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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Surakarta, yaitu  suatu badan atau instansi 

pemerintah daerah yang menyediakan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, 

akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai pedoman untuk mengambil 

kebijakan pembangunan daerah di Kota Surakarta. Informasi statistik memiliki peranan 

yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, karena mampu menunjukkan 

perkembangan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan. 

Berbagai informasi tentang sektor pembangunan di Kota Surakarta tersedia di sini, mulai 

dari keadaaan ekonomi, sosial, perdagangan, pertanian, pemerintahan sampai masalah 

kependudukan setempat. Informasi tersebut banyak dibutuhkan oleh masyarakat, 

pengusaha, perguruan tinggi, dan pemerintah sebagai dasar perencanaan dan 

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Selama ini, informasi dari BPS Kota Surakarta hanya dapat diperoleh dengan 

mengunjungi langsung kantor BPS Kota Surakarta karena sebagian besar informasi yang 

ada, disediakan dalam bentuk buku. Hal ini tidak efektif dan efisien karena informasi 

tidak mudah untuk didapatkan sehingga dirasa kurang begitu komunikatif. Oleh karena 

itu, perlu adanya suatu media penyampaian informasi yang komunikatif tanpa terkendala 

oleh dimensi ruang dan waktu, salah satunya dengan media internet, yaitu membangun 

sebuah website. Dengan membangun suatu website, berbagai informasi yang disediakan 

dan terkait dengan BPS Kota Surakarta dapat diterima masyarakat dengan efektif dan 

efisien. Selain itu, sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan BPS Kota Surakarta 

kepada masyarakat umum.  

 
 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang 

menjadi dasar dari penelitian ini yaitu : bagaimana membangun website BPS Kota 

Surakarta. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini yaitu : pembuatan website menggunakan 

pemrograman PHP dan database MySQL dengan bantuan software web editor yaitu 

Macromedia MX. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah dapat membangun website BPS Kota Surakarta. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Tugas Akhir ini dapat dijadikan gambaran tentang pekerjaan pada saat mencapai 

dunia kerja nantinya dan dapat digunakan untuk mempraktekkan ilmu yang didapat dari 

baik dalam maupun luar perkuliahan. 

2. Bagi Instansi Tempat Penelitian (BPS Surakarta) 

Memudahkan dalam penyampaian informasi yang disediakan oleh BPS Kota 

Surakarta dan informasi seputar instansi tersebut. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah kantor BPS Kota 

Surakarta yang beralamat di Jl. Dr. P. Lumban Tobing No. 6 Surakarta 57133. 

2. Studi Literatur 

Bertujuan untuk mempelajari dan memahami teori dasar tentang pembuatan 

sebuah website. 

 

 

3. Alur Penelitian 

Data dan informasi sangat diperlukan dalam pembuatan program dan penyusunan 

laporan ini. Berikut akan diuraikan metode pengumpulan data yang dilakukan.   

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara, media dokumenter, dan studi pustaka. Ketiga metode / teknik tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Observasi  

Observasi dilakukan pada bulan Maret – Mei 2009 di kantor BPS Kota Surakarta, 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul yaitu  belum adanya media 

penyampaian informasi yang efektif dan efisien. 

b.  Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada Bapak Listio Hartono, S.Si, salah satu pegawai 

BPS Kota Surakarta. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa BPS Kota 

Surakarta membutuhkan suatu sistem informasi yang efektif dan efisien, sehingga 

masyarakat dengan mudah memperoleh informasi tersebut. 

c.  Media Dokumenter 

Data yang diperoleh dari metode dokumenter yaitu berupa dokumen atau arsip 

yang ada pada kantor BPS Kota Surakarta, yaitu meliputi : softcopy berupa file bertipe 

pdf yang berisi visi, misi, tujuan, dan fungsi BPS, data pegawai, serta softcopy data buku.   

d.  Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

buku-buku sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan dan pembuatan website ini. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut uraian dari masing-masing 

bab yaitu : 
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BAB I 

 

 

 

BAB II 

 

 

BAB III 

 

 

BAB IV 

 

 

 

BAB V 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori atau tinjauan pustaka yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang mengenai perancangan dan evaluasi 

sistem. 

IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

Bab ini membahas tentang implementasi dan analisa sistem yang 

sifatnya terpadu. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk 

tampilan gambar. 

PENUTUP 

Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil pembangunan suatu 

sistem dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian dan kemudian memberikan saran perbaikan yang 

mungkin dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gambaran Instansi 

2.1.1 Sejarah Umum 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar bulan Februari 1920 Kantor 

Statistik untuk pertama kali didirikan oleh Direktur Pertanian dan Perdagangan 

(Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel) berkedudukan di Bogor. Maret 1932 

dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi untuk Statistik yang anggotanya merupakan 

wakil-wakil dari tiap-tiap departemen. Pada tanggal 24 September 1924 nama lembaga 

tersebut diganti dengan nama Centraal Kantoor  voor de Statistiek (CKS) atau Kantor 

Pusat Statistik dan dipindahkan ke Jakarta.  

Pada bulan Juni 1924 Pemerintahan Jepang mengaktifkan kembali kegiatan 

statistik yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perang/militer. CKS diganti 

namanya menjadi Shomubu Chosasitso Gunseikanbu. Setelah proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan statistik tidak lagi ditangani oleh 

Chosasitso Gunseikanbu tetapi oleh lembaga/instansi baru sesuai dengan suasana 

kemerdekaan yaitu Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia 

(KAPPURI). 

Tahun 1946 kantor KAPPURI dipindahkan ke Yogyakarta sebagai konsekuensi 

dari Perjanjian Linggarjati. Sementara itu Pemerintahan Belanda (NICA) di Jakarta 

mengaktifkan kembali CKS. Berdasarkan surat edaran kementrian kemakmuran tanggal 

12 Juni 1950 Nomor 219/S.C, KAPPURI dan CKS dilebur menjadi kantor Pusat Statistik 

(KPS) dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kemakmuran. 

Surat Menteri Perekonomian tanggal 1 Mei 1952 nomor P/44 menerangkan 

bahwa, lembaga KPS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri 

Perekonomian. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Perekonomian tanggal 24 

September 1953 nomor 18.009/M, KPS dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Riset 

yang disebut Afdeling A dan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha yang disebut 

Afdeling B. 
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Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 tahun 1957, Kementerian 

Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian 

Perindustrian. Terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik 

(BPS), dan urusan Statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri 

Perekonomian dialihkan menjadi wewenang BPS dan berada di bawah Perdana Menteri. 

Berdasarkan Keputusan Presiden ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik 

dipergunakan. Memenuhi anjuran PBB agar setiap negara anggota menyelenggarakan 

Sensus Penduduk secara serentak, maka pada tanggal 24 September 1960 diundangkan 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus, sebagai pengganti Volkstelling 

Ordonantie 1930.    

Dalam rangka memperhatikan kebutuhan data bagi Perencanaan Pembangunan 

Semesta Berencana dan mengingat Statistiek Ordonantie 1934 dirasakan tidak sesuai lagi 

dengan cepatnya kemajuan yang dicapai negara Indonesia, maka pada tanggal 16 

September 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik. 

Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia nomor Aa//C/9 

tahun 1965, maka setiap daerah tingkat I dan tingkat II dibentuk Kantor Cabang Biro 

Pusat Statistik dengan nama kantor Sensus dan Statistik (KKS) yang bertugas 

menjalankan kegiatan statistik di daerah.  

Tahun 1998 nomenklatur kelembagaan disesuaikan dari Biro Pusat Statistik 

menjadi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Keppres Nomor 86 Tahun 1998 tentang 

Badan Pusat Statistik. 

 

2.1.2 Visi dan Misi  

Visi dari BPS adalah BPS penyedia statistik berkualitas. 
Misi dari BPS : 

1. Menyediakan informasi yang berkualitas, lengkap, akurat, dan relevan, mutakhir, dan 

berkesinambungan. 

2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam 

kerangka SSN yang handal, efektif, dan efisien. 

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir. 
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2.1.3 Tujuan  

Tujuan dari BPS antara lain : 

1. Menyediakan statistik dasar, sektoral dan statistik khusus secara lengkap, akurat, 

tepat waktu pada skala daerah dan nasional. 

2. Mewujudkan dan mengembangkan SSN yang andal, efektif, dan efisien guna 

mendukung pembangunan nasional maupun daerah. 

3. Mengembangkan IPTEK di bidang statistik yang tepat guna dalam rangka  

peningkatan efektivitas dan efisien kegiatan statistik. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, baik 

masyarakat sebagai sumber informasi maupun sebagai pengguna statistik. 

5. Mewujudkan dan meningkatkan masyarakat statistik yang berkualitas dan 

profesional. 

 

2.1.4 Fungsi 

Dalam keberadaannya sebagai suatu penyelenggara kegiatan statistik, maka 

fungsi-fungsi BPS adalah : 

1.  Pengumpulan, pengolahan serta evalusi dan laporan statistik dasar yang meliputi 

Statistik Kependudukan, Statistik Perdagangan, Statistik Distribusi dan Neraca 

Wilayah. 

2.  Koordinasi dan kerja sama statistik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga, 

organisasi, perorangan atau unsur masyarakat lain. 

3.  Penghimpunan, pengolahan, dan pengembangan rujukan statistik serta pemberian 

rekomendasi penyelenggaraan statistik kepada Instansi Pemerintah di tingkat 

Propinsi. 

4.  Penyiapan bahan untuk pembakuan konsep, definisi, klarifikasi, dan ukuran-ukuran 

serta ilmu pemgetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik. 

5.   Pelayanan informasi statistik dan penyebarluasan hasil statistik kepada pemerintah 

dan masyarakat. 

6.   Pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik, responden, dan pengguna statistik. 
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7.  Penyusunan rencana dan program kerja serta urusan administrasi dan 

kerumahtanggaan BPS Propinsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi internal di BPS Kota Surakarta adalah sebagai berikut 

: 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPS Surakarta 

(Marjiyanto, 1998) 

2.2 Internet 

Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber 

daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar sehingga tidak ada satu orang, satu 

organisasi, atau satu negara yang dapat menanganinya sendiri. Kenyataannya, tidak ada 

satu orang yang mampu memahami seluruh seluk-beluk internet. Sumber daya informasi 

ada karena beberapa orang atau beberapa kelompok memberikan waktu, usaha, dan 

karya. Sehingga internet adalah lebih sekedar  jaringan komputer atau pelayanan 
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informasi. Internet memberikan kesempatan pada pemakai di seluruh dunia untuk 

berkomunikasi dan memakai bersama sumber daya informasi. Dengan adanya internet, 

setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia dengan mengirim 

dan menerima electronic mail (e-mail) atau dengan membentuk hubungan dengan 

komputer lain dan memasukkkan pesan-pesan dari dan ke komputer tersebut (Sidharta, 

1996). 

2.3 Website 

World Wide Web sering disebut sebagai Web, WWW, atau W3, yakni sebuah 

sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan 

dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. 

Informasi di web pada umumnya ditulis dalam format HTML. Informasi lainnya disajikan 

dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG), suara (dalam format AU, WAV), dan 

objek multimedia lainnya (seperti MIDI, Shockwave, Quicktime Movie, 3D World). 

WWW dijalankan dalam server yang disebut HTTPD. 

WWW adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup 

lokal maupun jarak jauh. Dokumen web disebut web page dan link dalam web 

menyebabkan user bisa pindah dari satu page ke page lain (hypertext), baik antar page 

yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. Page  

diakses dan dibaca melalui web browser seperti internet explorer. Web juga menjadi 

sistem pengiriman multimedia, karena fitur browser dan browser plugin extension yang 

terus bermunculan menyediakan peluang untuk suara, gambar, telepon, animasi 3D dan 

videoconferesing melalui net, dengan adanya WWW seorang pengguna dapat 

menampilkan sebuah halaman virtual yang disebut dengan website (Sidik, 2004). 

2.3.1 Content 

Content atau isi merupakan jantung dari sebuah website. Denyutan jantung sama 

dengan isi yang yang selalu berganti (dinamis) dan segar karena informasi yang 

ditampilkan oleh BPS selalu uptodate. Gaya bahasa dan model penulisan disesuaikan 

dengan tema website yaitu company profile  dan target audience / pengunjung. 

2.3.2 Struktur dan Navigasi 

Struktur dan navigasi adalah peta sekaligus menu penunjuk jalan karena sifatnya 

jarang sekali diubah. Syarat menu atau navigasi yang baik : mudah dipelajari, konsisten, 
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label dan teks jelas untuk dipahami. Menu yang ditampilkan dalam website ini sederhana 

dan mudah untuk dibaca karena menggunakan pilihan huruf yang standar yaitu arial dan 

times new roman, serta warna huruf yang lembut dimata sehingga tidak cepat lelah untuk 

dilihat.  

2.3.3 Desain Visual 

Desain visual merupakan tampilan halaman utama, perpaduan pemilihan warna, 

gambar, text dan layout yang menarik. Tampilan website BPS Kota Surakarta ini simple 

dan clean (bersih) tidak menggunakan efek animasi seperti : flash, melainkan berupa 

gambar bertipe .jpg, .gif, dan .png karena sifatnya yang resmi.  

2.4 Database 

Database atau basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara 

satu filedengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk 

menginformasikan sesuatu dalam batasan tertentu (Kristanto, 2004).  

2.5 Context Diagram (CD) 

Context Diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem (Kristanto, 2003). 

2.6 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, 

dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara 

data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut (Kristanto, 2003).  

DFD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan 

data. DFD menunjukkan hubungan antara data pada sistem dan proses pada sistem.  

Menurut Yourdon / De Marco,simbol-simbol dalam DFD, yaitu :   

 Entitas, yang dilambangkan dengan kotak, 

disebut juga sumber atau tujuan data. Setiap 

entitas harus diberi nama dengan suatu kata 

benda. Entitas bisa berupa seseorang, 

departemen, sebuah mesin atau yang lainnya. 

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



 

Proses yang menyajikan apa yang dikerjakan 

dengan data, setiap proses mempunyai input satu 

atau lebih. 

 Aliran data, disajikan dengan jalur yang 

menghubungkan sistem dan interface antar 

sistem 

 
Penyimpan data (Data Store) ke dalam database. 

 

Gambar 2.2 Simbol DFD 

2.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah gambaran dunia nyata yang diistilahkan dalam obyek dan relasinya. 

ERD menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi 

informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan 

deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS ( Kristanto, 2003). 

2.8 Hierarchy Input Process Output ( HIPO) 

Menurut Budi Sutedjo, et al (2004), HIPO merupakan alat bantu untuk merancang 

dan mendokumentasikan siklus pengembangan system. HIPO telah dirancang dan 

dikembangkan secara khusus untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna 

memahami fungsi dari modul-modul suatu sistem. HIPO tidak dipakai untuk 

menunjukkan instruksi-instruksi program yang akan digunakan, disamping itu HIPO 

menyediakan penjelasan yang lengkap dari input yang akan digunakan, proses yang akan 

dilakukan serta output yang diinginkan. 

2.9 Flowchart 

Menurut Budi Sutedjo, et al (2004), flowchart adalah diagram alir yang 

menggambarkan urutan logika dan suatu prosedur pemecahan masalah. Simbol-simbol 

yang digunakan dalam flowchart yaitu :  

  

Proses 

  

Pengujian 
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Input atau output 

  

Pemberian nila 

awal 

  

Keterangan 

  

Konektor pada 

halaman lain 

  

Arah 

  

Awal atau akhir 

program 

 

 Gambar 2.3 Simbol Flowchart 

2.10 Piranti yang diperlukan 

2.10.1  Hardware 

Hardware yang diperlukan dalam pembuatan website BPS Kota Surakarta oleh 

penulis adalah seperangkat komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut: 

1. AMD Athlon (tm) XP 1700+, MMX, 3DNow, ~1,5GHz 

2. RAM 256 MB 

3. CD-RW 

2.10.2  Software 

Software yang digunakan dalam pembuatan website adalah Apache, Adobe 

Photoshop 7, Macromedia Dreamweaver MX, dan PHP. Berikut penjelasan dari masing-

masing software : 

a. Apache 

Apache adalah aplikasi server web yang tersedia secara gratis dan disebarkan 

dengan lisensi open source. Apache web server merupakan tulang punggung dari world 

wide web (WWW). Apache tersedia bagi bermacam-macam sistem operasi, seperti : 

UNIX, (free BSD, LINUX, SOLARIS dan lainnya, Windows NT/95/98.) Apache 

mengikuti standar protokol hypertext transport protocol, yaitu http 1.1. 

b. Adobe Photoshop 7 
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Adobe Photoshop 7 adalah perangkat lunak aplikasi yang mengolah data gambar 

dan grafis untuk kebutuhan printing, dan desain grafis. 

c. Macromedia Dreamweaver MX 

Macromedia Dreamweaver MX adalah program yang digunakan untuk 

membangun tampilan dari website. 

2.11 Bahasa Pemograman 

Bahasa pemograman yang digunakan dalam pembuatan sistem pengarsipan surat 

antara lain PHP, java script, HTML berikut adalah penjelasan dari masing –masing 

bahasa pemograman: 

 

2.11.1 PHP 

PHP kependekan dari HyperText Preprocessor, merupakan script untuk 

pemrograman script web server-side, script yang membuat dokumen HTML secara on the 

fly, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang 

dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama 

penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman 

web dinamik dengan cepat. 

Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs web menjadi lebih 

mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat 

dengan menggunalan script PHP. PHP secara mendasar dapat mengerjakan semua yang 

dapat dikerjakan oleh program CGI, seperti mendapatkan data dari form, menghasilkan 

isi halaman web yang dinamik, dan menerima cookies. Kemampuan (feature) PHP yang 

paling diandalkan dan signifikan adalah dukungan kepada banyak database. Membuat 

halaman web yang menggunakan data dari database dengan sangat mudah dapat 

dilakukan. Berikut adalah daftar database yang didukung oleh PHP, yaitu  MySQL, 

ODBC, Oracle, dBase, Interbase (Beta, 2004). 

 2.11.2 Javascript 

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

bahasa C++  dengan pola penulisan yang lebih sederhana. Interpreter bahasa ini sudah 
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disediakan ASP/Internet Explorer dan peletakannya dapat di tiga lokasi yaitu head, body, 

dan external. 

 

 

  

 
 

 
 

BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Analisa dan Perancangan Website 

 Dalam pembuatan Website BPS Kota Surakarta yang pertama kali dilakukan 

adalah melakukan analisis data dan perancangan website. 

3.1.1 Analisis Data 

Semua data yang terkumpul dari hasil metode penelitian dianalisis sehingga 

ditemukan suatu kesatuan data yang utuh untuk digunakan sebagai langkah awal dalam 

membangun website pada BPS Kota Surakarta.  

3.1.2 Perancangan Website 

3.1.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan dibangunnya website BPS Kota Surakarta ini yaitu mempromosikan atau 

menampilkan segala yang bersangkutan dengan instansi BPS Kota Surakarta. Website 

BPS Kota Surakarta ini akan menampilkan segala informasi yang ada di BPS Kota 

Surakarta, mulai dari sejarah berdirinya, visi, misi serta fungsi dan organisasi, sampai 

dengan informasi – informasi terkini seputar kegiatan yang dilakukan BPS Kota 

Surakarta.  

3.1.2.2 Target  

Adapun target sasaran pengunjung website BPS Kota Surakarta ini, yaitu : para 

pelaku usaha, mahasiswa perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri, masyarakat, dan 

pemerintah sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, rencana kebijakan dan 
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pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta akan mampu memajukan masyarakat dan 

daerah Kota Surakarta. 

 

 

 

 

3.2 Analisa dan Perancangan Sistem 

3.2.1 Analisis Sistem 

3.2.1.1 Context Diagram 

Context Diagram pada pembuatan website BPS Kota Surakarta ini terdiri dari dua 

entitas, yaitu : admin dan pengunjung. Admin bertugas menginput semua  informasi yang 

dibutuhkan ke sistem dan berhak memperoleh data inputan dari pengunjung dan data 

admin. Sedangkan pengunjung berhak mengakses dan mendapatkan informasi dari 

sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Context Diagram Pada Pembuatan Website BPS Kota Surakarta 
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3.2.1.2 DFD ( Data Flow Diagram ) 
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Gambar 3.2 DFD level 0 Pada Pembuatan Website BPS Kota Surakarta 

 

3.2.2 Perancangan Sistem 

3.2.2.1 Perancangan Database 

Pada pembuatan website juga dibutuhkan suatu database. Database ini berisi 

tabel-tabel  yang digunakan sebagai media penyimpanan informasi. 

1. Tabel home 

Tabel home digunakan untuk menyimpan data home.  

   Tabel 3.1 Tabel home 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
idhome int 5 Primary key,auto 

increment 
isi text - Isi home 

 

2. Tabel profil 

Tabel profil digunakan untuk menyimpan data profil.  

   Tabel 3.2 Tabel profil 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
idprofil int 5 Primary key,auto 

increment 
isi text - Isi profil 

 

3. Tabel admin 

Tabel admin digunakan untuk menyimpan data administrator yang berhak mengelola 

dalam sistem.  

   Tabel 3.3 Tabel admin 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
username varchar 10 Primary key 
password varchar 50 Password admin 

 

4. Tabel data_pegawai 

Tabel data_pegawai digunakan untuk menyimpan data pegawai BPS Kota Surakarta.  

 

   Tabel 3.4 Tabel data_pegawai 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
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Id_pegawai int 5 Primary key,auto 
increment 

Nip char 9 Nip pegawai 
Nama varchar 30 Nama pegawai 
Tgl_Lahir date - Tanggal lahir pegawai 
Jabatan varchar 25 Jabatan pegawai 

 

5. Tabel informasi 

Tabel informasi digunakan untuk menyimpan informasi terbaru tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh BPS Kota Surakarta.  

   Tabel 3.5 Tabel informasi 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
idinformasi int 5 Primary key,auto 

increment 
date varchar 15 Tanggal penulisan 
judul varchar 15 Judul informasi 
isi text - Isi informasi 

 

6. Tabel kota 

Tabel kota digunakan untuk menyimpan alamat BPS kabupaten / kota lain.  

Tabel 3.6 Tabel kota 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_kota int 5 Primary key,auto 

increment 
nama varchar 35 Nama kota 
alamat varchar 70 Alamat kota 
telpon varchar 12 Telpon kota 
email varchar 35 Email kota 

 

7. Tabel publikasi 

Tabel publikasi digunakan untuk menyimpan daftar / arsip publikasi BPS Kota 

Surakarta. 

 

   Tabel 3.7 Tabel publikasi 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_publikasi int 5 Primary key,auto 

increment 
id_buku int 5 Primary key 
judul varchar 60 Judul buku 
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isi text - Isi buku 
tahun text - Tahun buku 

 

8. Tabel daftar 

Tabel daftar digunakan untuk menyimpan data komentar pengunjung.   

   Tabel 3.8 Tabel daftar 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_daftar int 5 Primary key,auto 

increment 
date varcahar 15 Tanggal penulisan 
nama varchar 30 Nama pengunjung 
alamat varchar 50 Alamat pengunjung 
jenis_kelamin varchar  6 Jenis kelamin 

pengunjung 
email varchar 30 Email pengunjung  
website varchar 30 Website pengunjung 
komentar text - Komentar pengunjung  

 

9. Tabel counter 

Tabel counter digunakan untuk menyimpan jumlah pengunjung website BPS Kota 

Surakarta.   

   Tabel 3.9 Tabel counter 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
Pencacah bigint 20 - 

 

10.  Tabel kategori_buku 

Tabel kategori_buku digunakan untuk menyimpan jenis kategori buku BPS Kota 

Surakarta.  

 

   Tabel 3.10 Tabel kategori_buku 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_buku int 5 Primary key,auto 

increment 
jenis_buku varchar 35 Jenis kategori buku 

 

11.  Tabel organisasi 
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Tabel organisasi digunakan untuk menyimpan data-data yang terkait dengan 

organisasi di BPS Kota Surakarta.  

Tabel 3.11 Tabel organisasi 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_org int 5 Primary key,auto 

increment 
topik varchar 20 Topik organisasi 
upload varchar 30 Upload organisasi 
deskripsi_org text - Deskripsi organisasi 

 

12.  Tabel periode 

Tabel periode digunakan untuk menyimpan data keadaan Kota Surakarta dalam 

periode tahun tertentu diberbagai sector, yaitu pemerintah, pertanian, penduduk dan 

tenaga kerja, social, industri dan energi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, hotel 

dan pariwisata, keuangan dan harga-harga, dan pendapatan regional.  

   Tabel 3.12 Tabel periode 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_period int 5 Primary key,auto 

increment 
id_th int 5 Primary key 
id_tm int 5 Primary key 
deskripsi_period text - Deskripsi_periode 

 

13.  Tabel tahun 

Tabel tahun digunakan untuk menyimpan data periode tahun.  

 

 

   Tabel 3.13 Tabel tahun 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_th int 5 Primary key,auto 

increment 
tahun int 4 Tahun 

 

14.  Tabel tema 

Tabel tema digunakan untuk menyimpan data kategori tema.  

   Tabel 3.14 Tabel tema 
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Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_tm int 5 Primary key,auto 

increment 
tema varchar 30 Tema 

 

3.2.2.2 Kamus Data 

1.  home =@idhome+isi 

idhome : {int}5*kode unik dari home, sebagai kunci primer, autoincrement * 

isi : {text}* isi dari home untuk user * 

2.  profil =@idprofil+isi 

idprofil : {int}5*kode unik dari profil, sebagai kunci primer, autoincrement * 

isi : {text}* isi dari profil untuk user * 

3. admin = @username + password  

username : {varchar}10*kode unik dari administrator, sebagai kunci  primer * 

password : {varchar}50* karakter unik yang digunakan untuk proses autentifikasi * 

4. data_pegawai = @Id_pegawai + Nip + Nama + Tgl_Lahir + Jabatan  

Id_pegawai : {int}5*kode unik dari mata kuliah tayang, sebagai kunci primer * 

Nip : {char}9*nip pegawai* 

Nama : {varchar}30*nama lengkap pegawai* 

Tgl_Lahir : {date}*tanggal lahir pegawai* 

Jabatan : {varchar}25*jabatan pegawai* 

5. informasi = @idinformasi + date + judul + isi 

idinformasi : {varchar}5*kode unik dari informasi, sebagai kunci primer* 

date : {varchar}15*tanggal penulisan informasi* 

judul : {varchar}15*judul informasi*  

isi : {text}*isi informasi* 

6. kota = @id_kota + nama+alamat+telpon+email 

id_kota : {int}5*kode unik dari kota, sebagai kunci  primer* 

nama : {varchar}35*nama kota* 

alamat : {varchar}70*alamat kota* 

telpon : {varchar}12*telpon kota* 

email : {varchar}35*email kota* 
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7. publikasi = @id_publikasi +@ id_buku+judul+isi_tahun 

id_publikasi : {int}5*kode unik dari publikasi, sebagai kunci  primer* 

id_buku : {int}5*kode unik dari kategori_bukui, sebagai kunci  primer * 

judul : {varchar}60*judul publikasi* 

isil : {text}* isil publikasi * 

judul : {text}* tahun publikasi * 

8. daftar=@id_daftar +date+nama+alamat+jenis_kelamin+email+website+komentar 

id_daftar : {int}5*kode unik dari daftar, sebagai kunci primer * 

date : {varchar}15*tanggal penulisan pengirim daftar* 

nama : {varchar}30*nama dari pengirim daftar * 

alamat : {varchar}50*alamat dari pengirim daftar * 

jenis_kelamin : {varchar}6*jenis_kelamin dari pengirim daftar * 

email : {varchar}30*email dari pengirim daftar * 

website : {varchar}30* website dari pengirim daftar * 

komentar : {text}*komentar dari pengirim daftar * 

9. counter = Pencacah 

Pencacah:{bigint}20*untuk menyimpan jumlah pengunjung* 

 

10. kategori_buku = @id_buku+jenis_buku 

id_buku: {int}5*kode unik dari kategori_buku, sebagai kunci  primer* 

jenis_buku : {varchar}35*jenis_buku dari kategori_buku* 

11. organisasi =@id_org + topik + file + deskripsi  

id_org : {int}5*kode unik dari organisasi, sebagai kunci  primer* 

topik : {varchar}20*topik organisasi* 

file : {varchar}30*file organisasi* 

deskripsi : {text}*deskripsi dari topik organisasi* 

12. periode = @id_periode+@id_th +@id_tm+deskripsi 

 id_periode : {int}5*kode unik dari periode, sebagai kunci  primer* 

 id_th : {int}5*kode unik dari tahun, sebagai kunci  primer* 

 id_tm: {int}5**kode unik dari tema, sebagai kunci  primer* 

       deskripsi : {text}*deskripsi periode* 
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13. tahun = @id_periode+@id_th +@id_tm+deskripsi 

 id_th : {int}5*kode unik dari tahun, sebagai kunci  primer* 

       tahun : {varchar}4*tahun* 

14. tema = @id_periode+@id_th +@id_tm+deskripsi 

 id_tm : {int}5*kode unik dari tema, sebagai kunci  primer* 

      tema : {varchar}4*tema* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Relationship (Relasi Antar Tabel) 

3.2.2.2.1  Berikut adalah relasi tabel antara tabel periode, tahun, dan tema.  
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Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel Periode, Tahun, Tema 

 

3.2.2.2.2  Berikut adalah relasi tabel antara tabel publikasi dan kategori_buku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel Publikasi dan Kategori_buku 

 

3.2.2.3 Entity Relationship Diagram ( ERD ) 
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Gambar 3.5 ERD Pada Pembuatan Website BPS Kota Surakarta 

 

3.2.2.4 Hierarchy Input Process Output ( HIPO) 

3.2.2.4.1 HIPO Halaman Utama User 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 HIPO Halaman Utama User 

 

3.2.2.4.2 HIPO Halaman Utama Admin 
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Gambar 3.7 HIPO Halaman Utama Admin 

3.2.2.5 Struktur Direktori 

Perancangan sistem untuk membuat website memerlukan file direktori. Struktur 

file direktori ini merupakan alat yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan proses 

dalam sistem. Struktur file direktori pada pembuatan website BPS Kota Surakarta ini, 

dibagi menjadi 2 yaitu : struktur file direktori untuk pengunjung / user dan struktur file 

direktori untuk admin. 

Website BPS Kota Surakarta 
 
 
 
Index.php (halaman utama) 
 
 
 
 
 Home (home.php) : Halaman utama atau sambutan. 

 

 Profil (profil.php) : Sejarah singkat, visi, misi, dan fungsi instansi. 

 

 Organisasi (organisasi.php) : Struktur organisasi dan relasi. 

 

 Berita (informasi.php) : Informasi terkini tentang kegiatan instansi. 

 

 Arsip (arsip.php) : Daftar  publikasi yang disediakan instansi. 

 

Periode (periode.php) : Keadaan Kota Surakarta dalam periode tahun 

tertentu.  

 

Kepegawaian (cari.php) : Data pegawai instansi. 
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                              Buku Tamu (guest.php) : Daftar pengunjung website. 

 

Kontak Kami (kontak.php) : Alamat instansi serta alamat kantor BPS 

lain 

 

Gambar 3.8 Struktur File Direktori Pengunjung 
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Edit Home : Halaman utama atau sambutan user. 

Edit Profil : Sejarah singkat, visi, misi, dan fungsi instansi.  

 Edit Organisasi : Struktur organisasi dan relasi. 

 Edit Berita : Informasi terkini tentang kegiatan  instansi. 

 Edit Arsip : Daftar  publikasi yang disediakan instansi.  Edit 

Periode : Keadaan Kota Surakarta dalam periode tahun  tertentu.  

Edit Kepegawaian : Data pegawai instansi. 

                              Edit Buku Tamu : Daftar pengunjung website. 

Edit Kontak Kami : Alamat instansi serta alamat kantor BPS lain 
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Input Data Tahun Periode 

Input Data Sektor Periode 
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Input Data Kota 

Input Data admin 

 

Gambar 3.9 Struktur File Direktori Admin 

 

3.2.2.6 Flowchart 

3.2.2.6.1 Flowchart Pencarian Informasi Pada User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Flowchart Pencarian Informasi Pada User 

 

3.2.2.6.2 Flowchart Login Administrator 
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Gambar 3.11 Flowchart Login Administrator  

 

3.3 Rancangan Desain Website 

3.3.1 Rancangan Desain Halaman Utama User  

Halaman utama merupakan halaman yang pertama kali akan tampil ketika website 

dijalankan dalam web browser. Rancangan halaman utama dapat dilihat pada Gambar 

3.12. 

Header 

:: Main menu:: 

 Home 

 Profil 

 Organisasi 

 Berita  

 Arsip 

 

:: Interaktif:: 

 Periode 

 Kepegawaian 

 Buku Tamu 

 Kontak Kami 

 

Cari Informasi 

 

 
 

 

Footer 

 

Gambar 3.12 Rancangan Halaman Utama User 

 

Cari 
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3.3.2 Rancangan Desain Halaman Admin 

Halaman admin merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh orang telah 

terdaftar sebagai admin dalam website ini. Halaman ini digunakan untuk mengelola hal-

hal yang berkaitan dengan penginputan informasi yang nantinya ditampilkan pada 

halaman user. Rancangan halaman admin dapat dilihat pada Gambar 3.13 

Header 

 

 

 Input Data 

 Edit Data 

 Ubah Password 

 Logout 

  
 

 

Footer 

 

Gambar 3.13 Rancangan Halaman Admin 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
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4.1 Implementasi Aplikasi Website 

4.1.1 Halaman Untuk Admin 

4.1.1.1 Halaman Index 

Pada halaman index ini merupakan halaman utama ketika memasuki halaman 

admin BPS Kota Surakarta, dimana admin harus login terlebih dahulu agar bisa 

mengakses halaman-halaman berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Index  
4.1.1.2 Halaman Home  

Pada halaman home  ini berisi kata sambutan dan hak akses berdasarkan menu-

menu yang tersedia bagi admin setelah login sukses dilakukan.  

 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Home 
 

4.1.2 Halaman Untuk User 

4.1.2.1 Halaman Home 

Pada halaman home  ini berisi kata sambutan dan sekilas tentang gambaran umum 

website ini di bangun yang ditujukan kepada pengunjung website.  
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Gambar 4.3 Tampilan Halaman Home 
 

4.1.2.2 Halaman Profil 

Pada halaman profil  ini berisi sejarah singkat,  visi, misi, serta fungsi dari BPS 

Kota Surakarta. 
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Gambar 4.4 Tampilan Halaman Profil 
 

4.1.2.3 Halaman Organisasi 

Pada halaman organisasi  ini berisi struktur organisasi dari BPS Kota Surakarta 

dan informasi lain yang terkait dengan organisasi bertipe file pdf. 
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Gambar 4.5 Tampilan Halaman Organisasi 
 

4.1.2.4 Halaman Berita 

Pada halaman berita  ini berisi informasi terkini mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh BPS Kota Surakarta. 
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Gambar 4.6 Tampilan Halaman Berita 
 

4.1.2.5 Halaman Arsip 

Pada halaman arsip ini berisi data publikasi BPS Kota Surakarta berupa buku 

secara singkat berdasarkan kategori buku. 
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Arsip 
 

4.1.2.6 Halaman Periode 

Pada halaman periode ini berisi data tentang Kota Surakarta berdasarkan periode 

tahun diberbagai bidang, yaitu pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, 

pertanian, industri dan energi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, hotel dan 

pariwisata, keuangan dan harga-harga, pendapatan regional. 
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Gambar 4.8 Tampilan Halaman Periode 
4.1.2.7 Halaman Kepegawaian 

Pada halaman kepegawaian ini berisi data tentang pegawai BPS Kota Surakarta. 
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Gambar 4.9 Tampilan Halaman Kepegawaian 
 
4.1.2.8 Halaman Buku Tamu 

Pada halaman buku tamu ini berisi data tentang pengunjung website setelah 

mengisi form isian buku tamu yang disediakan. 
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Gambar 4.10 Tampilan Halaman Buku Tamu 
 
4.1.2.9 Halaman Kontak Kami 

Pada halaman kontak kami ini berisi data tentang alamat, telpon/fax, serta email 

BPS Kota Surakarta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Kontak Kami 
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4.2 Analisa Program 

4.2.1 Kelebihan Program 

Kelebihan Website BPS Kota Surakarta antara lain: 

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

user. 

b. Kemudahan dalam mengakses website karena informasi yang ditampilkan 

jelas dan mudah didapatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah berhasil dibangun suatu website BPS Kota Surakarta dengan menggunakan 

editor utama dreamweaver MX dan MySQL sebagai data basenya. 

2. Website BPS Kota Surakarta ini berisi informasi seputar instansi BPS Kota 

Surakarta dan informasi lain yang ada di instansi tersebut. 

5.2 SARAN 

 Untuk pengembangan penelitian sistem ini di kemudian hari maka perlu diberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya batasan untuk pengunjung / user dalam mengakses website karena 

beberapa informasi yang ditampilkan bersifat resmi. 

2. Website ini masih berdiri sendiri, akan lebih baiknya bila diintegrasikan dengan 

sistem yang lain, misal : diintegrasikan dengan sistem pendaftaran STIS, dan lain 

sebagainya.  
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