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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan  dari berbagai aspek 

kehidupan sosial masyarakat secara memadai. Indikator tersebut antara lain 

jumlah penduduk, pendapatan perkapita, pendidikan, derajat kesehatan, 

ketenagakerjaan dan pemerataan pendapatan. 

Pengangguran ditingkat nasional maupun regional pada saat ini cukuplah 

besar, pada umumnya mereka berpendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana 

yang tidak mempunyai ketrampilan yang cukup. Untuk meningkatkan  kualitas 

tenaga kerja dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal dan 

pelatihan-pelatihan ketrampilan. Untuk itu sebagai instansi pemerintah yang 

bergerak dibidang pelatihan ketrampilan, Badan Pendidikan dan Latihan berusaha 

menyajikan berbagai bentuk pelatihan yang dapat mengurangi angka 

pengangguran dengan peningkatan mutu sumber daya manusianya. 

Pembuatan sistem informasi teknologi terkini sangat diperlukan untuk 

memperlancar proses pelatihan  dan mempermudah pengaksesan data keluar 

maupun masuk para peserta pelatihan pada Badan Pendidikan dan Latihan 

Kabupaten Sragen. Dengan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan 

mempercepat pengambilan data yang diinginkan. Dengan sistem teknologi yang 

modern diharapkan proses pendataan peserta pelatihan dapat lebih mudah 

dikontrol dan ditingkatkan kualitasnya. 

Sistem informasi yang akan dibuat meliputi pendaftaran peserta, 

pendataan semua peserta pelatihan, pendataan pelatih/instruktur dan proses akhir 

kelulusan. Sistem informasi ini dilengkapi proses menyimpan seluruh data peserta 

maupun data pelatihnya, tambah data peserta dan pelatih yang diinginkan, 

menghapus data dari inputan yang salah atau yang tidak dikehendaki, mengedit 
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data dari data yang telah dimasukkan, pencarian (berdasarkan bidang kejuruan, 

kode peserta, pelatih maupun alamat peserta pelatihan), dan dilengkapi juga 

laporan dari masing-masing pencarian serta back up dan restore data. Fasilitas 

untuk mencetak laporan dari data-data peserta maupun pelatih sangatlah 

diperlukan  karena sebagai bahan laporan pada pihak pengelola. 

Peran pokok dari sistem informasi tersebut adalah menampung data-data 

peserta pelatihan dan pelatih sehingga mempermudah pencarian data berdasarkan 

yang diinginkan dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu sistem informasi ini 

juga menangani proses kelulusan peserta pelatihan. 

    

1.2 RUMUSAN MASALAH 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah 

tersebut adalah Bagaimana merancang sistem informasi yang mudah, efisien, 

aman, akurat dan efektif yang akan dipakai dalam pengolahan data pelatihan di 

Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas,  tugas akhir ini 

dibatasi dengan beberapa hal, antara lain : pengolahan data peserta pelatihan. 

Database peserta pelatihan serta pelatihnya dan alur sistem informasi pelatihan 

baik dari proses pendataan peserta sampai proses kelulusannya. Sistem informasi 

pelatihan ini tidak membahas tentang jadwal pelatihan.  

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan merancang dan membuat sistem 

informasi data pelatihan yang terkomputerisasi sehingga dapat diharapkan 

menjadi solusi dari sistem yang masih dikerjakan secara manual serta 

mempermudah Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen untuk 

mengelola data pelatihan. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi : 

1. Pihak Instansi atau Perusahaan 

a.  Dengan pembuatan sistem baru bisa menjadikan perbaikan sistem    

yang lama dan mempermudah pelayanan pada proses pelatihan 

pada Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen. 

b. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam 

instansi untuk meningkatkan kualitas kinerja dari instansi 

tersebut.  

2. Pihak Penulis 

a. Penerapan teori-teori yang telah didapatkan dari akademis dan 

dapat  mengembangkan suatu sistem lebih lanjut. 

b. Membuat mahasiswa berfikir secara kritis dan mampu 

mengambil keputusan yang tepat serta mampu memecahkan 

masalah yang ada dalam instansi tersebut. 

3. Pihak Perguruan Tinggi 

a. Memperluas informasi perguruan tinggi terhadap instansi atau 

perusahaan dimana mahasiswa melakukan praktek kerja 

lapangan. 

b. Mempercepat kerja sama antara perguruan tinggi dengan 

perusahaan atau instansi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

Untuk mendukung penulisan laporan tugas akhir ini penulis mengambil 

beberapa bahan referensi khususnya yang berhubungan dengan pemrograman,  

serta beberapa istilah yang diperlukan dalam pembuatan sistem informasi data 

pelatihan di Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen. 

 

2.1 Sistem Informasi 
2.1.1 Pengertian Sistem 

Dari segi Etimologi, kata sistem sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani 

yaitu “Systema”, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “SYSTEM”, yang 

mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling 

berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak 

terpisahkan.  

Menurut filsuf Stoa, bahwa sistem adalah gabungan dari keseluruhan 

langit dan bumi yang bekerja bersama-sama, sehingga dapat kita lihat bahwa 

sistem terdiri dari unsur-unsur yang bekerja sama membentuk suatu keseluruhan 

dan apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan 

keseluruhan tersebut tidak dapat lagi kita sebut suatu sistem.  

Sistem adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh, 

disebabkan adanya saling ketergantungan diantara bagian-bagiannya. (A whole 

that functions as a whole by virtue of interdependence of its parts) (Pendapat 

Buckley,”Pengertian Sistem”. www.google.com).  

Sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan atau 

bukan manusia (non-human) yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa 

sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan 

dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir  (Pendapat 

Kerzner,”Pengertian Sistem”. www.google.com). 
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 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem mempunyai 

orientasi yang sama yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi adalah hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 

penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan dasar dalam pengambilan 

keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau 

secara tidak langsung pada masa yang akan datang  (Sutanta, 2004). 

Informasi adalah hasil dari pengolahan sebuah model, formasi, organisasi 

atau sebuah perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan  bisa 

digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya  

(Noersasongko, 1996). 

 Informasi berkaitan dengan ketidakpastian yang melengkapi variabel-

variabel persoalan tersebut, dimana untuk mengurangi derajat ketidakpastian 

dibutuhkan sebuah informasi tambahan yang dapat mendukung  dari informasi 

pokok tersebut. 

Fungsi dari informasi antara lain : 

a. Menambah pengetahuan 

b. Mengurangi ketidakpastian 

c. Mengurangi resiko kegagalan 

d. Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan 

e. Memberi standart, aturan, ukuran dan keputusan yang menentukan 

pencapaian sasaran atau tujuan. 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian , mendukung 

operasional, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang 

mnyediakan pihak luar yang berupa laporan-laporan yang diperlukan  (Jogiyanto, 

2001). 

Dengan kata lain, sistem informasi adalah sistem yang terpadu antara 

manusia dengan komputer untuk menyajikan informasi guna mendukung 
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pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan langkah-langkah operasional 

yang memungkinkan adanya komunikasi.  

Menurut John Burch dan Gary Grudnitski dalam bukunya Jogiyanto, 2001 

mengemukakan bahwa sistem informasi mempunyai komponen-komponen 

sebagai berikut : 

a. Masukan 

Masukan berupa metode-metode dan media untuk menangkap data 

yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Model 

Terdiri dari kombinasi prosedur-prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data output, yang tersimpan 

didalam basis data dengan cara yang sudah ditentukan dan 

menghasilkan output sesuai yang diinginkan. 

c. Keluaran 

Keluaran merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua  tingkatan manajemen serta semua pemakai 

sistem. 

d. Teknologi 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu mengendalikan sistem secara keseluruhan. 

e. Basis data 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu sama lain, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat luna untuk memanipulasinya. 

f. Kendali 

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 

bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau jika 

terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. 
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2.2 Analisis Sistem 
2.2.1 Pengertian Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah penguraian dari sistem yang utuh kedalam bagian-

bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan keutuhan-keutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya  (Jogiyanto,  2001).  

Dalam tahap analisis ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan 

antara lain : 

1. Mengidentifiksi masalah 

Merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam tahap analisis. 

Masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan yang diinginkan untuk 

dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem 

yang tidak tercapai. Oleh karena itu  langkah pertama yang dilakukan 

oleh analis adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dan 

mencari jalan keluarnya. 

2. Memahami kerja dari sistem yang ada 

Dalam tahap ini analis perlu memahami sistem yang ada, 

mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem yang ada 

sebelumnnya, menganalisis kelemahan dan kebutuhan pemakai sistem 

untuk memberikan rekomendasi pemecahannya. Pada tahap ini yang 

harus dilakukan antara lain : menentukan jenis penelitian, 

merencanakan jadwal penelitian, membuat penugasan penelitian, 

membuat agenda wawancara, dan mengumpulkan hasil penelitian. 

3. Menganalisis sistem  

Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari 

hasil peneitan yang telah dilakukan. 

4. Membuat laporan hasil analisis 

Setelah proses analisis selesai dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah membuat laporan. 

Alat bantu analisis antara lain : 
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2.2.2  Deskripsi Umum 

  Sistem informasi yang akan dibuat meliputi pendaftaran peserta, 

pendataan semua peserta pelatihan, pendataan pelatih/instruktur dan proses akhir 

kelulusan. Sistem informasi ini dilengkapi proses simpan, tambah, hapus, edit, 

pencarian (berdasarkan bidang kejuruan, kode peserta, pelatih maupun alamat 

peserta pelatihan), dan dilengkapi juga laporan dari masing-masing pencarian 

serta back up dan restore data. Laporan sangatlah diperlukan karena sebagai 

bahan laporan dan dokumentasi pada pengelola.    

  Inti pokok dari sistem informasi tersebut adalah menampung data-data 

peserta pelatihan dan pelatih sehingga mempermudah pencarian data berdasarkan 

yang diinginkan dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu sistem informasi ini 

juga menangani proses pendaftaran sampai proses kelulusan peserta pelatihan 

2.2.3  Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan diagram aliran data yang paling dasar yang 

menunjukkan bagaimana proses mentransformasikan data yang datang ke 

informasi yang keluar. Diagram konteks merupakan diagram aliran data yang 

memperlihatkan sistem sebuah proses (Kadir, 1999). 

 Tujuan penggunaan diagram konteks adalah memberikan gambaran 

umum sistem. Diagram konteks memperlihatkan sebuah proses yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. Ada pihak luar maupun lingkungan yang memberi 

masukan  dan ada pihak yang menerima keluaran sistem. 

Simbol-simbol yang dipakai dalam diagram konteks adalah : 

Tabel  2.1 Simbol Diagram konteks menurut Roger S. Pressman 

Simbol Keterangan 

Entity 
Digunakan untuk mewakili entity luar dimana 

suatu sistem saling berkomunikasi data 
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Proses 
Digunakan untuk mengubah masukan menjadi 

keluaran 

Aliran data 

 
Digunakan untuk menunjukkan arus proses 

 

2.2.4 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat yang biasa dipakai untuk 

mendokumentasikan proses dalam sistem   (Kadir, 1999). 

 Data Flow Diagram (DFD) juga diidentifikasikan sebagai model logis 

yang menjelaskan sistem sebagai jaringan kerja dari proses yang dihubungkan 

satu dengan yang lainnya atau dihubungkan dengan tempat penyimpanan data 

serta dihubungkan pula dengan sumber dan tujuan.  

Penggunaan notasi atau simbol sangat membantu sekali untuk memahami 

suatu sistem pada semua tingkat kompleksitasnya. Simbol-simbol yang dipakai  

dalam data flow diagram antara lain :  

Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram menurut Roger S. Pressman 

Simbol Keterangan 

Penyimpanan 

   
Digunakan untuk memodelkan kumpulan data 

atau paket 

 

Proses 

 
 
 

Digunkan untuk menunjukkan transformasi dari 

masukan menjadi keluaran 

Aliran data 

 
Digunakan untuk menggambarkan gerakan 

paket data atau informasi dari satu bagian ke 

bagian yang lain dari sistem  
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Entity 
Digunakan untuk mewakili entity luar dimana 

suatu sistem saling berkomunikasi data 

 

2.2.5 Sistem Flow Diagram (SFD) 

Sistem Flow Diagram adalah garis besar atau gambaran singkat mengenai 

arus data secara keseluruhan dari sistem yang akan dikembangkan  (Kendall, 

2003).  

Sistem flow diagram menyoroti sejumlah karakteristik penting sistem, 

yaitu : 

1. Kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain dimana sistem 

melakukan komunikasi yang disebut juga sebagai terminator 

2. Data masuk, data yang terima sistem dari lingkungan dan harus 

diproses dengan cara tertentu. 

3. Data keluar, data yang diterima sistem dan diberikan ke dunia luar. 

4. Penyimpanan data yang digunakan secara bersama-sama sistemdengan 

terminator. 

5. Batasan antara sistem dengan terminator.  

 Adapun simbol yang dipakai dalam sistem flow diagram antara lain : 

Tabel  2.3 Simbol Sistem Flow Diagram 

Simbol Keterangan 

Entity 
Digunakan untuk memberikan masukan dan 

menerima keluaran 

Simbol dokumen 

 
Digunakan untuk menunjukkan dokumen input 

maupun output baik untuk proses manual, 

mekanik dan komputer 

Aliran data 

 
Digunakan untuk menunjukkan arus proses 
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2.2.6 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang berguna untuk 

memodelkan sistem yang nantinya akan dikembangkan dalam basis data  

(Sutanta, 2004).  

ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 

kepada pemakai secara logika dalam bentuk diagram. 

Adapun simbol-simbol yang dipakai dalam pembuatan entity relationship 

diagram antara lain : 

1. Entity 

Entity adalah suatu individu yang mewakili sesuatu yang 

nyata(eksistensinya) dan dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain 

(Fatansnyah, 2002). 

Entity adalah konsep informasi yang direkam, meliputi orang, 

kejadian dan tempat  (Kristanto, 2003). 

Entity dibedakan menjadi 2 yaitu Physical Entity (Entitas yang 

bersifat fisik) dan Conceptual Entity (Entitas yang bersifat konsep). 

Entity  disimbolkan dengan menggunakan persegi panjang. 

 

 

Gambar 2.1 Gambar Entity 

2. Atribut 

Atribut atau Field adalah sesuatu yang mewakili entity (Kristanto, 

2003). 

 Fungsi atribut adalah mendeskripsikan karakter entity 

Atribut dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : 

a. Atribut sederhana (Atomic) yaitu atribut yang tidak bisa dibagi-

bagi menjadi atribut yang lebih sederhana lagi. 

b. Atribut komposit yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut 

yang lebih mendasar. 

c. Atribut berharga tunggal (single valued atribut) yaitu atribut 

yang hanya mempunyai satu harga untuk suatu entitas tertentu. 

Entity 
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d. Atribut berharga ganda (multi valued atribut) yaitu atribut yang 

terdiri dari sekumpulan harga untuk suatu entitas tertentu. 

e. Null valued yaitu atribut yang tidak mempunyai nilai dan tidak 

dikaetahui harganya. 

f. Atribut kunci yaitu atribut yang unik dari suatu entitas dan nilai 

dari atribut kunci akan beda dari setiap masing-masing entitas. 

 Atribut disimbolkan dengan Ellips. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.2 Gambar Atribut 

3. Hubungan (Relationship) 

Hubungan (Relationship) adalah entitas yang saling berhubungan 

satu sama lain. Hubungan disimbolkan dalam bentuk ketupat. 

Cardinality Ratio dibagi menjadi 3 antara lain : 

a. 1:1  jika suatu entitas A hanya berhubungan dengan entitas B. 

Atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada 

salah satu entitas. 

b. 1:N/N:1  jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah 

entitas B, atau sebaliknya. Atribut kunci pada derajat relasi ini 

hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dari tipe entitas pada 

sisi N. 

c. M:N  jika sejumlah entitas A berhubungan dengan sejumlah 

entitas B. Atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai 

atribut relationship tidak dapat digabungkan pada salah satu 

entitas yang terlibat. 

 

Entity 

Atribut

Atribut

Atribut
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Gambar 2.3 Gambar hubungan 

4. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan entity dengan entity, 

maupun entity dengan atribut. 

 

 

Gambar 2.4 Gambar garis 

2.2.7 Kamus Data 

 Kamus Data adalah suatu aplikasi  khusus dari jenis kamus-kamus yang 

digunakan sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Kamus data merupakan 

hasil referensi data(metadata), suatu data yang disusun oleh penganalisis sistem 

untuk membimbing mereka selama melakukan analisis dan desain (Kendall dan 

Kendall 2003).   

 Kamus data tersimpan dalam bentuk hard copy dengan mencatat semua 

penjelasan data yang belum tercetak dan berbasis dokumen. 

 Kamus data berfungsi untuk : 

1. Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam penggambaran 

dalam data flow diagram. 

2. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran. 

3. Mendeskripsikan nilai dan satuan yang relevan terhadap data yang 

mengalir. 

4. Mendeskripsikan hubungan detail antar penyimpanan yang akan 

menjadi titik perhatian dalam entity relationship diagram. 

 

 

 

 

Entity Relasi Entity 
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2.3 Perancangan Data 
2.3.1 Basis Data 

Basis Data terdiri atas 2 kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih 

dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. 

Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek 

seperti manusia (karyawan, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, 

konsep, keadaan dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, 

simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya   (Fathansyah, 1999). 

Secara sederhana basis data dapat diungkapkan sebagai pengorganisasian 

data dengan bantuan komputer yang memungkinkan data dapat diakses dengan 

mudah dan cepat. Dalam hal ini, pengertian akses dapat mencakup pemerolehan 

data maupun pemanipulasian data, seperti menambah, mengedit maupun 

menghapus data   (Kadir, 2003). 

Adapun tujuan penggunaan basis data antara lain : 

2. Kecepatan dan kemudahan (Speed) 

3. Efisiensi ruang penyimpanan (Space) 

4. Keakuratan (Accuracy) 

5. Ketersediaan (Availability) 

6. Kelengkapan (Completility) 

7. Keamanan (Security) 

8. Kebersamaan pemakaian (Sharability) 

Operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan berkenaan dengan basis data 

dapat meliputi : 

1. Pembuatan basis data baru (cretae database) 

2. Penghapusan basis data (drop database) 

3. Pembuatan file/tabel baru ke dalam database (create table) 

4. Penghapusan file/tabel baru ke dalam database (drop table) 

5. Penambahan/pengisian data baru ke dalam database (insert) 

6. Pengambilan data dari sebuah tabel/file (Retrieve/search) 

7. Pengubahan data dari sebuah tabel/file (update) 

8. Penghapusan data dari sebuah tabel/file (delete) 
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2.3.2 Database Management System (DBMS) 

Database Management System (DBMS) adalah suatu program komputer 

yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi dan 

memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien  (Kadir, 2004). 

Dibandingkan dengan sistem yang berbasis kertas, DBMS memiliki 4 

keunggulan : 

1. Kepraktisan 

Sistem yang berbasis kertas akan menggunakan kertas yang sangat 

banyak untuk menyimpan informasi, sedangkan DBMS menggunakan 

media penyimpan sekunder yang berukuran kecil tetapi padat 

informasinya. 

2. Kecepatan 

Mesin dapat mengambil atau mengubbah data lebih cepat dari pada 

manusia. 

3. Mengurangi kejemuan 

Orang cenderung mengalami bosan jika melaukan tindakan-tindakan  

berulang yang menggunakan tangan. 

4. Kekinian 

Informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat 

pada setiap saat. 

Ada tiga prinsip dalam  Database Management System (DBMS) : 

1. Data definition 

Mendefinisikan jenis data yang akan dibuat dapat berupa angka 

maupun huruf, relasi data dan validasi data. 

2. Data manipulation 

Data yang telah dibuat dan didefinisikan tersebut akan dilakukan 

beberapa pengerjaan, seperti penyaringan data, melakukan proses 

query. 

3. Data control 
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Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa 

saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa dengan mudah 

digunakan oleh user. 

 Komponen utama DBMS dibagi menjadi 4 macam, yaitu : 

1. Perangkat keras 

Perangkat keras berupa komputer dan bagian-bagian didalamnya, 

seperti prosessor, memori dan hardisk. Komponen inilah yang 

melakukan pemrosesan dan juga untuk menyimpan basis data. 

2. Data 

Data didalam basis data memiliki sifat terpadu(integrated) dan 

berbagi(shared). 

- Terpadu berarti berkas-berkas data yang ada pada basis data saling 

terkait, tetapi kemubaziran data tidak akan terjadi atau hanya terjadi 

sedikit sekali. 

- Berbagi data berarti bahwa data dapat dipakai oleh sejumlah 

pengguna. 

3. Perangkat lunak 

Perangkat lunak berkedudukan antara basis data (data yang disimpan 

dalam hardisk) dan pengguna. Perangkat lunak inilah yang berperan 

melayani permintaan-permintaan pengguna. 

4. Pengguna 

Pengguna dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu :pengguna 

akhir,  pemrogram aplikasi, dan administrator basis data. 

 Relational Database Management System (RDBMS) merupakan 

sekumpulan data yang disimpan sedemikian rupa sehingga mudah diambil 

informasinya bagi pengguna dan data tersebut saling berhubungan. 

 Semua input maupun output yang berhubungan dengan database harus 

menggunakan DBMS. Bila pemakai akan mengakses database, DBMS 

menyediakan penghubung/inteface antara pemakai dengan database.  
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2.4 Perancangan Antar Muka 
2.4.1 Desain Input (Masukan) 

Tujuan dari desain input adalah : 

1. Mengefektifkan biaya pemasukan. 

2. Untuk mencapai keakuratan sistem yang tinggi. 

3. Menjamin pemasukan data yang dapat diterima dan dimengerti oleh 

pemakai. 

Dalam perancangan input perlu memperhatikan beberapa hal antara lain : 

1. Tipe input 

2. Fleksibel format 

3. Kecepatan  

4. Keakuratan 

5. Mudah dikoreksi 

6. Keamanan 

7. Biaya 

2.4.2 Desain Output (Keluaran) 

  Desain output merupakan hal yang sangat penting karena sistem yang 

dihasilkan harus memudahkan setiap user yang menggunakannya. 

  Terdapat 3  unsur output yaitu : 

1. Eksternal 

Tujuan output adalah untuk informasi diluar  organisasi. 

2. Internal 

Tujuan output yang dihasilkan adalah untuk lingkungan organisasi. 

3. Operasional 

Tujuan output yang dihasilkan hanya untuk bagian internal komputer.  

 

2.5 Perancangan Prosedur 
Alat bantu pada perancangan prosedur adalah : 

2.5.1 Diagram Alir (Flowchart) 

Flowchart merupakan bagan yang menunjukkan alir(flow) didalam 

program atau prosedur sistem secara logika (Haryanto, 1999). 
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Tujuan utama pengguanaannya adalah untuk menggambarkan suatu tahap 

penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi dan jelas dengan 

menggunakan simbol-simbol yang standar. Dalam penulisan flowchart dikenal 

dengan 2 model yaitu : sistem flowchart dan program flowchart. 

Adapun simbol-simbol yang dipakai dalam penulisan flowchart adalah : 

Tabel 2.4 Simbol Diagram Alir/flowchart menurut Roger S. Pressman 

Simbol Keterangan 

Proses 
Digunakan untuk mewakili suatu proses 

Input/Output 
Digunakan untuk mewakili data input atau 

output 

Aliran data 

 
Digunakan untuk menunjukkan arus proses 

Awal/Akhir Program 
Digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir 

suatu program 

Pengujian 
Digunakan untuk penyeleksian kondisi dalam 

program 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

Sesuai dengan tujuan pada penelitian ini, yaitu untuk merancang dan 

membuat sistem informasi data peserta pelatihan yang terkomputerisasi sehingga 

dapat diharapkan menjadi solusi dari sistem yang masih dikerjakan secara manual 

serta mempermudah Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen untuk 

mengelola data peserta pelatihan, maka metode dan langkah-langkah yang 

ditempuh untuk digunakan dalam penyelesaian masalah pada penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

3.1  Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah Badan 

Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 

160 Sragen. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis dan sumber 

data sebagai dasar dalam penulisan tugas akhir, yaitu : 

3.2.1 Data Pokok (Primer)  

Data pokok atau primer ini diperoleh langsung dari objeknya, dari pihak-

pihak yang berhubungan langsung, seperti pegawainya maupun survey langsung  

ke tempat objeknya. Data-data tentang peserta pelatihan di Badan Pendidikan dan 

Latihan secara umum, data-data tersebut diperoleh  dibagian tata usaha dan bidang 

ketrampilan masyarakat yang secara khusus mengurusi peserta pelatihan. 

3.2.2  Data Tambahan (Sekunder) 

Data tambahan atau sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumber atau objek yang bersangkutan. Data tersebut diperoleh dari 

literatur-literatur, maupun buku-buku yang mendukung sebagai pelengkap data 

primer. Data tersebut bisa berupa informasi tentang bagaimana cara pembuatan 
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sistem yang baik dan mudah, pengertian sistem informasi, latar belakang objek 

dan  sejarah berdirinya. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

  Dalam pengumpulan laporan ini teknik pengumpulan data yang ditempuh 

adalah : 

1.  Teknik Observasi 

  Teknik observasi yaitu penulis mengamati secara langsung dari lokasi     

Badan Pendidikan dan Latihan. 

2.  Teknik Interview atau wawancara 

Teknik interview adalah penulis menanyakan secara langsung kepada 

pegawai dan karyawan serta pihak yang terkait untuk mengumpulkan 

data-data yang diperlukan. 

3.  Teknik Kepustakaan 

Teknik kepustakaan adalah penulis mengambil dari buku-buku 

perpustakaan yang ada di kampus maupun di perpustakaan yang 

berkaitan dengan laporan. 

 

3.4 Tahap-Tahap Pembuatan Sistem 

  Proses pembuatan sistem melewati beberapa tahap, dari perencanaan 

hingga sistem tersebut diterapkan. Dalam pembuatan sistem tersebut terdapat 

beberapa langkah yaitu : 

3.4.1 Perencanaan Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan antara lain : 

1. Mengenali dan mendefinisikan permasalahan sistem data peserta 

pelatihan Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen. 

2. Mempelajari struktur organisasi pada Badan Pendidikan dan Latihan 

Kabupaten Sragen. 

3.4.2 Analisis Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan antara lain : 

1. Membuat deskripsi umum tentang sistem informasi yang akan dibuat 
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2. Pembuatan context diagram yang bertujuan memberikan gambaran 

umum sistem dan memperlihatkan sebuah proses yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

3. Pembuatan data flow diagram yang bertujuan menggambarkan 

proses keseluruhan sampai proses terkecil, aliran data dan 

penyimpanan data. 

4. Pembuatan entity relationship diagram yang bertujuan untuk 

memodelkan sistem yang nantinya akan dikembangkan dalam basis 

data dan menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada 

pemakai secara logika dalam bentuk diagram. 

5. Pembuatan kamus data untuk mendeskripsikan data dengan lengkap 

dalam sebuah sistem. 

3.4.3 Perancangan  Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan antara lain : 

1. Perancangan data, dengan membuat struktur data. 

2. Perancangan arsitektur, gambaran menu-menu yang akan 

ditampilkan dalam apliksi program. 

3. Perancangan desain antar muka, rancangan form-form utama dalam 

program. Membuat desain input yaitu tata letak masukan data-data 

yang diperlukan untuk kemudian diolah dan disimpan ke dalam suatu 

database. Dengan adanya desain input yang user friendly diharapkan 

dapat memudahkan user. Membuat desain output yaitu desain tata 

letak keluaran data-data yang telah diolah dan akan dilaporkan secara 

terperinci agar dengan mudah dipahami oleh pihak yang 

membutuhkan. 

4. Perancangan prosedur, dengan membuat flowchart. 

3.4.4   Impelementasi  Sistem 

 Tahap implementasi sistem adalah tahap dimana sistem mulai diterapkan 

dengan beberapa tahap yang harus dilakukan agar sistem siap dipakai untuk 

dioperasikan. Tahap ini termasuk juga menuliskan kode program, pengetesan 

kesalahan program jika menggunakan perangkat lunak. 
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 Tahap implementasi ini terdiri dari beberapa langkah, antara lain : 

a. Merencanakan implementasi 

Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengatur biaya dan waktu yang 

dibutuhkan selama tahap implementasi sistem agar dapat terarah dan 

teratur. 

b. Melakukan kegiatan implementasi antara lain : 

1. Pemrograman, yaitu penulisan kode program yang akan dieksekusi 

oleh komputer. Kode program yang ditulis harus berdasarkan 

analisis, desain dan sesuai dengan kebutuhan sistem. 

2. Pengetesan program, yaitu pengecekan terhadap kesalahan-

kesalahan program. Program ditest tiap-tiap modul. Kesalahan 

yang mungkin terjadi antara lain :  

- Kesalahan bahasa (Language errors), yaitu kesalahan 

didalam penulisan yang tidak sesuai dengan bahasa yang 

telah disyaratkan.  

- Kesalahan waktu proses (Run time errors), yaitu kesalahan 

yang terjadi waktu executable program dijalankan. Kesalahan 

ini menyebabkan program berhenti sebelum selesai pada 

saatnya, karena kompiler menemukan kesalahan yang belum 

terpenuhi yang tidak bisa dikerjakan. 

- Kesalahan logika (Logical errors), yaitu kesalahan logika 

program yang dibuat. Kesalahan ini sulit ditemukan karena 

tidak ada pemberitahuan mengenai kesalahan dan akan tetap 

didapatkan hasilnya, akan tetapi hasilnya salah. Cara mencari 

kesalahan ini dengan dilakukan test data, menjalankan 

program dengan data tertentu dan membandingkan hasilnya  

c. Evaluasi sistem 

Evaluasi sistem dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistem yang telah 

dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih kurang. Setelah 

sesuai dengan kebutuhan, maka sistem tersebut dapat digunakan, tetapi 

jika masih ada kekurangan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Sistem  
 Sistem pengolahan data peserta pelatihan di Badan Pendidikan dan 

Latihan Kabupaten Sragen pada saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendataan peserta pelatihan, pelatih dan absen masih dilakukan secara 

manual, yaitu semua data peserta dicatat dalam buku dan data tersebut 

disimpan dalam bentuk kertas. 

2. Adanya kemungkinan data tersebut bisa hilang karena tersimpan dalam 

bentuk hard copy atau kertas karena tidak adanya fasilitas back up dan 

penyimpanan data. 

3. Masih adanya kesulitan untuk mengetahui identitas siswa, bidang 

kejuruan, pelatih dan siswa yang sudah lulus atau belum. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya sistem informasi 

yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan data-data peserta pelatihan, data 

pelatih sehingga mempermudah dalam proses input-output data peserta, data 

pelatih dan pencarian data yang diinginkan dengan cepat, serta pencetakan laporan 

sebagai bukti/dokumen pihak pengelola. 

4.1.1 Kebutuhan Brainware 

Kebutuhan brainware pada aplikasi ini yaitu dibutuhkan satu orang se 

bagai operator yang menguasai komputer dapat mengakses sistem ini. Walaupun 

disediakan adanya perawatan password pada apliksi ini, tetapi seorang user yang 

ingin mempunyai akses terhadap aplikasi ini harus melakukan ijin ke operator. 

4.1.2 Dokumentasi 

Data yang disimpan dalam sistem ini berupa dokumen. Dalam 

menjalankan suatu aplikasi komputer perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai 

berikut : 
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a.  Login 

Tampilan pertama pada program ini adalah login, yang terdiri dari user 

name dan login. Login dibuat  secara multiuser agar beberapa orang bisa 

masuk kedalam sistem tetapi tidak dapat mengubah password. Apabila 

user memasukkan password dengan benar, maka secara otomatis menu-

menu yang tersedia dapat dioperasikan. Tetapi bila user salah 

memasukkan password, maka ia tidak dapat mengakses sistem tersebut.  

b. Menu Utama 

 Setelah melakukan login, kemudian akan muncul form menu utama  

yang didalamnya terdapat form untuk memasukkan data yang 

diinginkan, serta form output yang berupa laporan. 

 c. Form Input Data  

 Form ini disediakan untuk memasukkan data yang perlu diinputkan. 

 

4.2 Aliran Informasi 
Alat bantu untuk menggambarkan aliran informasi adalah diagram 

konteks, data flow diagram, sistem flow diagram, entity relationship diagram, 

model relational dan kamus data  

4.2.1   Diagram Konteks 

Diagram konteks pada sistem informasi pelatihan di Badan Pendidikan 

dan Latihan Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.  

 
                                          Gambar. 4.1 Diagram Konteks 
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4.2.2   Sistem Flow Diagram (SFD) 

Sistem Flow Diagram sistem informasi pelatihan  di Badan Pendidikan 

dan Latihan Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini. 

 
                                      Gambar 4.2 Sistem Flow Diagram (SFD) 

 Penjelasan dari gambar 4.2 di atas adalah : 

1. Peserta pelatihan didata oleh petugas pendaftaran dengan 

menggunakan formulir  dan wawancara secara langsung. 

Kemudian data tersebut diserahkan kepada Admin. 

2. Admin memberikan data peserta kepada pelatih yang telah ditunjuk 

sesuai dengan keahliannya. 

3. Setelah melakukan pelatihan sesuai waktu yang telah disepakati, 

pihak pelatih melakukan test uji kepada. Tes yang dilakukan 

berupa tes praktek sesuai dengan kejuruan masing-masing. Setelah 

diketahui hasilnya, pihak pelatih memberikan semua data kepada 

admin untuk penentuan prestasi kelulusan peserta.  

4. Setelah diproses oleh Admin, maka hasil selanjutnya akan 

diserahkan kepada peserta pelatihan dengan berbentuk sertifikat 

pelatihan. 

5. Semua hasil tersebut dilaporkan kepada pihak pengelola Badan 

Pendidikan dan Latihan, dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada 

pemerintah pusat.  
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4.2.3   Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) terdiri dari DFD level 0 dan level 1.  Data 

Flow Diagram (DFD) level 0 ini pada proses pendataan peserta memperoleh data 

peserta pada bagian pendaftaran peserta. Adapun Data Flow Diagram (DFD) 

level 0 dari sistem informasi pelatihan pada Badan Pendidikan dan Latihan 

Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar 4.3  

 
Gambar 4.3 Data Flow Dagram level 0 
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                      Gambar  4.4 Data Flow Dagram level 1 Pendataan Peserta 

 
 
 

 
 
 

Gambar 4.5 Data Flow Dagram level 1 Data Akhir Kelulusan 
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4.2.4   Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) sistem informasi pelatihan  di Badan 

Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut : 

 
Gambar 4.6. Entity Relationship Diagram  
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4.2.5   Model Relational 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7  Model Relational  

 
 
 

Data_AbsenPeserta 
 
Kode_Peserta 
Nama_Peserta 
Jenis_kelamin 
Bdng_kejuruan 
Masuk 
Alasan 
Pelatih 
Hari 
Tanggal 
Daerah_Asal 

Bdng_kejuruan 
 
Kode_kejuruan 
Kejuruan 
Harga 

Data_Peserta 
 
Kode_Peserta 
Nama_Peserta 
Alamat_Peserta 
Jenis_kelamin 
Tempat_lahir 
Tgl_lahir 
Agama 
Kode_kejuruan 
Harga 
Penddikan_Terakhir 
Tgl_Mulai 
Tgl_Selesai 
Jenis_Biaya 
Tempat_Pelatihan 

Data_Pelatih 
 
Kode_Pelatih 
Nama_Pelatih 
Alamat_Pelatih 
Jenis_kelamin 
Tempat_lahir 
Tgl_lahir 
Pendidikan 
Agama 
Status 

Akhir_kelulusan 
 
Kode_Peserta 
Nama_Peserta 
Alamat_Peserta 
Jenis_kelamin 
Kode_Kejuruan 
Bdng_kejuruan 
Kode_Pelatih 
Tim_Penguji 
Lulus 
Nilai_Akhir 

Data_AbsenPelatih 
 
Kode_Pelatih 
Nama_Pelatih 
Jenis_kelamin 
Masuk 
Alasan 
Hari 
Tanggal 
Daerah_Asal 
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4.2.6   Kamus Data 

Membuat informasi tentang data, tabel, dan database dilakukan dalam 

kamus data. Kamus data pada sistem informasi data peserta pelatihan di Badan 

Pendidikan dan Latihan kabupaten Sragen dirancang sebagai berikut : 

1. Data Peserta  Tdata_Peserta = Kode_Peserta + Nama_Peserta + 

Alamat_Peserta + Jenis_kelamin + Daerah_Asal + Tgl_lahir + 

Penddikan_Terakhir + Tgl_Mulai + Tgl_Selesai + Jenis_Biaya + 

Tempat_Pelatihan + Bidang_kejuruan + Biaya + Agama. 

 kode_peserta  = D + kode kejuruan + nomor peserta 

      kode kejuruan ={[0..9]}2   

      nomor peserta ={[0..9]}3    

 nama_peserta  = nama_depan + nama_belakang  

                          daerah_asal  = kecamatan      

  tempat_lahir  = kota  

  tanggal_lahir  = {[0..9]}2 + {[0..9]}2 + {[0..9]}4   

  pendidikan_terkhr = [SMP|SMK|SMA|D3|S1|S2|S3]  

   bidang_kejuruan  = [Kejuruan Otomotif | Kejuruan Teknologi 

Mekanik | Kejuruan Elektronika | Kejuruan 

Bangunan | Kejuruan Tata Niaga | Kejuruan 

Pertanian | Aneka Kejuruan | Pelatihan Produksi 

Meubel (Sragen Javaniture) | Pelatihan Produksi 

Garment | Pelatihan Bidang Diklat Pegawai]  

  jenis_kelamin  =[pria|wanita] 

  alamat   = jalan + no_rumah + kota 

  tanggal_mulai  = {[0..9]}2 + {[0..9]}2 + {[0..9]}4 

  tanggal_selesai = {[0..9]}2 + {[0..9]}2 + {[0..9]}4 

       agama  =[islam|kristen|katolik|hindhu|budha]        

       jenis_biaya  =[Swadana sendiri|APBN|APBD] 

        harga  =harga pelatihan    

2.   Data Bidang kejuruan  Tdata_Bidang_kejuruan = Kode_Kejuruan + 

Nama_kejuruan + Harga  
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 kode_kejuruan  = {[A..Z]}1 

 nama_kejuruan = nama_depan + nama_belakang  

                          harga  = harga setiap pelatihan yang sudah ditetapkan   

3.  Data Pelatih  Tdata_Pelatih =  Kode_Pelatih + Nama_ Pelatih + Alamat_ 

Pelatih + Jenis_kelamin + Tempat_lahir + Tgl_lahir + Penddikan + Status 

+ Agama 

 kode_pelatih  = P + {[0..9]}4 

 nama_pelatih  = nama_depan + nama_belakang  

                          jenis_kelamin  =[pria|wanita] 

  alamat   = jalan + no_rumah + kota 

  tempat_lahir  = kota  

  tanggal_lahir  = {[0..9]}2 + {[0..9]}2 + {[0..9]}4   

  pendidikan_terkhr = [SMP|SMK|SMA|D3|S1|S2|S3]  

       agama  =[islam|kristen|katolik|hindhu|budha]        

       status  =[Kawin|tidak_kawin]       

4. Data Akhir Kelulusan  Tdata_ AkhirKelulusan = Kode_Peserta + 

Nama_Peserta + Alamat_Peserta + Jenis_kelamin + Bdng_kejuruan + 

Tim_Penguji  + Nilai_Akhir + Lulus + Kode_kejuruan + Nama_Kejuruan 

+ Kode_Pelatih + Nama_Pelatih + Nilai_Akhir 

 kode_peserta  = D + kode kejuruan + nomor peserta 

      kode kejuruan ={[0..9]}2   

      nomor peserta ={[0..9]}3 

 nama_peserta  = nama_depan + nama_belakang 

 kode_pelatih  = P + {[0..9]}4 

 nama_pelatih  =nama_depan+nama_belakang  

 kode_kejuruan  = {[A..Z]}1 

 nama_kejuruan = nama_depan + nama_belakang 

                          daerah_asal  = Kecamatan      

  tempat_lahir  = kota     

     bidang_kejuruan  = [Kejuruan Otomotif | Kejuruan Teknologi 

Mekanik | Kejuruan Elektronika | Kejuruan 
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Bangunan | Kejuruan Tata Niaga | Kejuruan 

Pertanian | Aneka Kejuruan | Pelatihan Produksi 

Meubel (Sragen Javaniture) | Pelatihan Produksi 

Garment | Pelatihan Bidang Diklat Pegawai] 

  lulus  =[lulus|tidak_lulus] 

  nilai akhir  =[A(sangat bagus) | B(bagus) | C(cukup) | D(jelek)   

| E(jelek sekali)] 

5. Data Absen Peserta  Tdata_ AbsenPeserta = Kode_Peserta + 

Nama_Peserta + Daerah_Asal + Jenis_kelamin + Bdng_kejuruan + Pelatih 

+ Hari + Tanggal + Masuk + Alasan 

 kode_peserta  = D + kode kejuruan + nomor peserta 

      kode kejuruan ={[0..9]}2   

      nomor peserta ={[0..9]}3 

 nama_peserta  = nama_depan + nama_belakang  

                          daerah_asal  = Kecamatan       

     bidang_kejuruan  = [Kejuruan Otomotif | Kejuruan Teknologi 

Mekanik | Kejuruan Elektronika | Kejuruan 

Bangunan | Kejuruan Tata Niaga | Kejuruan 

Pertanian | Aneka Kejuruan | Pelatihan Produksi 

Meubel (Sragen Javaniture) | Pelatihan Produksi 

Garment | Pelatihan Bidang Diklat Pegawai] 

  masuk  =[ya|tidak] 

  alasan  =alasan tidak masuk 

  tanggal  = {[0..9]}2 + {[0..9]}2 + {[0..9]}4 

  hari  ={[senin..sabtu]}1 

  pelatih  =masukkan nama pelatih yang mengajar pelatihan 

  jenis kelamin  ={[pria|wanita]} 

6. Data Absen Pelatih  Tdata_ AbsenPeserta = Kode_Peserta + 

Nama_Peserta + Daerah_Asal + Jenis_kelamin +  Hari + Tanggal + Masuk 

+ Alasan 

 kode_pelatih  = P + {[0..9]}4 
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 nama_pelatih  = nama_depan + nama_belakang  

                          alamat  = jalan + no_rumah + kota     

     masuk  =[ya|tidak] 

  alasan  =alasan tidak masuk 

  tanggal  = {[0..9]}2 + {[0..9]}2 + {[0..9]}4 

  hari  ={[senin..sabtu]}1 

  jenis kelamin  ={[pria|wanita]} 

 

4.3 Perancangan Data 
4.3.1 Deskripsi Data 

1. Nomor  : 1 

  Nama  : Data peserta pelatihan 

    Atribut dan struktur data 

          Tabel 4.1 Tabel pendataan peserta 

Nama_field Tipe data Lebar field Keterangan 

Kode_Peserta Varchar 6 Primary key 

Nama_Peserta Varchar 30  

Alamat_Peserta Varchar 40  

Jenis_Kelamin Varchar 10  

Tempat_Lahir Varchar 20  

Tgl_Lahir Date   

Agama Varchar 15  

Pendidikan_Peserta Varchar 15  

Tgl_MulaiPelatihan Date   

Tgl_SelesaiPelatihan Date   

Jenis_Biaya Varchar 15  

Tempat_Pelatihan Varchar 20  

Kode_Kejuruan Varchar 1  

Biaya_Pelatihan Int   

Dibuat  : Proses 1 (Pendataan peserta) 
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Dipakai  : Proses 1 dan 3 

Diperbarui : - 

2. Nomor  : 2 

Nama   : Data pelatih 

           Atribut dan struktur data 

                     Tabel 4.2 Tabel data pelatih 

Nama Field Tipe data Lebar Field Keterangan 

Kode_Pelatih Varchar 5 Primary key 

Nama_Pelatih Varchar 30  

Alamat_Pelatih Varchar 35  

Jenis_Kelamin Varchar 10  

Tempat_Lahir Varchar 20  

Tgl_Lahir Date   

Pendidikan Varchar 20  

Agama Varchar 15  

Status Varchar 15  

Dibuat     : Proses 2 (Pendataan pelatih) 

Dipakai  : Proses 2 

Diperbarui   : - 

3. Nomor  : 3 

            Nama  : Data absen peserta 

                     Atribut dan struktur data 

                                       Tabel 4.3 Tabel data  absen peserta  

Nama_field Tipe data Lebar field Keterangan 

Kode_Peserta Varchar 6 Primary key 

Daerah_Asal Varchar 30  

Alamat_Peserta Varchar 40  

Jenis_KelaminPeserta Varchar 10  

Bidang_Kejuruan Varchar 20  
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Pelatih Varchar 20  

Masuk Varchar 10  

Alasan Varchar 20  

Hari Varchar 30  

Tanggal Varchar 10  

Dibuat  : Proses 3 (Pelatihan) 

Dipakai : Proses 3 

Diup-grade : - 

4. Nomor  : 4 

            Nama  : Data absen pelatih 

                      Atribut dan struktur data 

                                         Tabel 4.4 Tabel data  absen pelatih 

Nama_field Tipe data Lebar field Keterangan 

Kode_Pelatih Varchar 5 Primary key 

Nama_Pelatih Varchar 30  

Alamat_Pelatih Varchar 40  

Jenis_KelaminPelatih Varchar 10  

Masuk Varchar 10  

Alasan Varchar 20  

Hari Varchar 30  

Tanggal Varchar 10  

Dibuat  : Proses 3 (Pelatihan) 

Dipakai : Proses 3 

Diup-grade : - 

5. Nomor  : 5 

            Nama  : Data bidang kejuruan 

                     Atribut dan struktur data 

                                    Tabel 4.5 Tabel data  bidang kejuruan 
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Nama_field Tipe data Lebar field Keterangan 

Kode_BidangKejuruan Varchar 1 Primary key 

Kejuruan Varchar 30  

Harga Int   

Dibuat  : Proses 3 (Pelatihan) 

Dipakai : Proses 3 

Diup-grade : - 

6. Nomor  : D5 

            Nama  : Data akhir kelulusan 

               Atribut dan struktur data 

                                   Tabel 4.6 Tabel data  akhir kelulusan 

Nama_field Tipe data Lebar field Keterangan 

Kode_Peserta Varchar  6 Primary key 

Nama_Peserta Varchar 30  

Alamat_Peserta Varchar 40  

Jenis_Kelamin Varchar 10  

Bidang_kejuruan Varchar 25  

Penguji Varchar 40  

Lulus Varchar 7  

Nilai_akhir Varchar 15  

Dibuat  : Proses 4 (Data akhir kelulusan) 

Dipakai : Proses 4  

Diup-grade : - 
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4.4 Perancangan Arsitektur 

4.4.1 Struktur Hirarki Program 

File
Login
logout

Data
Input data peserta
Input data pelatih

Input data kejuruan
Input data absen 

peserta
Input data absen 

pelatih
Input data akhir 

kelulusan

Pencarian
Data peserta
Data pelatih
Data akhir 
kelulusan

Laporan
Data peserta
Data pelatih
Data akhir 
kelulusan

Extra
Bac up data
Restore data

About
Programmer

Exit
keluar

Menu Utama

 
 

Gambar 4.8 Struktur Hirarki  Program 

 

4.5 Perancangan Desain Antar Muka 

4.5.1 Form Utama 

 
Gambar 4.9 Rancangan Form Utama 
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4.5.2 Form Login 

 
Gambar 4.10 Rancangan Form Login 

 
4.5.3 Form Input Data Peserta 

 
Gambar 4.11 Rancangan Form Input Data Peserta 

 
4.5.4 Form Input Data Pelatih 

 
 Gambar 4.12 Rancangan Form Input Data Pelatih 
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4.5.5 Form Input Data Bidang Kejuruan 

 
Gambar 4.13 Rancangan Form Input Data Bidang Kejuruan 

 
4.5.6 Form Input Data Absen Peserta 

 
Gambar 4.14 Rancangan Form Input Data Absen Peserta 

 
4.5.7 Form Input Data Absen Pelatih 

 
Gambar 4.15 Rancangan Form Input Data Absen Pelatih 
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4.5.8 Form Input Data Akhir Kelulusan  

 
Gambar 4.16 Rancangan Form Input Data Akhir Kelulusan 

 
4.5.9 Form Pencarian Peserta 

 
Gambar 4.17 Rancangan Form Pencarian Peserta 

 
4.5.10 Form Pencarian Pelatih 

 
 Gambar 4.18 Rancangan Form Pencarian Pelatih 
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4.5.11 Form Pencarian Data Akhir Kelulusan 

 
Gambar 4.19 Rancangan Form Pencarian Data Akhir Kelulusan 

 
4.5.12 Form Cetak Data Peserta 

 
Gambar 4.20 Rancangan Form Cetak Data Peserta 

 
4.5.13 Form Cetak Data Pelatih 

 
Gambar 4.21 Rancangan Form Cetak Data Pelatih 
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4.5.14 Form Cetak Data Bidang Kejuruan 

 
Gambar 4.22 Rancangan Form Cetak Data Bidang Kejuruan 

  
4.5.15 Form Cetak Data Akhir Kelulusan 

 
Gambar 4.23 Rancangan Form Cetak Data Akhir Kelulusan 

 
4.5.16 Form Cetak Data Absen Peserta 

 
Gambar 4.24 Rancangan Form Cetak Absen Peserta 
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4.5.17 Form Cetak Data Absen Pelatih 

 
Gambar 4.25 Rancangan Form Cetak Absen Pelatih 

 
4.5.18 Form BackUp dan Restore 

 
Gambar 4.26 Rancangan Form BackUp dan Restore 

 
4.5.19 Form About 

 
Gambar 4.27 Rancangan About 
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4.6 Perancangan Prosedur 
4.6.1 Flowchart Menu Utama 

 

 
 

Gambar 4.28 Flowchart Menu Utama 
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4.6.2 Flowchart Menu File 

 

 
 

Gambar 4.29 Flowchart Menu File 
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4.6.3 Flowchart Menu Data 

     

 
Gambar 4.30 Flowchart Menu Data 
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4.6.4 Flowchart Input Data Peserta 

 Gambar 4.31 Flowchart Input Data Peserta 

 

4.6.5 Flowchart Input Data Pelatih 

 

 
Gambar 4.32 Flowchart Input Data Pelatih 
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4.6.6 Flowchart Input Data Bidang Kejuruan 

 
Gambar 4.33 Flowchart Input Data Bidang Kejuruan 

 

4.6.7 Flowchart Input Data Absen Peserta 

 
Gambar 4.34 Flowchart Input Data Absen Peserta 
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4.6.8 Flowchart Input Data Absen Pelatih 

 
Gambar 4.35 Flowchart Input Data Absen Pelatih 

 

4.6.9 Flowchart Input Data Akhir Kelulusan 

 
Gambar 4.36 Flowchart Input Data Akhir Kelulusan 
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4.6.10 Flowchart Menu Pencarian 

 

Gambar 4.37 Flowchart Menu Pencarian 

 

4.6.11 Flowchart Pencarian Data Peserta 

 
Gambar 4.38 Flowchart Pencarian Data Peserta 

M u l a i

P e n c a r i a n

B e r d a s a r k a n  
k e i n g i n a n

S e l e s a i

K e t e m u ?

Y

T
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4.6.12 Flowchart Pencarian Data Pelatih 

 
Gambar 4.39 Flowchart Pencarian Data Pelatih 

 

4.6.13 Flowchart Pencarian Data Akhir Kelulusan 

 

 
Gambar 4.40 Flowchart Pencarian Data Akhir Kelulusan 
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4.6.14 Flowchart Cetak Semua Laporan 

 
 

Gambar 4.41 Flowchart Cetak Semua Laporan 
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4.6.15 Flowchart Menu About 

 

 
 

Gambar 4.42 Flowchart Menu About 

 

4.7 Lingkungan Implementasi 
Lingkungan software maupun hardware merupakan komponen penting 

dalam pembuatan sistem informasi. Adapaun software dan hardware yang 

digunakan untuk menyusun sistem ini adalah sebagai berikut :  

4.7.1  Lingkungan Hardware  

Konfigurasi hardware menggunakan sistem stand alone, yaitu berdiri 

sendiri belum dibuat jaringan. Untuk mendukung pelaksanaan sistem pendataan 

peserta pelatihan di Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen, perlu 

adanya sistem komputer yang memadai, baik segi hardware maupun softwarenya.  

a.  Kebutuhan Hardware pada komputer 

Spesifikasi hardware yang digunakan untuk membuat sistem 

informasi data pelatihan adalah sebagai berikut : 
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- Prosessor minimal Pentium IV.  

- RAM 256 MB.  

- Hardisk  40 GB. 

- Floopy Drive 1,44 MB dan CD-ROM. 

- Monitor, Mouse dan Keyboard. 

b.   Alat pencetak/Printer 

Printer merupakan alat yang wajib digunakan dalam program ini, 

karena printer digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang 

diperlukan 

4.7.2 Lingkungan Software 

a. Kebutuhan Software 

1.  Borland Delphi 7.0 

Borland Delphi 7.0 merupakan suatu bahasa pemrograman yang 

memberikan berbagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. 

Keunggulan bahasa pemrograman ini terletak pada produktivitas, 

kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola 

desain yang menarik serta diperkuat dengan pemrogramannya yang 

terstruktur. Borland Delphi 7.0 menyediakan fasilitas objek yang 

kuat dan lengkap yang memudahkan programmer dalam membuat 

program. Format database yang dimiliki Delphi adalah format 

database Paradox, dBase, MS. Access, ODBC, SyBase, Oracle dan 

lain-lain. 

2. Software sistem 

Software sistem adalah program yang dirancang sebagai perantara 

hardware dengan program aplikasi. Software sistem yang digunakan 

untuk mendukung sistem informasi pendataan peserta pelatihan ini 

adalah Windows 98/2000/me/XP/NT. 

3. Software Database 

Software Database yang digunakan adalah MySQL. MySQL 

merupakan salah satu contoh produk RDBMS (Relational Database 

Management System) yang sangat populer di lingkungan Linux, 
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tetapi juga tersedia pada Windows. MySQL sebagai database server 

dapat diakses melalui program yang dibuat dengan menggunakan 

Borland Delph 7.0. Software pendukung databasenya adalah MySQL 

Connector/ODBC 3.51. 

 

4.8  Hasil Implementasi 
4.8.1 Form Input 

1.   Form Menu Utama 

Form menu utama, terdapat beberapa buah menu yaitu file, data, 

pencarian, laporan, extra, about dan exit. Dengan adanya menu 

utama ini maka dapat memudahkan pemakai dalam menjalankan 

aplikasi ini karena menu utama merupakan penghubung dengan 

form-form lainnya. Desain form menu utama dapat dilihat pada 

Gambar 4.43 

 
Gambar 4.43 Form Utama 
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2.  Form Login 

Form login digunakan untuk masuk ke aplikasi oleh admin/user yang 

menjalankan aplikasi ini. Admin/user harus mengisikan username 

dan password. Desain form login dapat dilihat pada Gambar 4.44 

 
Gambar 4.44 Form Login 

 
3. Menu Data 

Di dalam menu data terdapat form-form seperti form input data peserta 

pelatihan, input data pelatih, input data bidang kejuruan, absen peserta, 

absen pelatih dan data akhir kelulusan. Adapun form pada menu data 

adalah sebagai berikut :  

a. Form Input Data Peserta 

Di dalam form input data peserta  ini, pemakai dapat memasukkan 

semua data peserta pelatihan. Di dalam form ini juga disediakan 

beberapa tombol untuk melakukan proses sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan menekan tombol simpan maka proses menyimpan dapat 

dilaksanakan. Tombol hapus untuk membersihkan isi data, tombol 

edit digunakan untuk mengedit data dan tombol keluar untuk keluar 

dari  form input data peserta pelatihan. Adapun form tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.45 
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Gambar 4.45 Form Input Data Peserta Pelatihan 

 
 Menu information akan muncul jika tombol keluar  ditekan.  

  
Gambar 4.46 Form Information 

 
 

Menu information akan muncul jika tombol hapus ditekan. 
 

  
 Gambar 4.47 Form Information 

 
 Preview data peserta pelatihan yang sudah dimasukkan datanya dapat 

dilihat pada gambar 4.48 
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Gambar 4.48 Form Preview Data Peserta Pelatihan 

 
b. Form Input Data Pelatih 

Di dalam form input data pelatih  ini, pemakai dapat memasukkan 

semua data pelatih sesuai dengan field yang telah disediakan. Pada 

form ini juga disediakan beberapa tombol untuk melakukan proses 

sesuai dengan kebutuhan. Dengan menekan tombol simpan maka 

proses menyimpan semua data pelatih dapat dilaksanakan. Tombol 

hapus untuk membersihkan isi data, tombol edit digunakan untuk 

mengedit data dan tombol keluar untuk keluar dari  form input data 

pelatih. Adapun form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.49 

 
Gambar 4.49 Form Input Data Pelatih 
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 Preview data peserta pelatihan yang sudah dimasukkan datanya dapat 

dilihat pada gambar 4.50 

 
Gambar 4.50 Form Preview Data Pelatih 

 
c. Form Input Data Bidang Kejuruan 

Di dalam form ini  pemakai dapat memasukkan semua data bidang 

kejuruan. Pada form ini juga disediakan beberapa tombol untuk 

melakukan proses sesuai dengan kebutuhan. Dengan menekan 

tombol simpan maka proses menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol 

hapus untuk membersihkan isi data, tombol edit digunakan untuk 

mengedit data dan tombol keluar untuk keluar Adapun form tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.51 

 
 Gambar 4.51 Form Data Bidang Kejuruan  
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d. Form Input Data Akhir Kelulusan 

Di dalam form input data akhir kelulusan  ini, pemakai dapat 

memasukkan semua data akhir kelulusan. Pada form ini juga 

disediakan beberapa tombol untuk melakukan proses sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan menekan tombol simpan maka proses 

menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol hapus untuk membersihkan 

isi data, tombol edit digunakan untuk mengedit data dan tombol 

keluar untuk keluar dari  form input data akhir kleulusan. Adapun 

form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.52 

 
Gambar 4.52 Form Data Akhir Kelulusan 

 
 Form peringatan jika salah satu field tidak diisi  

 
Gambar 4.53 Form Peringatan 

 
 Preview data peserta pelatihan yang sudah dimasukkan datanya 

dapat dilihat pada gambar 4.54 
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 Gambar 4.54 Form Preview Data Akhir Kelulusan 

 
e. Form Input Data Absen Peserta 

Di dalam form input data absen peserta  ini, pemakai dapat 

memasukkan semua data absen peserta. Pada form ini juga 

disediakan beberapa tombol untuk melakukan proses sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan menekan tombol simpan maka proses 

menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol hapus untuk membersihkan 

isi data, tombol edit digunakan untuk mengedit data dan tombol 

keluar untuk keluar dari  form input data absen peserta Adapun form 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.55 

 
Gambar 4.55 Form Data Absen Peserta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

62

f. Form Input Data Absen Pelatih 

Di dalam form input data absen pelatih  ini, pemakai dapat 

memasukkan semua data absen pelatih. Pada form ini juga 

disediakan beberapa tombol untuk melakukan proses sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan menekan tombol simpan maka proses 

menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol hapus untuk membersihkan 

isi data, tombol edit digunakan untuk mengedit data dan tombol 

keluar untuk keluar dari  form input data absen pelatih Adapun form 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.56 

 
Gambar 4.56 Form Data Absen Pelatih 

 
4.  Menu Pencarian 

Dalam  menu pencarian ini terdapat form pencarian data peserta, data 

pelatih dan bidang kejuruan. Adapun form menu pencarian adalah 

sebagai berikut : 

a. Form Pencarian Peserta 

Pada form pencarian pelatih ini pengguna dapat memasukkan kata 

kunci kode pelatih dan pendidikan. Adapun form tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.57 
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Gambar 4.57 Form Pencarian Peserta 

 
b. Form Pencarian Data Akhir Kelulusan 

Pada form pencarian data kelulusan  ini pengguna dapat 

memasukkan kata kunci bidang kejuruan, nilai ahir dan kelulusan. 

Adapun form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.58 

 
Gambar 4.58. Form Pencarian Data Kelulusan 

 
c.  Form Pencarian Pelatih 

Pada form pencarian data pelatih ini pengguna dapat memasukkan 

kata kunci kode pelatih, dan pendidikan.  Adapun form tersebut 

dapat dilihat pada Gambar  4.59 
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Gambar 4.59 Form Pencarian Pelatih 

 
5.   Menu Laporan 

Dalam  menu laporan ini terdapat form cetak data peserta, data pelatih 

data absen peserta, absen pelatih data akhir kelulusan dan bidang 

kejuruan. Adapun form menu laporan  adalah sebagai berikut : 

a. Form Cetak Data Peserta 

Pada form cetak data peserta ini pengguna dapat mencetak semua 

data peserta, juga bisa berdasarkan daerah asal, bidang kejuruan dan 

tempat pelatihan  Adapun form tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.60  

 
Gambar 4.60 Form Cetak Data Peserta  
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b. Form Cetak Data Pelatih 

Pada form cetak pelatih ini ini pengguna dapat mencetak semua data 

peserta, juga bisa berdasarkan pendidikan pelatih Adapun form 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.61 

 
Gambar 4.61 Form Cetak Data Pelatih  

 
c. Form Cetak Data Akhir Kelulusan 

Pada form cetak data akhir kelulusan ini ini pengguna dapat 

mencetak semua data peserta, juga bisa berdasarkan nilai akhir dan 

kelulusan Adapun form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.62 

 
Gambar 4.62 Form Cetak Data Kelulusan 
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d.Form Cetak Data Absen Peserta 

Pada form cetak data absen peserta  ini pengguna dapat mencetak 

semua data peserta, berdasarkan hari maupun tanggal. Adapun form 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.63 

 
Gambar 4.63 Form Cetak Data Absen Peserta 

 
e. Form Cetak Data Absen Pelatih 

Pada form cetak data absen pelatih  ini pengguna dapat mencetak 

semua data pelatih, berdasarkan hari maupun tanggal. Adapun form 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.64 

 
Gambar 4.64 Form Cetak Data Absen Pelatih 
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6.  Menu Extra 

Dalam  menu extra ini terdapat form back up dan restore data Adapun 

form menu extra  adalah sebagai berikut : 

a.   Form Back Up Data 

Pada form back up data ini pengguna dapat menggandakan data 

sesuai yang diinginkan dengan memasukkan nama tabel. Adapun 

form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.65 

 
Gambar 4.65 Form Back Up Data 

 
b.  Form Restore Data 

Pada form Restore data ini pengguna dapat mengembalikan  data 

yang telah digandakan  dengan memasukkan nama tabel. Adapun 

form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.66 

 
                  Gambar 4.66 Form Restore Data 
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7.  Menu About 

 Pada menu ini terdapat identitas programmer.Adapun form tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.67 

 
Gambar 4.67 Form About 

 
4.8.2  Form Output 

1. Form Laporan 

Form menu laporan terdapat beberapa buah menu yaitu cetak data 

peserta, data pelatih, data akhir kelulusan, data bidang kejuruan, data 

absen peserta dan absen pelatih. Output laporan semua data dapat 

dilihat sebagai berikut : 

.a. Laporan Semua Data Pelatih 

 
              Gambar 4.68 Output Laporan Semua Data Pelatih 
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 b. Laporan Semua Data Pelatih Berdasarkan Pendidikan 

 
 

                       Gambar 4.69 Output Laporan  Data Pelatih Berdasarkan Pendidikan 
 
 

c. Laporan Semua Data Akhir Kelulusan 
 

 
             Gambar 4.70 Output Laporan Semua Data Akhir Kelulusan 
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d. Laporan Semua Data Akhir Kelulusan Berdasarkan Nilai Akhir 
 
 

 
        Gambar 4.71 Output Laporan Data Akhir Kelulusan Berdasarkan Nilai Akhir 

 
e. Laporan Semua Data Peserta Pelatihan 

 

 
           Gambar 4.72 Output Laporan Semua Data Peserta Pelatihan 
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f. Laporan Semua Data Peserta Pelatihan berdasarkan Bidang kejuruan 
 

 
               Gambar 4.73 Output Laporan Data Peserta Pelatihan Berdasarkan 

Bidang Kejuruan 
 

g. Laporan Data Absen Peserta Pelatihan  
 

 
              Gambar 4.74 Output Laporan Data  Absen Peserta Pelatihan  
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h.Laporan Data Absen Pelatih  
 

 
           Gambar 4.75 Output Laporan Data  Absen Pelatih 

 

i. Laporan Data Bidang Kejuruan  
 

 
           Gambar 4.76 Output Laporan Data  Bidang Kejuruan 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

73

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi data pelatihan Badan Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sragen yang 

telah dibuat ini dapat mempermudah proses pendataan peserta, pendataan pelatih 

dan semua data pelatihan yang dibutuhkan. Sehingga mampu mendukung sistem 

yang telah ada. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka disarankan : 

1. Dengan adanya program ini, maka perlu pengetahuan dan pelatihan 

bagi operator komputer untuk menjalankannya. 

2. Sebaiknya program Sistem Informasi Data Pelatihan ini dikembangkan 

lagi menjadi sistem jaringan atau Client-Server. 

3. Sebaiknya digunakan program antivirus yang residen. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada program 

ataupun data-data yang lain. 
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