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ABSTRACT 
 
IMA YUNIVITASARI. 2009. INFORMATION SYSTEM IN ONLINE PHOTO 
archives archives OFFICE AND CITY REGIONAL LIBRARY Surakarta. 
Diploma III Program of Computer Science Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences University of Sebelas Maret Surakarta.  

 
 

            Information system used archive images online in the introduction of a 
data archive images that can be accessed by users anywhere. Data processing 
system that will facilitate the search for better data about the image, efficiency, 
time, and produce a more accurate information.  
            The process of information system photo archive collection starting from 
the photo archives. The photo comes from a digital camera stored on a computer, 
while the images that come from books or magazines should be scanned first so 
that it can be shown in digital form. When the user wants the image data, the user 
must go directly to the Archives Office and the Regional Library Surakarta, 
whereas in the photo archive collection in the Library and Archives Office 
Surakarta Region still use manual system that is with the search data in each 
folder.  
            Information system records the image manually with the data in each 
folder takes a long time so it should be developed to the computerized system that 
is a better tool to use with the application AppServe in which there is already a 
web server (Apache), PHP server, and MySQL (database server) that is integrated 
into one by using Macromedia Dreamweaver MX as a web editor.  
 
Keywords: information system photo archive, PHP, MySQL 
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INTISARI 

 
IMA YUNIVITASARI. 2009. SISTEM INFORMASI ARSIP FOTO ONLINE 
DI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA 
SURAKARTA. Program Diploma III Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 

 
 
Sistem informasi arsip foto online digunakan dalam kegiatan pengenalan 

suatu data arsip foto yang dapat diakses oleh user dimana saja. Sistem pengolahan 
data yang baik akan mempermudah mencari data mengenai foto, efisiensi waktu, 
dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. 

Proses sistem informasi arsip foto dimulai dari pendataan arsip foto. Foto 
yang  berasal dari camera digital disimpan di komputer, sedangkan foto yang 
berasal dari buku ataupun majalah harus discan terlebih dahulu sehingga dapat 
ditampilkan dalam bentuk digital. Ketika user menginginkan data foto tersebut, 
user harus datang langsung ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Surakarta, 
sedangkan dalam pendataan arsip foto di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 
Surakarta masih menggunakan sistem manual yaitu dengan pencarian data tiap 
folder. 

Sistem informasi arsip foto secara manual dengan pencarian data tiap 
folder memerlukan waktu yang cukup lama sehingga perlu dikembangkan ke arah 
sistem komputerisasi yang lebih baik yaitu dengan menggunakan tool aplikasi 
AppServe  yang di dalamnya sudah terdapat web server (Apache), PHP server, 
dan MySQL (Database server) yang terintegrasi menjadi satu dengan 
menggunakan Macromedia Dreamweaver MX sebagai web editor. 

 
Kata Kunci : Sistem informasi arsip foto, PHP, MySQL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 6 

MOTTO 

 

Tiadalah sesuatu kebahagiaan bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk 

menuntut ilmu selain Allah SWT akan memudahkan jalan ke surga 

(HR. Thabrani) 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(QS. Alam Nasyrah : 6)  

 

You can IF you think you can 

(Norman Vincent Peale) 

 

Makin besar rintangan, makin besar keagungan yang diperoleh dalam mengatasi 

rintangan tersebut 

(Moliere)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 7 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya ini kupersembahkan untuk : 

Bapak dan Ibu  untuk doa dan cintanya 

Nenekku kasih sayangmu selalu ada di hatiku 

Kakakku Dewi dan adikku Miya tersayang 

Sohib-sohibku NNC dan teman-teman di Jurusan Manajemen Informatika angkatan 

2006 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

4 sekawan wira wiri ‘tika, fuad, ginda, sam’ yang kompak dan setia wira wiri. 

 

 

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



 8 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah semesta alam, atas 

segala limpahan nikmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Informasi Arsip Foto Online Di Kantor 

Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta.”. 

 Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian 

penulisan laporan ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya 

kesulitan yang ada dapat teratasi. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Prof. Drs. Sutarno, MSc, PhD selaku Dekan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bapak Drs. YS Palgunadi, S.Si, M.Si selaku Ketua Program Studi DIII Ilmu 

Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

3. Ibu Viska Inda Variani, S.Si, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan laporan 

ini. 

4. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Ilmu Komputer Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

5. Semua teman Angkatan 2006 dan semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

Apabila dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan dan 

kekurangan baik dari segi ilmiah maupun teknik penulisannya yang kurang 

menurut EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) yang ada, penulis mohon maaf dalam 

penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. 

Besar harapan penulis akan adanya kritik dan saran dari semua pihak. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

 

Surakarta,     Juni 2009 

Penulis 

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



 9 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i  

HALAMAN PERSETUJUAN..................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... iii 

HALAMAN ABSTRAK.............................................................................. iv 

HALAMAN INTISARI ............................................................................... v 

HALAMAN MOTTO.................................................................................. vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ................................................................................. viii 

DAFTAR ISI................................................................................................ ix 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... x 

DAFTAR TABEL........................................................................................ xi 

 

BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 2 

1.3 Batasan Masalah .................................................................................... 2 

1.4 Tujuan Tugas Akhir ............................................................................... 2 

1.5 Manfaat Tugas Akhir ............................................................................. 2 

 

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... 3 

2.1  Gambaran Instansi................................................................................. 3 

2.1.1. Keadaan Umum ......................................................................... 3 

2.1.2. Sejarah......................................................................................... 3 

2.1.3. Visi.............................................................................................. 7 

2.1.4. Misi ............................................................................................. 7 

2.1.5. Struktur Organisasi ..................................................................... 8 

2.2 Sistem..................................................................................................... 10 

2.3 Sistem Informasi .................................................................................... 10 

2.4 Sistem Informasi Online ........................................................................ 10 

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



 10 

2.5 Perancangan Sistem ............................................................................... 11 

2.6 Pengertian Database .............................................................................. 11 

2.7 Context Diagram (CD)........................................................................... 13 

2.8 Data Flow Diagram (DFD) ................................................................... 14 

2.9 Entity Relationship Diagram (ERD)...................................................... 15 

2.10 Data Dictionary (DD) / Kamus Data................................................... 16 

2.11 PHP ...................................................................................................... 16 

2.12 MySQL ................................................................................................. 19 

2.13 Apache Web Server .............................................................................. 20 

2.14 Javascript ............................................................................................. 21 

 

BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN.............................................. 22 

3.1 Analisis Data .......................................................................................... 22 

3.2 Analisis Umum ...................................................................................... 22 

3.2.1 Piranti yang diperlukan ................................................................ 22 

3.2.1.1 Analisis Perangkat Keras (Hardware) ...................................... 22 

3.2.1.2 Analisis Perangkat Lunak (Software) ....................................... 22 

3.2.2 Software yang diperlukan ............................................................ 23 

3.3 Analisis Perancangan Sistem ................................................................. 24 

3.3.1 Perancangan Sistem Informasi Arsip Foto (SMARTO) online ... 24 

3.3.2 Context Diagram (CD) ............................................................... 24 

3.3.3 Data Flow Diagram (DFD) ......................................................... 25 

3.3.3.1 DFD Level 1 .................................................................... 25 

3.3.4 Analisis Perancangan Database................................................... 26 

3.3.5 Data Dictionary (DD) / Kamus Data........................................... 27 

3.3.6 Entity Relationship Diagram (ERD)............................................ 28 

3.4.Rancangan Halaman Sistem Informasi Online ...................................... 28 

3.4.1 Rancangan Template Untuk Halaman User................................. 29 

3.4.2 Rancangan Template Untuk Halaman Login Admin ................... 29 

3.4.3 Rancangan Template Untuk Halaman Admin ............................. 30 

 

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



 11 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISIS.......................................... 31 

4.1 Pembuatan Halaman Sistem Informasi Online ...................................... 31 

4.1.1 Halaman User .............................................................................. 31 

4.1.1.1 Halaman Home / Indeks .................................................. 31 

4.1.1.2 Halaman Koleksi Foto..................................................... 31 

4.1.1.3 Halaman Galeri................................................................ 34 

4.1.1.4 Halaman Kontak.............................................................. 35 

4.1.2 Halaman Admin ........................................................................... 35 

4.1.2.1 Halaman Login ................................................................ 35 

4.1.2.2 Halaman Peringatan Salah............................................... 36 

4.1.2.3 Halaman Input Data Foto ................................................ 37 

4.1.2.4 Halaman Edit Data Foto .................................................. 38 

4.1.2.5 Halaman Lihat Komentar ................................................ 39 

4.1.2.6 Halaman Tambah Admin ................................................ 40 

4.1.2.7 Halaman Ubah Password ................................................ 41 

4.2 Analisis Program.................................................................................... 41 

4.2.1 Kelebihan Program ...................................................................... 41 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................ 42 

5.2 Saran....................................................................................................... 42 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 12 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

                                                            Halaman  

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kantor Arsip Dan  Perpustakaan Daerah Kota 

Surakarta Perda Nomor 6 Tahun 2001.................................... 9  

Gambar 2.2 Jenjang Data ............................................................................. 12 

Gambar 3.1 Context Diagram (CD)............................................................. 24 

Gambar 3.2 DFD Level 1............................................................................. 25 

Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)........................................ 28 

Gambar 3.4 Rancangan Template Halaman User ........................................ 29 

Gambar 3.5 Rancangan Template Untuk Halaman Login Admin ............... 30 

Gambar 3.6 Rancangan Template Untuk Halaman Admin.......................... 30 

Gambar 4.1 Halaman Home / index............................................................. 31 

Gambar 4.2 Halaman Koleksi foto .............................................................. 32 

Gambar 4.3 Halaman detail ......................................................................... 32 

Gambar 4.4 Halaman isi komentar .............................................................. 33 

Gambar 4.5 Halaman Form Peringatan Email Salah................................... 33 

Gambar 4.6 Form Proses Pengiriman Sukses .............................................. 33 

Gambar 4.7 Form Detail .............................................................................. 34 

Gambar 4.8 Halaman Galery ....................................................................... 34 

Gambar 4.9 Halaman Kontak....................................................................... 35 

Gambar 4.10 Form Validate PC .................................................................. 36 

Gambar 4.11 Form Login Admin ................................................................ 36 

Gambar 4.12 Halaman Peringatan Salah Login ........................................... 37 

Gambar 4.13 Halaman Input Data Foto ....................................................... 37 

Gambar 4.14 Halaman Lihat Data Foto ....................................................... 38 

Gambar 4.15 Halaman Update Data Foto.................................................... 39 

Gambar 4.16 Lihat Komentar Pada Admin ................................................. 40 

Gambar 4.17 Halaman Tambah Admin ....................................................... 40 

Gambar 4.18 Halaman Ubah Password ....................................................... 4 

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



 13 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 2.1 Context Diagram (CD) ................................................................ 13 

Tabel 2.2 Data Flow Diagram (DFD) ......................................................... 15 

Tabel 2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)............................................ 16 

Tabel 3.1 Tabel Admin ................................................................................ 26 

Tabel 3.2 Tabel Foto .................................................................................... 26 

Tabel 3.3 Tabel Komentar ........................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



 14 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Teknologi informasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat 

dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi informasi 

telah menjadi bagian kehidupan manusia dalam pemberian informasi yang tanpa 

batas. Begitu pentingnya teknologi informasi ini sehingga setiap kemajuan dan 

penemuan baru akan menjadi sesuatu yang dapat berguna bagi industri dan ilmu 

pengetahuan. Informasi merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendasar. 

Dengan semakin padatnya informasi yang dibutuhkan, maka kebutuhan akan 

sarana komunikasi yang dapat menyalurkan informasi dengan kecepatan tinggi 

sangat penting artinya. 

 Selembar arsip sangatlah penting manakala pada awal arsip tersebut 

dibuat sudah dapat memberikan informasi kepada orang yang memerlukannya. 

Informasi dalam arsip tersebut dapat terwujud dengan cara memberikan 

keterangan isi dari arsip tersebut. Untuk itu diperlukan suatu cara dalam 

pelaksanaan identifikasi fisik dan informasi sehingga keotentikan arsip sebagai 

bahan bukti yang memungkinkan menjadi memori kolektif bangsa tetap terjaga.  

 Sistem informasi online merupakan sarana cepat dalam menyampaikan 

suatu informasi kepada user. Dengan sistem informasi online maka informasi 

dapat menyebar dengan efektif tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga 

informasi yang diperlukan user mengenai koleksi foto di Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Daerah kota Surakarta dapat diakses dengan cepat dan akurat. 

Secara praktis pembuatan sistem informasi arsip foto online ini akan memberikan 

kemudahan dalam proses pemberian informasi, penyimpanan, penyebaran serta 

perlindungan arsip foto. Dengan demikian salah satu tujuan pengelolaan arsip foto 

sebagai sumber informasi dapat terwujud. 

 

 

 

1 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu : Bagaimana membuat sistem 

informasi arsip foto online di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kota 

Surakarta. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah laporan ini adalah membahas tentang pembuatan 

sistem informasi arsip foto online dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL dengan bantuan software Macromedia Dreamweaver MX 

sebagai web editor. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

 Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah membuat sistem 

informasi arsip foto online di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kota 

Surakarta. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

 Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Dapat melakukan penyimpanan semua data yang berupa arsip foto  yang 

dimiliki oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta sehingga 

dapat tersimpan dengan baik. 

b. User dapat dengan mudah mengetahui keterangan, lokasi penyimpanan, 

jumlah arsip foto yang dimiliki dan lainnya tentang arsip foto tersebut 

sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat memperoleh data yang 

diperlukan secara cepat, akurat, efektif dan efisien waktu. 

c. Mengurangi duplikasi data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gambaran Instansi 

2.1.1 Keadaan Umum 

 Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil objek 

tentang Pembuatan Sistem Informasi Arsip Foto online di Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Daerah kota Surakarta yang beralamat di Jalan Kepatihan No.3 

Surakarta 57129 Telp. (0271) 643320. Tempat yang sekarang merupakan 

pindahan dari Jalan Kolonel Soetarto Nomor 174 A 

 

2.1.2 Sejarah 

 Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 

perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 28 November 1986 Nomor 061/36002 dipandang 

perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 

 Pada tanggal 26 Februari 1987 terbit Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta dengan Susunan Organisasi 

sebagai berikut : 

1. Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Sekwilda) 

sebagai pimpinan Sekwilda; 

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3. Dua Asisten Sekretariat Kotamadya Daerah yaitu Asisten Sekretaris 

Kotamadya Daerah Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan 

3 
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(Asisten I) serta Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Bidang Umum dan 

Kesejahteraan Rakyat (Asisten II); 

4. Sembilan bagian sekretariat wilayah Kotamadya Daerah 

Sembilan bagian tersebut meliputi : 

a. Bagian Pemerintahan; 

b. Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana; 

c. Bagian Perekonomian; 

d. Bagian Pembangunan; 

e. Bagian Umum; 

f. Bagian Kepegawaian; 

g. Bagian Keuangan; 

h. Bagian Hubungan Masyarakat; 

i. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

5. Tiga puluh lima sub bagian 

  Peraturan tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah pada tanggal 16 Juni 1987 dengan Surat Keputusan Nomor 

188.3/129/1987 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tanggal 8 Juli 1987 Seri D (Himpunan 

Lembaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, 1987 : 59-90). Dalam 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini, bidang kearsipan ditangani oleh 

Bagian Umum. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah 

Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tingkat II, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 

ditetapkan sebagai pola minimal. 

 Pada tanggal 29 April 1992 Nomor 130/316/1992, Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Surakarta mengajukan permohonan kepada 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Surakarta untuk dapat 

ditetapkan sebagai pola maksimal dengan alasan besarnya penduduk. 

Permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

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



 18 

Jawa Tengah dengan Surat Nomor 061/29056 tanggal 28 September 1992 

tentang Peningkatan Pola Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Berdasarkan 

usulan tersebut Menteri Dalam Negeri menyetujui atas perubahan menjadi 

Pola Maksimal dengan surat tanggal 8 Oktober 1992 Nomor 061/2397/SJ. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mengganti Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta (Himpunan 

Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta, 1993 : 1 – 3). 

 Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah Kotamadya Tingkat 

II Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1003 sebagai 

berikut  

1. Seorang Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda); 

2. Seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3. Tiga Asisten Sekretaris Wilayah Daerah yaitu Asisten Tata Praja, Asisten 

Administrasi Pembangunan dan Asisten Administrasi; 

a. Bagian Tata Pemerintahan; 

b. Bagian Pemerintahan Kalurahan; 

c. Bagian Perkotaan; 

d. Bagian Hukum; 

e. Bagian Hubungan Masyarakat; 

f. Bagian Perekonomian; 

g. Bagian Penyusutan Program; 

h. Bagian Sosial; 

i. Bagian Lingkungan Hidup; 

j. Bagian Kepegawaian; 

k. Bagian Keuangan; 

l. Bagian Organisasi; 

m. Bagian Perlengkapan; 

n. Bagian Umum. 
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4. Empat belas bagian Sekretariat Wilayah Daerah; 

5. Empat puluh empat Sub Bagian 

  Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas bidang kearsipan 

ditangani oleh Bagian Umum pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan 

Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Surakarta (Himpunan 

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, 1993 : 23 – 24). 

  Pada perkembangan selanjutnya sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah maka untuk meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar lebih 

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan perlu adanya 

penambahan maupun pengurangan organisasi, maka terbitlah Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang diundangkan dalam 

lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2001 Seri D Nomor 12 

tanggal 6 September 2001, maka dibentuklah Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Kota Surakarta. 

  Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ini merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk 

kelancaran dan ketepatan dalam melaksanakan tugas, maka dikeluarkannya 

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Uraian Tugas Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta. Kantor 

Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta ini mulai beroperasional pada 

bulan Februari 2002. 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa 

kedudukan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur 

penunjang Pemerintah Daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas berada 
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di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam pelaksanaannya Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta 

memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

kearsipan dan perpustakaan daerah. Sedangkan fungsi dari Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kota Surakarta itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1) Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor; 

2) Pengolahan dan Pelayanan Arsip; 

3) Pengalaman Teknis Perpustakaan; 

4) Pengalaman Pemakai Perpustakaan; 

5) Penyelenggaraan Penyuluhan; 

6) Pembinaan Jabatan Fungsional. 

 

2.1.3 Visi 

 Visi kota adalah terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang 

bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan Olah Raga. 

 Adapun yang dimaksud dengan Sala sebagai Kota Budaya yaitu Kota yang 

pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, yang seluruh komponen 

masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, 

berkepribadian demokratis-rational, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi 

Manusia dan menegakkan Supremasi Hukum dalam tatanan masyarakat yang 

berke-Tuhanan Yang Maha Esa. 

 

2.1.4 Misi 

 Untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta dimasa depan, ditetapkan Misi 

sebagai berikut : 

1. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam 

semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan 

komitmen cinta Kota yang berlandaskan pada nilai – nilai ”SALA KOTA 

BUDAYA”.  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 
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guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang 

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

3. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh 

dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta 

mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab 

lingkungan. 

4. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan 

demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara 

pemerintah. 

 

2.1.5 Struktur Organisasi 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kota Surakarta memerlukan perangkat atau suatu kerangka 

yang menunjukkan hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang usaha kerja 

yang satu dengan yang lain sehingga jelas kedudukan, wewenang dan tanggung 

jawabnya, sehingga memungkinkan orang yang bekerja di dalamnya bisa efektif. 

Untuk itu disusunlah organisasi pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota 

Surakarta yang terdiri dari : 

a. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi tujuh staf 

c. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip yang membawahi empat staf 

d. Kepala Seksi Teknis Perpustakaan yang membawahi 

e. Kepala Seksi Pelayanan Pemakai Perpustakaan yang membawahi 

 Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta 

sebagaimana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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 KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 
DAERAH KOTA SURAKARTA 
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Gambar 2.1 

Bagan Organisasi Kantor Arsip Dan  Perpustakaan Daerah Kota Surakarta 

Perda Nomor 6 Tahun 2001 

 

 Sumber Data : Kantor Arsip dan Perpustakaan  Daerah Kota Surakarta 
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`  2.2 Sistem 

 Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2001). Sedangkan 

Sistem menurut Raymond (dalam Jogiyanto, 1995) adalah sekelompok elemen 

yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem 

secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama 

untuk menyelesaikan suatu sasaran ini dikemukakan oleh Gordon (dalam 

Jogiyanto, 1991). Dari beberapa definisi mengenai sistem yang diberikan di atas, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang 

terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan 

erat untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 

 

2.3 Sistem Informasi 

 Menurut Zaki Baridwan (dalam Jogiyanto, 1989) sistem informasi dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain 

yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan 

menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dengan kata lain, sistem informasi 

merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan 

teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung 

pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan. 

Adapun pengertian sistem informasi menurut Jogiyanto (2001) 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. 

 

2.4 Sistem Informasi Online 

 Sistem informasi online adalah sistem informasi yang menerima langsung 

input pada area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang 
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dapat berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan. Area sendiri 

dapat dipisah-pisah dalam skala besar, misalnya ratusan kilometer.  

 

2.5 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, 

isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk 

operasi sistem. Untuk dapat mencapai keinginan yang dimaksud dalam 

perancangan sistem informasi inventaris barang, maka perlu dilakukan 

perancangan sistem dengan langkah-langkah: 

1. Mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah struktur 

data sesuai dengan yang dibuat. 

2. Melakukan evaluasi serta merumuskan masalah. 

3. MengAnalisis kendala yang akan dihadapi dalam permasalahan yang mungkin 

timbul dalam proses perancangan sistem. 

 

2..6 Pengertian Database 

 Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan 

secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudancy) yang tidak 

perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan (Fathansyah, 2001). Sedangkan 

menurut Jogiyanto (2001) database didefinisikan sebagai kumpulan dari data 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar 

komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. 

 Database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem 

informasi, karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan 

seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun 

informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Database merupakan kelompok data 

yang saling berkaitan. Data tersebut diorganisasikan sedemikian rupa agar tidak 

terjadi duplikasi yang tidak perlu, sehingga dapat diolah atau dieksplorasi secara 

tepat dan mudah untuk menghasilkan informasi. 

 Dua tujuan utama konsep database adalah meminimumkan pengulangan 

data dan mencapai independensi data. Pengulangan data (data redundancy) adalah 
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duplikasi data, artinya data yang sama disimpan dalam beberapa file. 

Indenpendensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur 

data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. 

Indenpendensi dicapai dengan menempatkan spesifikasi data dalam tabel dan 

kamus yang terpisah secara fisik dari program. 

Mengapa diperlukan database : 

1. Salah satu komponen terpenting dalam sistem informasi, karena merupakan 

dasar dalam menyediakan informasi 

2. Menentukan kualitas informasi : akurat, tepat pada waktunya dan relevan. 

Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biaya mendapatkannya. 

3. Mengurangi duplikasi data. 

4. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.2 Jenjang Data 

 

5. Characters : merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter 

numerik, huruf ataupun karakter-karakter khusus (special characters) yang 

membentuk suatu item data / field. 

6. Field : mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu 

item dari data, seperti misalnya nama, alamat, dan lainnya sebagainya. 

Kumpulan dari field membentuk dari field membentuk suatu record. 

database 

characters 

file 

record 

Field data / item 
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7. Field name : harus diberi nama untuk membedakan field yang satu dengan 

yang lainnya. 

8. Field representation : tipe field (karakter, teks, tanggal, angka, dsb), lebar 

field (ruang maksimum yang dapat diisi dengan karakter-karakter data). 

9. Field value : isi dari field untuk masing-masing record.  

10. Record : kumpulan dari field membentuk suatu record. Record 

menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record 

membentuk suatu file. Misalnya file personalia, tiap-tiap record dapat 

mewakili data tiap-tiap karyawan. 

11. File. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data 

yang sejenis.  

12. Database : kumpulan dari file / tabel membentuk suatu database. 

Jogiyanto (2001) 

 

2.7 Context Diagram (CD) 

 Menurut Jogiyanto (2001) Context Diagram (CD) adalah merupakan alat 

yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur karena 

dapat menggambarkan arus data di dalam sistem yang terstruktur dan jelas, juga 

merupakan dokumentasi yang baik. 

 Simbol-simbol yang dipakai dalam context diagram digambarkan sebagai 

berikut :  

 

Tabel 2.1 Context Diagram (CD) 

Simbol 
 

Keterangan 

Terminator  

Suatu entitas berupa orang, kelompok, departemen 

atau sistem yang bisa menerima informasi atau data-

data awal. 

 

Proses 

 

 

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



 27 

 
Kenneth E. Kendall dan Julie Kendal (2002) 

 

2.8 Data Flow Diagram (DFD) 

 Diagram arus data (Data Flow Diagram) atau DFD adalah suatu gambaran 

grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk 

menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling 

berkaitan. Walau nama ini menekankan pada data, situasinya justru sebaliknya, 

penekanannya ada pada proses. Proses adalah sesuatu yang mengubah input 

menjadi output. 

 Diagram aliran data atau data flow diagram adalah sebuah teknik grafis 

yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikasikan 

pada saat data bergerak dari input menjadi output. DFD juga dikenali sebagai 

grafik aliran data atau buble chart. DFD dapat digunakan untuk menyajikan 

sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi (Pressman, 2002) 

 DFD hanya terdiri empat simbol. Simbol-simbol ini digunakan untuk 

elemen-elemen lingkungan yang berhubungan dengan sistem, proses, arus data 

serta penyimpanan data. 

 Membuat DFD  sebenarnya hanyalah proses mengidentifikasi berbagai 

proses, mengaitkannya dengan arus data untuk membuat hubungan, 

mengidentifikasi terminator yang menyediakan input dan menerima outpu, serta 

menambahkan penyimpanan data jika perlu.  

 Simbol-simbol yang dipakai dalam context diagram digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Suatu proses dimana beberapa tindakan atau 

sekelompok tindakan dijalankan 

Aliran Data 

 

 

Arus data yang menunjukkan bahwa informasi 

sedang melintas dari atau menuju suatu proses 
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Tabel 2.2  Data Flow Diagram (DFD) 

Simbol Keterangan 

  

Menunjukkan kesatuan luar (eksternal) 

 

 

Menunjukkan proses 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol alir data atau aliran data 

 

 

                       

 

 

Menunjukkan penyimpanan data atau 

database 

 

2.9 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 E-R Diagram adalah diagram yang berisi komponen-komponen himpunan 

entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut 

yang mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau (Fathansyah, 2004). 

 ERD disiapkan oleh para spesialis informasi bekerja sama dengan 

pemakai. Para pemakai dapat meliputi eksekutif, komite pengarah SIM, manajer 

area pemakai, serta non manajer. ERD dapat didokumentasikan dengan suatu 

entry kamus elemen data. 

  Tabel 2.3  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Keterangan 

  

Menunjukkan entity 
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Menunjukkan atribut 

 

 

 

Simbol garis 

                       

 

 

Menunjukkan hubungan 

 

2.10 Data Dictionary (DD) /  Kamus Data 

 Kamus Data / Data Dictionary (DD) adalah catalog fakta tentang data dan 

kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan kamus data 

analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan 

lengkap. Pada tahap analisis sistem, kamus data digunakan sebagai alat 

komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang 

mengalir ke sistem yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi 

yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Pada tahap perancangan sistem, kamus 

data digunakan untuk merancang input, merancang laporan dan database. Kamus 

data dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD. Arus data di DFD sifatnya 

adalah global, hanya ditunjukkan nama arus datanya saja. Keterangan lebih lanjut 

tentang struktur dari suatu arus data di DFD secara lebih terperinci dapat dilihat di 

kamus data (Jogiyanto, 1995). 

 

2.11 PHP 

 Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan salah satu dari sekian banyak 

bahasa pemrograman yang memiliki perkembangan paling pesat. Perkembangan 

pesat ini terjadi karena PHP dikembangkan secara bersama oleh programmer-

programmer dar seluruh dunia yang dilakukan secara opensource. PHP 

dikembangkan khususnya untuk mengakses dan memanipulasi data yang ada di 

database server open source, seperti MySQL. 

 PHP adalah sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. 

Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa 

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



 30 

fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adaalah untuk 

memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

 Penemu bahasa pemrograman ini adalah Rasmus Lerdorf yang bermula 

dari keinginan sederhananya mempunyai alat bantu dalam memonitor pengunjung 

yang melihat situs web pribadinya. Inilah sebabnya pada awal perkembangannya, 

PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page, sebelum akhirnya menjadi 

Hypertext Preprocessor. Pertengahan tahun 1995 dirilis PHP/FI (PHP-Form 

Interpreter) yang memiliki kemampuan dasar membangun aplikasi web, 

memproses form dan mendukung database MySQL. Setelah itu pada tahun 1998 

tepatnya pada tanggal 6 Juni 1998 keluarlah PHP versi 3.0 yang dikeluarkan oleh 

Rasmus sendiri bersama kelompok pengembang software-nya. Versi selanjutnya 

yaitu PHP 4.0 keluar pada tanggal 22 Mei 2000 merupakan versi yang lebih 

lengkap lagi dibandingkan sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar pada 

PHP 4.0 adalah terintegrasinya Zend Engine yang dibuat oleh Zend Suraski dan 

dan Andi Gutmans yang merupakan penyempurnaan dari PHP scripting engine. 

Perubahan yang lainnya adalah build in HTTP session, tidak lagi menggunakan 

library tambahan seperti pada PHP. Versi terbaru PHP saat ini adalah PHP versi 

5 atau yang lebih dikenal dengan PHP5, direlease pada bulan Juli 2004. 

Dikatakan membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia pemrograman 

web. PHP5 dikatakan sebagai bahasa pemrograman loncatan baru menuju 

Enterprise Application. Pada bagian inti yaitu engine program PHP dilakukan 

perombakan total. 

 Zend Engine 2 yang memiliki konsep Object Oriented Programming yang 

jauh lebih bagus dengan tidak mengorbankan kecepatan proses yang merupakan 

keunggulan PHP dibandingkan bahasa script lannya. Tujuan sebenarnya dari 

bahasa scripting ini adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan di 

atas teknologi web. Dalam hal ini, aplikasi pada umumnya akan memberikan hasil 

pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan web server. 

 Ketika e-commerce semakin berkembang, situs-situs yang statispun 

semakin ditinggalkan karena dianggap sudah tidak memenuhi keinginan pasar, 

padahal situs tersebut harus tetap dinamis. Pada saat ini bahasa Perl dan CGI 
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sudah jauh ketinggalan jaman sehingga sebagian besar designer web banyak 

beralih ke bahasa server-side scripting yang lebih dinamis seperti PHP. Seluruh 

aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Adapun kelebihan-kelebihan 

PHP sendiri antara lain : 

1. Mampu berkomunikasi dengan berbagai database yang umum dan sering 

digunakan. Sistem database yang dpat didukung oleh PHP adalah : 

a) Oracle 

b) MySQL 

c) Sybase 

d) PostgreSQL 

e) dan lainnya. 

2. PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti 98/NT, UNIX/LINUX, 

solaris maupun macintosh. 

3. PHP merupakan software yang open source yang dapat di-download secara 

gratis. 

4. Software ini juga dapat berjalan pada web server seperti PWS (Personal Web 

Server), Apache, IIS, AOLServer, httpd, phttpd dan sebagainya PHP juga 

merupakan bahasa pemrograman yang dapat dikembangkan sendiri seperti 

untuk menambah fungsi-fungsi baru. 

5. Keunggulan lainnya dari PHP adalah bahwa PHP juga mendukung 

komunikasi dengan layanan seperti protocol IMAP, SNMP, NNTP, POP3 dan 

bahkan HTTP. 

6. PHP dapat diinstal sebagai bahan atau modul dari apache web server atau 

sebagai CGI script yang mandiri. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh 

jika menggunakan PHP sebagai modul dari apache, diantaranya adalah : 

a) Tingkat keamanan yang cukup tinggi. 

b) Waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman web lainnya yang berorientasi pada server-side scripting. 

c) Akses ke sistem database yang lebih fleksibel seperti MySQL. Dalam hal 

ini kita akan mempelajari PHP sebagai server-side scripting yang 

menggunakan apache sebagai webserver. (Teguh Wahyono, 2006) 
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2.12 MySQL 

 MySQL merupakan software yang bersifat open source. Sesuai dengan 

namanya, bahasa standart MySQL adalah SQL (Structur Query Language). 

MySQL merupakan database yang digemari dikalangan programmer-programmer 

web. Program ini sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media 

penyimpanan data. 

 Pada awalnya MySQL bernama mSQL sering digunakan untuk keperluan 

koneksi ke tabel menggunakan fast low-level routine. Namun mSQL terbukti 

kurang cepat dan tidak sefleksibel kebutuhansaat itu. Karena hal itu, dibuatlah 

suatu SQL interface yang hampir sama dengan mSQL dan akhirnya popular 

disebut MySQL. 

 Asal mula nama MySQL tidak terlalu jelas, tapi yang pasti sudah lebih dari 

10 tahun semua library dan tools yang ada diberikan awalan “My”. Logo MySQL 

adalah ikan lumba-lumba bernama sakila. Nama ini diperoleh dari lomba 

pemberian nama ikan lumba-lumba yang dimenangkan oleh Ambrose Twebase, 

seorang open source developer dari Swaziland, Afrika. Menurutnya, kata nama 

sakila berasal dari kata SISwati, yaitu bahasa lokal Swasiland. 

 MySQL sendiri mempunyai karakteristik tersendiri yang cukup unik. 

Karakteristik itulah yang menjadi kelebihan MySQL dari database yang lain. 

Berikut ini merupakan karakteristik dari engine perangkat lunak database MySQL. 

1. Ditinjau dari internal dan portabilitasnya  

a) Ditulis dalam bahasa C dan C++. 

b) Dapat bekerja pada berbagai platform. 

c) Menggunakan GNU Automake, Autoconf dan libtool untuk 

portabilitasnya. 

d) Fully multi-threaded menggunakan kernel thread agar dapat dengan 

mudah menggunakan beberapa CPU. 

e) SQL function diterapkan melalui optimasi kelas library. 

f) Operasi join yang sangat cepat karena memanfaatkan optimasi one-sweep 

multi-join. 

g) Hash table dilakukan di memori yang digunakan sebagai tabel sementara. 
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h) Thread-based memory allocation system yang sangat cepat. 

i)  Tersedia dalam versi client/field-nya. 

2. Ditinjau dari tipe kolom/field-nya  

a) Fixed length dan variabel length record. 

b) Tipe field yang tersedia : signed / unsigned integer 1, 2, 3, 4 dan 8 bytes, 

float, double, char, vachar, text, BLOB, date, time, datetime timestamp, 

year, set, dan enum. 

3. Ditinjau dari command dan funtion-nya 

a) Operator dan fungsi yang sangat mendukung sintaks query pada clausa 

select dan where 

b) Dapat memadukan tabel-tabel pada database yang berbeda pada suatu 

query. 

c) Command Show dapat digunakan pada untuk melihat informasi mengenai 

database, tabel, dan index. Command Explain digunakan untuk 

mendefinisikan bagaimana menyelesaikan sebuah query. 

4. Ditinjau dari skalabilitasnya dan batasannya  

a) Dapat menangani database yang benar. 

b) Memperkenankan lebih dari 320 indeks dalam satu tabel dengan setiap 

indeks terdiri dari 1 sampai 16 kolom. Ukuran terbesar indeks adalah 500 

bytes. 

5. Ditinjau dari konektivitasnya 

a) Client dapat berhubungan dengan MySQL Server menggunakan socket 

TCP/IP, Unix, atau Named Pipes (NT). 

b) ODBC (Open Database Connectivity) yang mendukung untuk Win32. 

(Madcoms Team, 2004) 

 

2.13 Apache Web Server 

 Apache merupakan web server yang dikeluarkan sekitar tahun 1995 oleh 

NCSA. Apache adalah A PatChy (path) yang dijadikan sebagai kunci dari world 

wide web. Sistem kerjanya menunggu permintaan dari client yang menggunakan 

browser, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Dalam 
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berintegrasi dengan client, apache menggunakan HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol). Sifat dari apache adalah free, jadi kita bisa menggunakan secara gratis. 

Apache mempunyai banyak kelebihan-kelebihan lain, diantaranya : 

1. Apache dikategorikan sebagai software yang free. 

2. Instalasinya sangat mudah. 

3. Mudah dalam mengkonfigurasinya. 

4. Penambahan peripheral ke dalam web server sangat mudah. 

5. Bisa beroperasi pada berbagai platform seperti linux, windows, solaris, dan 

sistem operasi lainnya. 

6. Adanya fitur untuk multihomed dan virtual server. 

7. Merespon client dengan sangat cepat. 

(Drs. Daryanto, 2004) 

 

2.14 Javascript 

 Menurut Husni Iskandar Pohan, et al (2004), Javascript adalah modifikasi 

dari bahasa C++  dengan pola penulisan yang lebih sederhana. Interpreter bahasa 

ini sudah disediakan ASP/Internet Explorer dan peletakannya dapat di tiga lokasi 

yaitu head, body, dan external. 
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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Data 

 Data yang akan dianalisis adalah data-data arsip foto yang menjadi koleksi 

di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kota Surakarta. Berdasarkan data-data 

yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dan pembuatan sistem 

informasi online. Maksudnya adalah sistem informasi yang membahas tentang 

pendataan arsip foto yang nantinya dapat diakses oleh user dimana saja. 

 

3.2 Analisis Umum 

3.2.1 Piranti yang diperlukan 

3.2.1.1 Analisis Perangkat Keras (Hardware) 

 Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan 

Sistem Informasi Arsip Foto (SiMARTO) online ini yaitu menggunakan PC 

(Personal Computer) dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26 GHz 

b. RAM 512MB 

c. Hard Disk 40GB 

d. VGA 256 MB 

e. Monitor 17” resolusi 1024 x 768 px 

 

3.2.1.2 Analisis Perangkat Lunak (Software) 

 Dalam pembuatan Sistem Informasi Arsip Foto (SiMARTO) online ini 

dibutuhkan beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses 

pembuatannya antara lain : 

a. Sistem Operasi           : Microsoft Windows XP Professional 

b. Bahasa Pemrograman  : PHP MySQL 

c. Web Server           : Apache (AppServ) 

d. Database Server           : MySQL (AppServ) 

e. Web editor                   : Macromedia Dreamweaver MX 

22 
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f. Software Pendukung   : Adobe Photoshop CS, Sothink SWF easy  

g. Web browser               : Internet Explorer 

 

3.2.2 Software yang diperlukan 

 Dalam pembuatan sistem informasi arsip foto online ini diperlukan 

beberapa software pendukung. Adapun beberapa software yang diperlukan antara 

lain : Adobe Photoshop CS, Sothink SWF Easy, Macromedia Dreamweaver MX, 

AppServe. 

1. Adobe Photoshop CS 

 Dalam pembuatan sistem informasi online ini adobe photoshop digunakan 

untuk membuat desain logo Pemerintah Kota Surakarta. Adobe photoshop cukup 

bagus digunakan untuk mendesain gambar, selain cukup mudah untuk digunakan 

dengan tool-tool yang cukup lengkap memungkinkan kita untuk membuat desain 

gambar yang lebih menarik.    

2. Sothink SWF Easy 

 Sothink SWF easy adalah suatu software yang digunakan untuk membuat 

sebuah tampilan animasi. Software ini hampir sama dengan Macromedia flash. 

Dalam pembuatan tampilan sistem informasi online ini Sothink SWF easy 

digunakan untuk pembuatan banner web. Sehingga tampilannya lebih menarik dan 

lebih hidup. 

3. Macromedia Dreamweaver MX 

 Dalam pembuatan sistem informasi online ini Macromedia Dreamweaver 

MX digunakan untuk mengolah halaman web sehingga menjadi sebuah sistem 

informasi berbasis web yang baik. 

4. AppServ 

 AppServ adalah sebuah aplikasi gabungan antara apache server dan 

aplikasi database MySQL yang telah mendukung format PHP. Apache server 

digunakan untuk menghubungkan antara PHP dan web browser sehingga sistem 

informasi online yang berbasiskan PHP-MySQL ini dapat diakses oleh web 

browser dengan jaringan lokal. AppServ juga merupakan aplikasi yang digunakan 
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penulis sebagai aplikasi MySQL yang nantinya digunakan untuk membuat 

database yang digunakan dalam pembuat sistem informasi online ini. 

 

3.3 Analisis Perancangan Sistem 

3.3.1 Perancangan Sistem Informasi Arsip Foto (SiMARTO) Online 

 Perancangan menu SiMARTO online di Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah kota Surakarta terdiri dari beberapa menu link dan fasilitas penunjang, 

diantara yaitu : 

1.  Menu Utama 

a. Home 

b. Koleksi Foto 

c. Galery 

d. Kontak 

2.   Menu Admin (Hanya untuk administrator) 

a. Halaman Login 

b. Input Data Foto 

c. Edit Data Foto 

d. Lihat Komentar 

e. Tambah Admin 

f. Ubah Password 

3.   Fasilitas Penunjang 

a. Search Engine 

b. Jam (Penunjuk waktu) 

 

3.3.2 Context Diagram (CD) 

  

Gambar 3.1 Context Diagram (CD) 
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Keterangan :  

 Sebelum masuk proses pendataan, Admin harus melakukan proses login 

terlebih dahulu dengan memasukkan Id Admin dan Password Admin terlebih 

dahulu. Setelah masuk ke halaman admin, admin melakukan proses input data 

foto yang nantinya dapat ditampilkan di halaman user. Selain menginput data 

foto, admin juga bertugas mengedit data foto. Dari sistem juga dapat menambah 

admin baru. Ketika admin ingin mengubah data, dari sistem akan memberikan 

password baru. Setelah user mengakses data foto, user dapat memberikan sebuah 

komentar. 

 

3.3.3 Data Flow Diagram (DFD) 

3.3.3.1 DFD Level 1 

  

Gambar 3.2 DFD Level 1 
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3.3.4 Analisis Perancangan Database 

 Pembuatan SiMARTO online ini memerlukan database yang berguna 

untuk media penyimpanan data informasi. Perancangan database untuk aplikasi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tabel Admin 

 Tabel admin digunakan untuk menyimpan data admin. Tabel admin ini 

akan menyimpan pendataan admin baru dan juga pada saat admin mengubah 

password lama menjadi password baru. Struktur tabel admin dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.1 Tabel Admin 

NAMA FIELD TIPE DATA UKURAN KUNCI PRIMER 

id_admin varchar 5 * 

password_admin varchar 10  

 

2. Tabel Foto 

 Tabel foto digunakan untuk menyimpan data arsip foto. Tabel foto terdiri 

dari id_foto, tema, judul, deskripsi, sumber_akusisi, jumlah, tahun, upload, date. 

Untuk kolom date akan terisi secara otomatis saat kita mengupload foto baru. 

Pada kolom upload akan terisi nama file yang dimasukkan, sedangkan file gambar 

akan yang dimasukkan akan masuk ke dalam folder upload. Struktur tabel foto 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.2 Tabel Foto 

NAMA FIELD TIPE DATA UKURAN KUNCI PRIMER 

id_foto integer 5 * 

tema varchar 50  

judul varchar 50  

deskripsi varchar 300  

sumber_akusisi varchar 50  

jumlah  Integer 4  

tahun integer 4  
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upload varchar 50  

date varchar 20  

 

3. Tabel Komentar 

 Tabel komentar berfungsi untuk menyimpan komentar atau pesan dari user 

yang mengakses data foto. Tabel komentar terdiri dari id komentar, id_foto, 

username, email, dan isi_komentar. Struktur tabel foto dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.3 Tabel Komentar 

NAMA FIELD TIPE DATA UKURAN KUNCI PRIMER 

id_komentar integer 5 * 

id_foto integer 5  

date varchar 15  

username varchar 30  

Alamat varchar 30  

email varchar 30  

isi_komentar varchar 150  

 

3.3.5 Data Dictionary (DD) /  Kamus Data  

1. admin=@id_admin+password_admin 

 id_admin : {varchar}5*kode unik dari admin, sebagai kunci primer* 

 password_admin : {varchar} 10*karakter unik yang digunakan untuk proses 

autentifikasi* 

2. foto 

 id_foto : {integer}5*kode unik dari foto, sebagai kunci primer* 

tema : {varchar}50*tema foto* 

judul : {varchar}50*judul foto* 

deskripsi : {varchar}200*deskripsi foto* 

 sumber_akusisi : {varchar}50*keberadaan foto* 

 jumlah : {integer}4*jumlah foto* 

 tahun : {integer}4*tahun foto* 
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upload : {varchar}50*nama foto* 

 date : {datetime}*tanggal pengentryan foto* 

3. komentar 

 id_komentar : {integer}5*kode unik dari komentar, sebagai kunci primer* 

id_foto : {integer}5*kode unik dari foto* 

username : {varchar}30*nama user* 

email : {varchar}30*email user* 

isi_komentar : {varchar}150*isi komentar dari user* 

 

3.3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

 

Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

3.4 Rancangan Halaman Sistem Informasi Online 

 Dalam pembuatan SiMARTO online ini dibutuhkan 3 desain template 

yang berbeda. Template ini digunakan untuk membuat seluruh halaman, baik 

untuk halaman user, halaman login admin dan juga halaman admin. Adapun 

rancangan pembuatan template tersebut adalah sebagai berikut : 
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3.4.1 Rancangan Template Untuk Halaman User 

 Rancangan ini digunakan untuk membuat desain untuk halaman user. 

Semua halaman user menggunakan template ini, seperti halaman home, halaman 

koleksi foto, halaman galery, halaman kontak dan halaman komentar. Halaman ini 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang yaitu search engine dan  jam (penunjuk 

waktu). Rancangan template halaman user dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.4  Rancangan Template Halaman User 

 

3.4.2 Rancangan Template Untuk Halaman Login Admin 

 Rancangan template ini digunakan untuk membuat halaman form login 

admin. Pada halaman ini hanya terdiri dari 2 tombol untuk login (login dan batal), 

1 tombol untuk kembali ke halaman user, dan 2 inputan yaitu username dan 

password. Rancangan Template Untuk Halaman Login Admin dapat dilihat 

sebagai berikut  
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Gambar 3.5 Rancangan Template Untuk Halaman Login Admin 

 

3.4.3 Rancangan Template Untuk Halaman Admin 

 Rancangan template ini digunakan untuk membuat halaman admin. Semua 

halaman yang ada dalam area halaman admin menggunakan template yang sama 

seperti halaman input data foto, halaman edit data foto, halaman lihat komentar, 

halaman tambah admin, halaman ubah password, dan halaman logout. Rancangan 

Template Untuk Halaman Admin dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6 Rancangan Template Untuk Halaman Admin 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS 

 

4.1 Pembuatan Halaman Sistem Informasi Online 

4.1.1 Halaman User 

4.1.1.1 Halaman Home / Index 

 Pada halaman ini merupakan pengenalan SiMARTO online kepada user 

yang mengakses data arsip foto. Halaman ini berisi pengenalan SiMARTO kepada 

user. Berikut merupakan tampilan halaman home / index : 

 

Gambar 4.1 Halaman Home / index 

 

4.1.1.2 Halaman Koleksi Foto 

 Pada halaman ini user dapat mengakses koleksi data arsip foto yang 

dimiliki di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kota Surakarta. Di halaman 

tersebut hanya menampilkan foto dan judul foto, terdapat juga sebuah link untuk 

melihat data lebih detail. Halaman ini menggunakan teknik paging dimana foto 

yang ditampilkan perhalaman sebanyak tiga.  

31 
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Gambar 4.2 Halaman Koleksi foto 

 

Pada Halaman detail merupakan tampilan link dari halaman koleksi foto. 

Pada halaman ini menunjukkan keterangan detail dari data foto tersebut. Pada 

halaman detail terdapat link untuk memberikan komentar dari data foto yang 

sedang dibuka. 

Gambar 4.3 Halaman detail 
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Pada halaman isi komentar, user mempunyai kesempatan untuk mengisi 

komentar dari foto yang sedang dibuka. Penulisan email harus benar jika tidak 

maka akan muncul form peringatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.5. 

Setelah semua form terisi semua maka akan mucul form sukses seperti pada 

gambar 4.6 kemudian menuju ke halaman daftar komentar.seperti yang terlihat 

pada gambar 4.7  

Gambar 4.4 Halaman isi komentar 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Form Peringatan email salah 
 

 
 
 
 
 
 

 Gambar 4.6 Form Proses pengiriman sukses 
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   Gambar 4.7 Form detail 

 

4.1.1.3 Halaman Galery 

Pada halaman ini menampilkan sebuah gallery foto tentang Kantor Arsip 

dan Perpustakaan Daerah kota Surakarta, sehingga user dapat mengetahui 

gambaran prasarana dan sarana di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 

Surakarta. Berikut merupakan tampilan halaman galery : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Halaman Galery 
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4.1.1.4 Halaman Kontak 

Pada halaman ini admin dapat mengetahui lokasi dimana Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Daerah kota Surakarta berada, sehingga ketika user ingin 

menghubungi pihak Kantor pada halaman ini mencantumkan alamat Kantor dan 

No Telepon yang dapat dihubungi. Berikut tampilan halaman kontak : 

 

Gambar 4.9 Halaman Kontak 

 

4.1.2 Halaman Admin 

4.1.2.1 Halaman Login  

Pada halaman ini terjadi proses autentifikasi administrator. Admin diminta 

untuk memasukkan username dan password yang sesuai dengan data yang 

tersimpan dalam database yang telah dibuat (database arsip). Tetapi sebelum 

masuk dalam halaman ini masih ada proses autentifikasi lagi yaitu proses validate 

PC yang meminta admin untuk memasukkan username dan password yang telah 

diatur sebelumnya oleh admin sendiri, sehingga username dan password tersebut 

hanya diketahui oleh admin. Berikut merupakan tampilan proses Validate PC dan 

tampilan login admin.. 
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Gambar 4.10 Form Validate PC 

 

Gambar 4.11 Form Login Admin 

 

4.1.2.2 Halaman Peringatan Salah  

Halaman ini merupakan halaman peringatan pada saat admin salah 

memasukkan username ataupun password. Berikut merupakan tampilan halaman 

peringatan salah login : 
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Gambar 4.12 Halaman Peringatan Salah Login 

 

4.1.2.3 Halaman Input Data Foto 

Pada halaman ini admin memiliki kekuasaan untuk menginput data foto. 

Admin bertugas untuk menambah data foto baru yang akan ditampilkan di 

halaman kolesi foto. Berikut merupakan tampilan dari halaman input data foto. 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Input Data Foto 
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4.1.2.4 Halaman Edit Data Foto 

 Pada halaman ini admin berhak untuk mengedit data foto ataupun 

menghapus data foto tersebut yang sekiranya tidak ingin ditampilkan dalam 

halaman ini. Admin juga dapat mengubah data foto dalam database foto tersebut. 

Pada halaman ini menggunakan teknik paging dimana per halaman menampilkan 

2 data foto. Halaman untuk mengedit data seperti yang ditampilkan pada gambar 

4.15 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Gambar  4.14 Halaman Lihat Data Foto 
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Gambar 4.15 Halaman update data Foto 

 

 

4.1.2.5 Halaman Lihat Komentar 

 Pada halaman ini admin mempunyai hak untuk mengubah komentar dari 

user yang sekiranya perlu untuk diperbaiki. Selain itu admin juga diperbolehkan 

untuk ikut mengisi data komentar serta menghapus komentar yang sekiranya tidak 

layak ditampilkan. Pada halaman ini menggunakan teknik paging dimana 

perhalaman terdiri dari dua tampilan data komentar. 
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Gambar 4.16 Lihat komentar pada admin 

 

4.1.2.6 Halaman Tambah Admin 

 Pada halaman ini digunakan untuk penambahan admin baru yang nantinya 

dapat bertugas untuk mengelola pendataan arsip foto. Berikut merupakan tampilan 

dari halaman input data foto. 

 Gambar 4.17 Halaman Tambah Admin 
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4.1.2.7 Halaman Ubah Password 

 Pada halaman ini berfungsi untuk mengubah password admin yang lama 

menjadi password baru untuk menjaga keamanan data admin sehingga password 

admin sulit untuk dilacak. Berikut merupakan tampilan dari halaman ubah 

password. 

 
Gambar 4.18 Halaman Ubah Password 

 

 

4.2 Analisis Program 

4.2.1 Kelebihan Program 

Kelebihan Sistem Informasi Arsip Foto (SiMARTO) online adalah: 

a. Program terdiri dari dua struktur yaitu struktur untuk admin dan struktur untuk 

 user. 

b. Sistem informasi online ini dapat diakses oleh user dimana saja.. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Telah berhasil dibuat Sistem Informasi Arsip Foto (SiMARTO) online dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan 

bantuan software Macromedia Dreamweaver MX sebagai web editor. 

2. SiMARTO online menyajikan tentang data-data mengenai koleksi foto yang 

berada di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kota Surakarta yang dapat 

diakses oleh user secara online sehingga data dapat diperoleh dengan cepat 

dan akurat. 

 

5.2 Saran 

 Penulis menyarankan agar sistem informasi arsip foto online ini 

memberikan informasi berapa jumlah user yang mendownload data foto tersebut 

sehingga user dapat mengetahui data rating foto tersebut. Sehingga dapat 

dikembangkan menjadi sistem informasi yang lebih lengkap dan interaktif 

dikemudian hari. 
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