahan 

data makanan 

Deskripsi  Mengelolah data makanan 

Aktor  Admin  

Kondisi Awal  Admin melakukan 

pengolahan data makanan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 

1. Admin memasukan 

username dan 

password 

2. Sistem 

menampilkan 

halaman utama 

3. Admin memilih 

menu data b 

makanan 

4. Sistem 

menampilkan 

form data 

makanan  

5. Admin menlakukan 

ubah,tambah dan 

hapus data makanan 

 

Kondisi Akhir Setiap data 

disimpan dalam 

basis data 

3. Skenario Use Case Mengolah Data Olahraga 

Tabel 5. Skenario Use Case Mengolah Data 

Olahraga 

Identifikasi 

Nama  Mengolah Data Olahraga 

Tujuan  Melakukan pengolahan 

data Olahraga 

Deskripsi  Mengelolah data Olahraga 

Aktor  Admin  

Kondisi  

Awal 

Admin melakukan 

pengolahan data Olahraga 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 

1. Admin memasukan 

username dan 

password 

2. Sistem 

menampilkan 

halaman 

utama 

3. Admin memilih 

menu Olahraga 

4. Sistem 

menampilkan 

form data 

Olahraga 

5. Admin menlakukan 

ubah,tambah dan 

hapus data Olahraga 

 

Kondisi Akhir Setiap data 

disimpan dalam 

basis data 

 

4. Skenario Use Case Registrasi 

Tabel 6. Skenario Use Case Registrasi 

Identifikasi 

Nama  Mengolah Data Registrasi 

Tujuan  Melakukan pengolahan data 

Registrasi 

Deskripsi  Mengelolah data Registrasi 

Aktor  pengguna 

Kondisi Awal  pengguna melakukan 

pengolahan data registrasi 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 

1. pengguna 

memasukan ke 

aplikasi pola hidup 

sehat 

2. Sistem 

menampilkan 

halaman 

utama 
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Tabel Lanjutan 6a  Skenario Use Case 

Registrasi 

Identifikasi 

1. Pengguna 

memilih menu 

registrasi 

2. Sistem 

menampilkan 

form data 

registrasi 

Kondisi Akhir Setiap data 

disimpan dalam 

basis data 

 

5.Skenario Use Case Pilih Makanan 

        Tabel 7.Skenario Use Case Pilih Makanan 

Identifikasi 

Nama  Lihat Makanan 

Tujuan  Melihat data Makanan 

Deskripsi  Melihat data Makanan 

Aktor  Pengguna  

Kondisi Awal  Pengguna pilih Makanan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 

1. Masuk ke 

aplikasi pola 

hidup sehat 

2. Sistem 

menampilkan 

halaman utama 

3. Anggota 

memilih menu 

Makanan 

4. Sistem 

menampilkan 

data Makanan 

Kondisi Akhir Setiap data 

disimpan dalam 

basis data 

 

2.8.1.2 Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login 

[admin] [sistem]

pilih aplikasi pola hidup sehat menampilkan halaman awal

pilih form login

data tidak lengkap

memasukan username dan password

menampilkan halaman login

verifikasi data login

berhasil login

 
Gambar 3. Activity Diagram Login  

2. Activity Diagram Mengoalah Data Makanan 

[admin] [sistem]

memasukan username dan password menampilkan halaman utama

pilih menu makanan

data tidak lengkap

mengolah data menu makanan ,ubah,tambah dan hapus

menampilkan form data pilih menu makanan

verifikasi data

berhasil mengolah data makanan

 
Gambar 4. Activity Diagram Mengolah Data 

Makanan 

 

 

3. Activity Diagram Data Olahraga 

[admin] [sistem]

memasukan username dan password menampilkan halaman utama

pilih menu olahraga

data tidak lengkap

mengolah data  olahraga,ubah,tambah dan hapus

menampilkan form data olahraga

verifikasi data

berhasil mengolah data  olahraga

 
Gambar 5. Activity Diagram Mengolah Data 

Olahraga 
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4. Activity Diagram Registrasi  

[pengguna] [sistem]

pilih aplikasi pola hidup sehat menampilkan halaman utama

pilih menu registrasi

data tidak lengkap

masukan data registrasi

menampilkan form registrasi

verifikasi data

berhasil melakukan registrasi

 
Gambar 6. Activity Diagram Registrasi 

 

 

5. Activity Diagram Data Makanan 

[pengguna] [sistem]

pilih aplikasi pola hidup sehat menampilkan halaman utama

pilih menu makanan

lihat data makanan

menampilkan data makanan

 

Gambar 7. Activity Diagram Data Makanan 

 

 

 

 

6. Activity Diagram Pilih Olahraga 

[pengguna] [sistem]

pilih aplikasi pola hidup sehat menampilkan halaman utama

pilih menu olahraga

lihat data olahraga

menampilkan data olahraga

 
Gambar 8. Activity Pilih Olahraga 

 

 

2.8.1.3  Sequance Diagram 

1. Sequence Diagram Login  

admin sistem database

1 : pilih menu login()

2 : menampilkan form login()

3 : memasukan username dan password()

4 : verifikasi data()

5 : login gagal()

6 : kirim data()
7 : proses simpan()

8 : login berhasi()

9 : menampilkan halaman utama()

 

Gambar 9. Diagram Sequence Login  
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2.   Diagram Sequence Mengolah Data 

Makanan 

admin sistem database

1 : memasukan username dan password()

2 : menampilkan halaman utama()

3 : pilih menu makanan()

4 : menampilkan from data makanan()

5 : mengolah data  makanan()
6 : verifikasi data()

7 : mengirimkan data()
8 : proses simpan()

9 : berhasil mengolah data  makanan()

 

     Gambar 10. Diagram Sequence Mengolah Data 

Makanan 

 

2. Diagram Sequence Mengolah Data   

Olahraga 

admin sistem database

1 : memasukan username dan password()

2 : menampilkan halaman utama()

3 : pilih menu olahraga()

4 : menampilkan from data olahraga()

5 : mengolah data  olahraga()
6 : verifikasi data()

7 : mengirimkan data()
8 : proses simpan()

9 : berhasil mengolah data  olahraga()

 
Gambar 11. Diagram Sequence Mengolah 

Data Olahraga 

 

 

 

 

 

3. Diagram Sequence Registrasi 

pengguna sistem database

1 : pilih aplikasi pola hidup sehat()

2 : menampilkan halaman utama()

3 : pilih menu registrasi()

4 : menampilkan from data registrasi()

5 : input data registrasi()
6 : verifikasi data()

7 : mengirimkan data()
8 : proses simpan()

9 : berhasil menyimpan data registrasi()

 
Gambar 12. Diagram Sequence Registrasi 

 

4. Diagram Sequence Data Makanan 

 

pengguna sistem database

1 : pilih aplikasi pola hidup sehat()

2 : menampilkan halaman utama()

3 : memilih menu  makanan()

4 : verifikasi data()

5 : kirim data()
6 : proses simpan()

7 : menampilkan data makanan()

8 : berhasil menampilkan data makanan()

 

Gambar 13. Diagram Sequence Lihat Data 

Makanan 
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6. Diagram Sequence Olahraga 

pengguna sistem database

1 : pilih aplikasi pola hidup sehat()

2 : menampilkan halaman utama()

3 : memilih menu olahraga()

4 : verifikasi data()

5 : kirim data()
6 : proses simpan()

7 : menampilkan data olahraga()

8 : berhasil menampilkan data olahraga()

 

Gambar 14.Diagram Sequence Olahraga 

 

  

2.8.1.4  Class Diagram 

   Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat 

digambarkan menggunakan class diagram yang 

menggambarkan entitas-entitas yang ada pada 

sistem aplikasi pengatur pola hidup sehat, dimana 

entitas akan digunakan untuk menangani 

informasi yang mungkin akan disimpan secara 

permanen. Pada class diagram aplikasi pengatur 

pola hidup sehat memiliki lima tabel yaitu tabel 

pengguna, jadwal, olahraga, makanan dan 

penyakit. 

    pola hidup sehat yang terdiri atas beberapa 

kelas, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Class Pengguna berisi Attribut id_pengguna, 

nama_pengguna, umur, 

jenis_kelamin,berat_badan,tinggi_badan,golon

gan_darah, kalori_pengguna dan kalori_harian. 

a. Entity Relationship Diagram (Diagram 

Hubungan Antar Entitas)  

Admin

BukuTamu

MataPelajaranGuru Nilai

Berita

Mengelola

Mengajar

Mengelola

Id_tamu

nam
a

Id
_
b
e
rita

Nama_berita

Mempunyai
Nip

Nama

Kd_pelajaran

K
d_

pe
la
ja
ra
n

Nama_mapel

Mempunyai

Kelas

Siswa

Mempunyai

Jadwal_Mapel

Mempunyai

Kd_jadwal

Kd_pelajaran

Mengelola

Mengelola

Mengelola

Nis

Nama

Kd_ke
las

Nama_kelas

N
is

1

1

M

1

M

M

M M

1 1

M

1

M

1 M 1 M

1

M

1

M

Mempunyai

M

Menyerahkan

1 M

Mengelola

Mengelola

Jurusan

Nama

_jurusan

Kd_Jurusan

1

M

M

1

Password

username

Isi_berita

Gambar
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Tanggal lahir
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Agama
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Pendidikan terakhir

Jabatan
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Tugas
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U
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S
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Gambar 15. Entity Relationship Diagram 

 

b. tabel relasi untuk setiap elemen data 

Guru

PK Kd_guru

 Nip

 Nama

 Alamat

 No.telp

 Tempat_lahir

 Tanggal_lahir

 Jenis_kelamin

 Agama

 Status

 Pendidikan_terakhir

 Jabatan

 Gol

 Password

Jadwal

PK Kd_jadwal

 Kd_pelajaran

 Kd_guru

 Hari

 Waktu

 Kd_kelas

 Tahun_ajaran

Siswa

PK Nis

 Nama

 Alamat

 No.Telp

 Tempat_lahir

 Tanggal_lahir

 Jenis_kelamin

 Agama

 Tahun_ajaran

 Jurusan

 Password

Nilai

PK Nis

 Kd_pelajaran

 Kd_kelas

 Kd_guru

 Tugas

 Ulangan

 UTS

 UAS

 Keterangan

 Nilai_akhir

 Tahun_ajaran

Mata_pelajaran

PK Kd_pelajaran

 Nama_mata_pelajaran

 Jenis

 Tingkat

 Jurusan

 Semester

 KKM

Kelas

PK Kd_kelas

 Nama_kelas

 Kd_jurusan

Admin

PK Username

 Password

Berita

PK id_berita

 Nama_berita

 Isi_berita

 Gambar

Bukutamu

PK id_tamu

 Nama

 Alamat

 Email

 Komentar

Jurusan

PK Kd_jurusan

 Nama_jurusan

 
Gambar 16 Relasi antar tabel 
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        3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan, maka dihasilkan sebuah 

aplikasi pola hidup sehat berbasis android  yang 

bertujuan untuk mempermudah masyarat untuk 

mendapatkan informasi pola hidup dan makanan 

sehat yang dianjurkan dokter gizi Rumah Sakit 

Siti Aisyah. 

    Pemodelan sistem yang diusulkan dalam 

menentukan kebutuhan sistem ini yaitu sesuai 

dengan alat bantu analisis dan perancangan  

yang digunakan,  maka penggambaran atau 

pemodelan sistem yang diusulkan, meliputi 

diagram use case, skenario  use case, diagram  

activity, diagram  sequence,  diagram  class, 

diagram objek, diagram komponen, diagram 

deployment. 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1  Halaman Awal 

       Untuk masuk ke tampilan awal aplikasi pola 

hidup sehat  halaman ini menampilkan tampilan 

awal masuk ke aplikasi, setelah proses loading 

selesai maka akan menampilkan halaman menu , 

Adapun tampilan dari halaman awal dapat di lihat 

pada gambar 17  

         
                Gambar 17  Halaman Awal  

3.2.2 Halaman Menu  

     Setelah proses loading selesai, aplikasi akan 

menampilkan halaman menu pada tampilan ini 

terdiri dari  menu gizi pola hidup dan menu 

kalkulator gizi, adapun tampilan dari halaman 

menu dapat dilihat pada gambar 18 

           
               Gambar 18 Halaman Menu 

 

3.2.3  Halaman Gizi  

Halaman ini menampilkan menu gizi berdasarkan 

usia. Adapun tampilan halaman gizi dapat di lihat 

pada gambar 19 

   
            Gambar 19 Halaman Gizi 

 

3.2.4 Halaman Gizi Bayi 

Halaman ini menampilkan tentang gizi bayi. 

Adapun tampilan dari halaman gizi bayi dapat di 

lihat pada gambar  20. 

           
                Gambar  20. Gizi Bayi 
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3.2.5 Halaman Gizi  dan Asi 

     Halaman ini menampilkan tentang gizi dan asi. 

Adapun tampilan dari halaman gizi dan asi  dapat 

di lihat pada gambar 21 

      
            Gambar 21 Gizi dan Asi 

 

3.2.6 Halaman Masalah Gizi Balita 

    Halaman ini menampilkan Masalah Gizi Balita. 

Adapun tampilan dari halaman Gizi Balita dapat 

di lihat pada gambar 22 

 
    Gambar 22 Masalah Gizi Balita 

 

3.2.7 Halaman Karakteristik Gizi Balita 

     Halaman ini menampilkan tentang karakteristik 

gizi balita. Adapun tampilan dari halaman 

karakteristik gizi balita  dapat di lihat pada gambar 

23 

   
Gambar 23 Karakteristik Gizi Balita 

 

3.2.8 Halaman Masalah Gizi Balita 

     Halaman ini menampilkan tentang Masalah 

Gizi Balita. Adapun tampilan dari halaman 

Masalah Gizi Balita  dapat di lihat pada gambar 24 

 
     Gambar 24 Masalah Gizi Balita 

 

3.2.8 Halaman Gizi Remaja 

     Halaman ini menampilkan tentang Gizi Remaja. 

Adapun tampilan dari halaman Gizi Remaja.dapat 

di lihat pada gambar 25 
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       Gambar 25 Gizi Remanja 

 

3.2.10 Halaman Gizi Orang Dewasa 

      Halaman ini menampilkan tentang Gizi  Orang 

Dewasa. Adapun tampilan dari halaman Gizi 

Orang Dewasa dapat di lihat pada gambar 26 

      
     Gambar 26. Gizi Orang Dewasa 

 

3.2.11 Halaman Karakteristik Kesehatan 

Manula 

    Halaman ini menampilkan tentang Karakteristik 

Kesehatan Manula. Adapun tampilan dari halaman 

Karakteristik Kesehatan Manula dapat di lihat 

pada gambar 27 

 
Gambar 27. Karakteristik Kesehatan Manula 

 

3.2.12 Halaman Faktor Gizi Lansia 

     Halaman ini menampilkan tentang Faktor Gizi 

Lansia. Adapun tampilan dari halaman Faktor 

Gizi Lansia dapat di lihat pada gambar 28 

 
          Gambar 28 Faktor Gizi Lansia 

 

3.2.13 Halaman Kalkulator Gizi Umur 0-12 

Bulan 

    Halaman ini menampilkan hitungan Kalkulator 

Gizi Umur 0-12 Bulan halaman ini bertujuan 

untuk menghitung berat badan ideal anak yang 

berusia sampai 12 bulan  . Adapun tampilan dari 

halaman Kalkulator Gizi Umur 0-12 Bulan dapat 

di lihat pada gambar 29 
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Gambar 29 Kalkulator Gizi Umur 0-12 Bulan 

 

3.2.14 Halaman Kalkulator Gizi Umur 1-10 

Tahun 

     Halaman ini menampilkan hitungan Kalkulator 

Gizi Umur 1-10 Tahun halaman ini bertujuan 

untuk menghitung berat badan ideal anak yang 

berusia 1 1sampai 10 tahun  . Adapun tampilan 

dari halaman Kalkulator Gizi Umur 1-10 Tahun 

dapat di lihat pada gambar 30 

 
Gambar 30 Kalkulator Gizi Umur 1-10 Tahun 

 

3.2.15 Halaman Kalkulator Remaja dan 

Dewasa 

Halaman ini menampilkan hitungan Kalkulator 

Remaja dan Dewasa halaman ini bertujuan untuk 

menghitung berat badan ideal remaja dan dewasa. 

Adapun tampilan dari halaman Kalkulator Remaja 

dan Dewasa dapat di lihat pada gambar 31 

 
   Gambar 31 Kalkulator Remaja dan   Dewasa 

  

                   4.   KESIMPULAN 

          Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai analisis dan perancangan 

Aplikasi Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau  , 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat 

mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkan informasi pengatur pola hidup 

sehat . 

2. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah 

dokter gizi untuk menyampaikan informasi 

gizi. 

 

                                 5. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti 

untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat Pada 

Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau  ini 

masih sangat sederhana terdapat kekurangan 

yang harus di kembangkan lagi seperti tidak 

tersedianya form tanya jawab antara Dokter 

dan masyarakat  maka di sarankan kedepannya 

melakukan pengembangan yang lebih baik dari 

sebelumnya agar berguna untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Perkembangan sistem informasi ini diarahkan 

untuk menjadi lebih maju, canggih dan efisien 

dalam pemanfaatan media aplikasi android. 

Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat 

digunakan dengan optimal dan efisien. 
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