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ABSTRACT 

 

 

Nawang Sari Rahajeng. 2009. DEVELOPING ONLINE HAJJ 
INFORMATION SYSTEM (SIHOLI). Final Project. Information Technology, 
Computer Science 3rd Diploma Program, Mathematic and Natural Sciences 
Faculty, Sebelas Maret Surakarta University. 
 
 SIHOLI is a system which manages the hajj registration process and hajj data 
management. This system is developed by web application which is using PHP 
and MySQL as the database. The objective of this research is to develop hajj 
information system which makes easier to maintain hajj data in Religion 
Department of Karanganyar Regency and also to improve the way of giving hajj 
information. The meaning of easiness is the easiness of registration process and it 
can be maintaining the data which is connected by the hajj pray execution. 
 The case study of this research is a production hajj information system in 
Religion Department of Karanganyar Regency. The research method uses 
observation in Religion Department of Karanganyar Regency and interview 
method. 
 It can be concluded that hajj information system is developed to make the 
information can be accessed more efficient and accurate than the previous hajj 
registration system which is still done manually. 
 
Key word: Online Hajj, Web 
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INTISARI 

 

Nawang Sari Rahajeng, 2009. Pembangunan Sistem Informasi Haji Online 
(SIHOLI). DIII Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.  
 
 SIHOLI adalah sistem yang menangani proses pendaftaran haji dan 
menejemen data haji. Sistem ini dikembangkan berbasis Web menggunakan PHP 
dan MySQL sebagai databasenya. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem 
informasi haji yang memudahkan pengelolaan data haji di Departemen Agama 
Kabupaten Karanganyar dan juga memperbaiki cara penyampaian informasi haji. 
Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan proses pendaftaran, dan 
pengelolaan data terkait dengan penyelengaraan ibadah haji. 
 Studi kasus penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi haji di 
Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu dengan melakukan observasi di Departemen Agama Kabupaten 
Karanganyar dan wawancara dengan kepala bagian urusan haji dan umroh. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi haji lebih efisien 
dan akurat daripada sistem pendaftaran haji sebelumnya yang masih dilakukan 
secara manual. 

 
 
Kata kunci: Haji Online, Web 
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MOTTO 

 

 

“Bersungguh-sungguhlah dengan kehinaanmu, niscaya Ia akan manolongmu 

dengan kemuliaan-Nya. Bersungguh-sungguhlah dengan ketidakberdayaanmu, 

niscaya Ia akan menolongmu dengan kekuasaan-Nya. Bersungguh-sungguhlah 

dengan kelemahanmu, niscaya Ia akan menolongmu dengan kekuatan-Nya” 

(Ibnu ‘Athailah) 

 

Harapan, cita-cita menentukan masa depan 

Doa, semangat dan kerja keras adalah kunci kesuksesan 

 

Hasrat orang yang baik, selalu mendatangkan kebaikan 

Dan orang yang mulia, selalu mendatangkan kemuliaan 

Di mata orang bersahaja, sesuatu yang sederhana menjadi istimewa 

Sebaliknya di mata orang yang pongah, 

kesederhanaan akan menjadi kecil maknanya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam beberapa tahun terakhir ini penyelenggaraan ibadah haji semakin 

ramai, baik melalui badan resmi Departemen Agama maupun jasa penyelenggara 

ibadah haji lainnya. Banyaknya peminat muslim yang ingin berangkat haji 

menimbulkan suatu masalah dalam hal pendataan calon jamaah haji. Hal ini 

membuat pihak penyelenggara ibadah haji menjadi kerepotan karena harus 

mengelola ribuan data calon jamaah haji. Ini terbukti dari total pendaftar di 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar yang semakin bertambah dan 

semakin bertambahnya jamaah dengan status waiting list yang menandakan 

bahwa jumlah kuota di Jawa Tengah sebesar 29.000 selalu habis dalam setiap 

tahunnya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan di Departemen Agama Kabupaten 

Karanganyar, selama ini dalam proses pendaftaran haji masih dilakukan secara 

manual, yaitu calon jamaah haji harus datang ke Departemen Agama wilayah 

domisili untuk mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) rangkap lima, 

selanjutnya data calon jamaah tersebut dicatat kembali oleh petugas Departemen 

Agama. Hal ini memunculkan masalah dalam pendataan calon jamaah haji yang 

mungkin saja bisa terdaftar ganda apabila dilakukan secara manual serta tidak 

adanya validasi ulang apabila calon jamaah yang gagal berangkat haji. 

 Mengingat bahwa sistem pelayanan haji harus mampu mengakomodasikan 

calon haji dari seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang selalu meningkat 

dari tahun ke tahun serta sifatnya yang tersebar dengan transaksi yang sangat 

dinamis, maka tidak dapat dihindari lagi perlunya dukungan peralatan teknologi 

untuk menunjang pelayanan dan monitoring peyelenggaraan haji. 

 Dari analisa pengamatan yang dilakukan, maka dalam membantu 

memecahkan masalah tersebut perlu adanya terobosan baru dalam sistem 

pendaftaran yang selama ini dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. 

Mempertimbangkan kemudahan akses, maka sistem pendaftaran sebaiknya 
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dibangun berbasis web (online), dimana dalam sistem informasi tersebut dapat 

mengolah data calon jamaah haji. Selain itu, untuk memberikan kemudahan dalam 

penyampaian informasi kepada para calon jamaah haji, maka pemberitahuan 

mengenai informasi, seperti: jadwal keberangkatan, jadwal bimbingan, kegiatan 

reuni, mengingatkan pembayaran BPIH (Biaya Pergi Ibadah Haji) dilakukan 

melalui layanan SMS. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk membangun Sistem 

Informasi Haji Online untuk membantu dalam pengolahan data pendaftaran haji di 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya sistem ini 

diharapkan dapat mempermudah dalam pendaftaran haji maupun dalam 

pengolahan data haji. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat sebuah perumusan masalah 

yaitu: 

 “Bagaimana membangun sistem informasi haji online?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari melebarnya masalah maka penulis membatasi masalah 

pada: 

a. Yang diimplementasikan dalam sistem 

1). Sistem informasi yang dibuat adalah sistem informasi pendaftaran haji 

berbasis web. 

2). Sistem informasi ini hanya melayani pendaftaran calon haji dengan 

sistem tabungan, tidak melayani pendaftaran haji khusus serta 

penyimpanan dan pengelolaan data calon haji. Sistem ini juga melayani 

informasi via SMS, meliputi: pemberitahuan waktu manasik 

(bimbingan) haji, pemberitahuan acara reuni, pemberitahuan waktu 

keberangkatan, dan penyampaian batas waktu pelunasan BPIH (Biaya 

Pergi Ibadah Haji). 
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3). Sistem informasi ini hanya bisa digunakan di wilayah Jawa Tengah 

khususnya Kabupaten Karanganyar, karena parameter kuota yang 

digunakan hanya untuk wilayah Kabupaten Karanganyar. 

 

b. Yang tidak diimplementasikan dalam sistem 

1) Sistem ini tidak melayani mutasi atau pembatalan calon jamaah haji, 

karena dikhawatirkan adanya sistem percaloan. Jadi apabila ada calon 

jamaah yang ingin membatalkan karena alasan calon haji meninggal atau 

lainnya, maka nomor porsi akan digantikan oleh jamaah yang ada 

dibawahnya. 

2) Sistem informasi ini tidak melayani pengelolaan keuangan internal 

ataupun biaya diluar biaya BPIH (Biaya Pergi Ibadah Haji). Dan juga 

tidak mengelola absensi kehadiran calon jamaah haji pada saat manasik 

(bimbingan) haji. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

 Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Merancang suatu sistem informasi pendaftaran haji yang mampu 

menangani pekerjaan dalam pengelolaan data haji. 

b. Merancang dan membuat sistem informasi pendaftaran haji sebagai 

solusi dari penanganan database haji dengan jumlah para calon haji yang 

setiap tahun semakin meningkat. 

 

1.4.2 Manfaat 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Dengan terciptanya sistem informasi haji ini dapat menjadi solusi dari 

penanganan database haji dengan jumlah para calon haji yang setiap 

tahun semakin meningkat. 
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b. Dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk mengembangkan tugas akhir 

tentang aplikasi-aplikasi sejenis dengan berbagai macam variasi dan juga 

ide-ide baru dalam dunia web programming. 

c. Dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama 

mengikuti perkuliahan di DIII Ilmu Komputer Universitas Negeri 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data yang diperoleh secara langsung dengan melihat contoh-contoh sistem 

informasi pendaftaran haji online di internet. Dalam hal ini penulis menggunakan 

sistem informasi haji (http://www.Haji-Umroh.com) sebagai bahan acuan dan 

referensi guna memperoleh gambaran tentang sistem yang akan dibangun. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder diperoleh penulis dengan cara melakukan penelitian 

kepustakaan yang menjadi pendukung dalam pembuatan sistem informasi. Studi 

pustaka ini berupa buku, artikel dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi 

adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan 

fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. 

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan proses 

pendaftaran haji di Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting 

dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara 

memungkinkan analis sistem sebagai pewawancara untuk mengumpulkan data 

secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bagian Haji dan 

Umroh di Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. 

 

1.5.3 Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui proses pendaftaran 

haji di Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. 

 

1.5.4 Analisis Sistem 

 Analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan 

kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan 

keduanya untuk memperbaiki sistem. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi masalah yang ada selama ini, yaitu dalam hal pendaftaran haji 

yang masih dilakukan secara manual. Pendaftar harus mengisi formulir SPPH 

(Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang bisa diambil di Departemen Agama untuk 

selanjutnya akan diproses oleh pihak Departemen Agama. Hal ini tentu akan 

menimbulkan masalah yaitu dimungkinkannya kesalahan dalam pendataan ulang 

pendaftar haji oleh pihak Departemen Agama. Oleh karenanya, diperlukan suatu 

sistem informasi tepat guna yang mampu mempercepat pendataan dan 

memudahkan pengolahan data sehingga efektifitas kerja dapat tercapai dan arus 

informasi dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Selain itu, dengan adanya 

sistem pendaftaran haji online semakin memudahkan kaum muslim yang ingin 

pergi ibadah haji, karena tidak perlu datang langsung ke Departemen Agama 

untuk mendaftarkan dirinya untuk pergi haji. 
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1.5.5 Perancangan Pembuatan Sistem 

 Perancangan pembuatan sistem disusun untuk menentukan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan oleh sistem sehingga menjadi sistem dinamis dan bermanfaat. 

 

1.5.6 Implementasi 

 Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang 

telah disusun agar dapat diwujudkan. 

 

1.5.7 Pengujian 

 Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai dibangun. Proses 

uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat tersebut 

sudah benar sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terdapat kesalahan-

kesalahan didalamnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Secara teknis penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi atas beberapa bab dan 

masing-masing bab terdiri dari sub bab, dimana antara bagian yang satu dengan 

bagian yang lainnya saling berhubungan yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisikan uraian yang memuat tentang segala yang melatarbelakangi penulis 

melakukan penelitian dan yang menjadi dasar dari permasalahan, yang terdiri atas 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai sumber data yang yang 

didunakan sebagai referensi dalam pembangunan sistem informasi haji yang 

meliputi definisi haji, sistem informasi, internet, tahapan pembangunan rekayasa 

perangkat lunak, database, dan SQL. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Memuat tentang data-data yang diperlukan dalam perancangan suatu sistem. 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang Context Diagram, Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), skema diagram, deskripsi 

data, serta perancangan antarmuka sistem/aplikasi. 

 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 Memuat tentang langkah dan hasil analisa dan pembahasan yang sifatnya 

terpadu, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan penjelasan dari 

masing-masing bagian. Pada evaluasi memuat kekurangan dan kelebihan sistem 

yang dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

 Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang penulis berikan dari hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Dalam laporan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa definisi dan pengertian 

yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan Sistem Informasi Haji. 

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada referensi tentang haji, sistem 

informasi, internet, tahapan pembangunan rekayasa perangkat lunak, database, 

dan SQL. 

2.1 Haji 

 Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, 

zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk spiritual tahunan yang 

dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) 

dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di 

Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai “musim haji” (bulan 

Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan 

sewaktu-waktu (Nogorsyah Moeda Gayo, 2003). 

 Secara lugawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. 

Menurut emitologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, 

maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara’, haji ialah menuju ke Baitullah 

dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu 

pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain 

Ka’bah dan Mas’a (tempat sa’i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang 

dimaksud dengan waktu tertentu ahila bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal 

sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amal Ibadan tertentu ahila 

thawaf, sa’i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan 

lain-lain (Sundarmi Burkam Saleh, 2003). 

 Kaum muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat dapat melaksanakan 

ibadah haji. Syarat pendaftaran calon jamaah haji Indonesia adalah sebagai 

berikut:  
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· Warga Negara Indonesia (WNI) 

  Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan akan menunaikan 

ibadah  haji mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota  domisilinya dengan persayaratan sebagai berikut: 

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 

2. Sehat jasmani dan rohani. 

3. Calon jamaah haji wanita harus disertai mahram. 

4. Calon jamaah haji yang berusia 10 tahun ke bawah harus disertai 

pendamping. 

5. Membayar BPIH. 

 

· Warga Negara Asing (WNA) 

 Warga Negara Asing yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia, 

dan bermaksud menunaikan ibadah haji mendaftarkan diri ke Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota domisilinya dengan persayaratan sebagai 

berikut: 

1. Sehat jasmani dan rohani. 

2. Calon jamaah wanita harus disertai mahram. 

3. Memiliki passport kebangsaan yang berlaku atas namanya dan berangkat 

haji menggunakan passport kebangsaannya yang masih berlaku sekurang-

kurangnya 6 bulan dihitung Sejas hari keberangkatannya. 

4. Memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang berlaku sekurang-

kurangnya 6 bulan dihitung Sejak keberangkatannya. 

5. Memiliki izin masuk kembali (re-entry permit ke Indonesia). 

6. Tidak tercantum dalam daftar cegah tangkal. 

7. Membayar BPIH (Biaya Pergi Ibadah Haji). 

 

 Sistem pendaftaran haji di Indonesia terbagi dalam dua prosedur, yaitu 

prosedur pendaftaran jamaah haji dengan sistem tabungan dan pendaftaran ibadah 

haji khusus. Pada pendaftaran haji sistem tabungan, prosedur pendaftaran calon 

jamaah haji yaitu calon jamaah memeriksakan kesehatan di puskesmas domisili 
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calon jamaah haji untuk mendapatkan Surat Kesehatan Sehat. Selanjutnya calon 

jamaah harus membuka rekening tabungan haji. Apabila calon jamaah haji pada 

waktu membuka tabungan haji belum mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi 

Haji), maka calon jamaah haji harus datang ke Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi formular SPPH dan 

ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat. Calon jamaah haji dengan 

membawa SPPH datang ke Kantor BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH tempat 

menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan foto berwarna terbaru 

ukuran 3x4 sebanyak dua lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas 

BPIH. Kantor BPS BPIH melakukan konfirmasi data calon jamaah haji sesuai 

dengan data yang dimasukkan pada saat pelunasan tabungan ke dalam 

SISKOHAT BPS BPIH. Calon jamaah haji kemudian melunasi BPIH sesuai 

dengan Keputusan Presiden RI tentang BPIH tahun keberangkatan. BPS BPIH 

mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi: 

b. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materia Rp.6000,- dan pasfoto 

berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji. 

c. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna berukuran 3x4 

untuk pemvisaan. 

d. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Departemen Agama Kabupaten/Kota. 

e. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA (Surat Pemanggilan 

Masuk Asrama), diserahkan kepada PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) 

embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama. 

f. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH. 

 

 Setelah menerima bukti setoran BPIH lunas calon jamaah haji segera 

mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota domisili 

selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH 

dengan menyerahkan: 

1. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas domisili. 

2. Fotokopi KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya. 
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3. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna 

kuning). 

4. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata hitam 

(boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3x4 sebanyak 16 

lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar untuk Paspor Haji, SPMA, dan tanda 

pengenal jamaah. 

5. SPPH lembar kedua (warna merah muda). 

 

 Selanjutnya petugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneliti 

kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji, mencatat nama dan identitas calon 

jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendaftaran 

yang telah ditandatangani petugas haji Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota, dan membuat laporan pendaftaran calon jamah haji ke Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi. Dalam rangka tertib pendaftaran dan 

menghindari praktik percaloan, tidak ada penggantian jamaah batal. Jika terdapat 

jamaah batal maka secara otomatis (sistem) diganti oleh pendaftar nomor urut di 

bawahnya. Sistem ini berlaku sejak tahun 2005. 

 

2.2 Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdapat di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

yang bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 

(Jogiyanto, 2001). 

 Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling 

berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk 

mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendefinisikan 

informasi (Outomo, 2002). 

 

 

 

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



 

 

2.3 Internet 

 Menurut Bunafit Nugroho (2004), Internet merupakan sebuah jaringan yang 

dapat menghubungkan beberapa jaringan lokal yang ada pada suatu daerah, kota, 

atau bahkan pada suatu Negara untuk dapat menghubungkan beberapa komputer 

sehingga menjadi sebuah kelompok jaringan. TCP/IP yaitu sebuah protokol yang 

mengidentifikasi sebuah komputer yang terhubung didalam jaringan. TCP/IP 

memiliki teknik mengidentifikasi dengan menggunakan penomoran yang 

dinamakan IP Address (Internet Protocol Address). Dengan menggunakan nomor 

ini sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lain dalam sebuah 

jaringan atau dalam jaringan local yang disebut internet. Dengan internet kita bisa 

melakukan apa saja seperti mengirim e-mail, mencari data, bermain game, akses 

bank atau bahkan melakukan perbelanjaan pada toko online antar Negara. 

 

2.4 Tahapan Pembangunan Rekayasa Perangkat Lunak 

2.4.1 Perencanaan 

 Fase perencanaan proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan sebuah 

kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya dan jadwal. Estimasi dibuat 

dengan sebuah kerangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek perangkat 

lunak dan seharusnya diperbarui secara teratur selagi proyek sedang berjalan 

(Pressman, 2002). 

 Dalam fase ini hal yang biasanya dilakukan oleh pengembang project adalah 

menjawab pertanyaan mengapa sistim informasi dibangun. Selain itu nilai bisnis 

dari sistem diidentifikasi antara lain apakah pembiayaan rendah, apakah 

menaikkan pendapatan perusahaan, serta pada tahap ini biasanya manajer proyek 

menyusun manajemen proyek. 
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2.4.2 Analisis 

 Analisis sistem pada tingkat teknik pertama, disebut sebagai model analisis 

yang menggambarkan serangkaian model representasi dari  sistem yang akan 

dibangun (Pressman, 2002 : 351). 

 Model analisis harus mencapai tiga sasaran utama: (1) untuk menggambarkan 

apa yang dibutuhkan pelanggan, (2) untuk membangun dasar bagi pembuatan 

desain perangkat lunak, (3) untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat 

divalidasi begitu perangkat lunak dibangun.  

 Untuk mencapai sasaran tersebut, alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk 

mempermudah dalam merancang dan membangun suatu perangkat lunak, yaitu: 

 

2.4.2.1 Context Diagram (CD) 

 Context Diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem. Konteks diagram 

dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem 

(Andri Kristanto, 2003). 

 

2.4.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram adalah alat pembuat model memungkinkan professional 

sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional 

yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun 

komputerisasi. DFD ini digunakan untuk menjelaskan aliran informasi dan 

transformasi data yang bergerak dari pemasukan data hingga keluaran (Outomo, 

2002). 
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 Berikut merupakan beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan DFD. 

Tabel 2.1 Simbol-simbol dalam DFD 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 
Penyimpanan data (Data Store) ke 

dalam database. 

 

 

2.4.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram adalah diagram yang berisi komponen-

komponen Himpunan Entitas dan Himpunan Relasi yang masing-masing 

dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari 

“dunia nyata”. (Fathansyah, 2001). 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 Berikut merupakan beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan ERD. 

Tabel 2.2 Simbol-simbol dalam ERD 

 

Entitas, yang dilambangkan dengan 

kotak. Setiap entitas harus diberi nama 

dengan suatu kata benda. Entitas bisa 

berupa seseorang, departemen, sebuah 

mesin atau yang lainnya, dengan diberi 

suatu atribut dari masing-masing 

entitas. 

 

Relasi dilambangkan persegi empat 

yang menunjukkan adanya relasi atau 

hubungan dari beberapa entitas yang 

ada. 

 

 

 

Atribut dilambangkan oval yang 

menunjukkan keterangan nyata dari 

masing-masing entitas. 

 

2.4.3 Perancangan 

 Fase Perancangan merupakan inti teknis dari rekayasa perangkat lunak. 

Selama desain, penyaringan yang progresif dari struktur data, arsitektur program, 

interface, dan detail prosedural dikembangkan, dikaji, dan didokumentasikan. 

Desain menghasilkan representasi perangkat lunak yang dapat ditaksir kualitasnya 

(Pressman, 2002). 

 

2.4.3.1 Process Specification (PSPEC) 

 Process Specification  digunakan untuk menggambarkan semua proses model 

aliran yang nampak pada tingkat akhir penyaringan. Kandungan dari PSPEC dapat 

termasuk teks naratif,  Programm Design Language (PDL), tabel, diagram, atau 

bagan (Pressman, 2002 : 386). 
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2.4.3.2 Deskripsi Data 

 Deskripsi data merupakan deskripsi isi dari kamus data, yang 

merepresentasikan data komposit. Deskripsi isi memerlukan penyaringan lebih 

jauh dalam kamus data, sampai semua item data diprepresentasikan sebagai item 

elementary atau sampai semua objek data direpresentasikan dalam bentuk yang 

tidak ambigu bagi pembaca (Pressman, 2002 : 389-390). 

 

2.4.3.3 Implementasi 

 Fase ini merupakan fase dimana sistem akan dibangun atau dibeli (dalam 

kasus pembelian software). Fase ini merupakan fase yang mempunyai waktu 

terpanjang dari semua proses yang ada. Dalam fase ini terdapat tiga tahap 

pengembangan, yaitu : 

a. Konstruksi Sistem : sistem yang dibangun akan dilakukan pengujian untuk 

memastikan sistem tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Installation atau tahap instalasi sistem yang telah dibangun. 

c. Support Plan atau rencana pelengkap atau rencana tambahan. Sebagai contoh : 

pelayanan pasca jual (pelatihan, training, dll), juga maintenance. 

 

2.5 Database (Basis Data) 

 Database atau Basis Data, menurut Fathansyah (2001) dapat didefinisikan 

sebagai himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan 

cepat dan mudah. Dalam database dikenal juga DBMS (Database Management 

System) yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, 

mengubah, menghapus, memanipulasi, serta memperoleh data atau informasi 

dengan praktis dan efisien. 
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2.5.1 Normalisasi Data 

 Normalisasi merupakan sebuah upaya untuk memperoleh sebuah basis data 

dengan struktur yag baik (yang ruang penyimpanannya efisien) dengan cara 

menerapkan sejumlah aturan (bentuk normal) pada setiap tabel yang menjadi 

anggota baris data tersebut (Fathansyah, 2001). 

Bentuk normal dalam penerapan Normalisasi adalah: 

a. Bentuk Normal Tahap Pertama (1st Normal Form) 

       Bentuk Normal tahap Pertama (1NF) terpenuhi jika sebuah tabel tidak 

memiliki Atribut Bernilai Banyak (Multivalued Attribute) atau lebih dari 

satu atribut dengan domain yang sama. 

b. Bentuk Normal Tahap Kedua (2nd Normal Form) 

       Bentuk Normal tahap Kedua (2NF) terpenuhi jika pada sebuah tabel, 

semau atribut yang tidak termasuk dalam key primer memiliki 

ketergantungan fungsional (KF) pada key primer secara utuh. Sebuah tabel 

dikatakan tidak memenuhi 2NF, jika ketegantungannya hanya bersifat 

parsial (hanya tergantung pada sebagian dari key primer). 

c. Bentuk Normal Tahap Keempat (4th Normal Form) 

       Bentuk Normal tahap Keempat berkaitan dengan sifat Ketergantungan 

Banyak-Nilai (Multivalued Attribute) pada suatu tabel yang merupakan 

pengembangan dari Ketergantungan Fungsional. 

d. Bentuk Normal Tahap Kelima (5th Normal Form) 

       Bentuk Normal tahap Kelima (merupakan nama lain dari Project-Join 

Normal Form/PJNF) berkenaan dengan Ketergantungan Relasi antar Tabel 

(Join Dependency). 

 

2.5.2 DBMS (Database Management System) 

 Menurut Fathansyah (2001), DBMS (Database Management System) adalah 

suatu perangkat lunak khusus yang menangani basis data, seperti menentukan 

bagaimana sata diorganisasi, disimpan, diubah, diambil kembali, DBMS juga 

menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian secara bersama, pemaksaan 

keakuratan/konsistensi data dan sebagainya. 
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 Perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti dbase III +, dbase IV, 

FoxBase, Rbase, MS.Access, Borland-Paradox, MS-SQLServer, MySQL, Oracle, 

Informix, Sybase, dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua 

perangkat lunak khusus yaitu untuk pembuatan aplikasi interface digunakan 

Borland Delphi 7.0, sedangkan untuk pengelolaan basis data digunakan MySQL. 

 

2.5.3  SQL (Structured Query Language) 

 SQL bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong 

relasional. Standar SQL didefinisikan oleh ISO (Internatinal Standard 

Organization) dan ANSI (the American National Standards Institute) yang dikenal 

dengan sebutan SQL86 (Abdul Kadir dan Terra, 2003 : 510).   

SQL berisi pernyataan yang dapat digunakan untuk memasukkan, merubah, 

menghapus, memilih dan melindungi data. Berikut daftar sejumlah pernyataan 

SQL.  

Tabel 2.3 Daftar Pernyataan SQL 

Pernyataan Keterangan 

SELECT Untuk mengambil data 

INSERT Untuk menambahkan data 

UPDATE Untuk mengganti data 

DELETE Untuk menghapus data 

CREATE TABLE Untuk menciptakan table 

DROP TABLE Untuk menghapus table 

Grant Untuk Mengatur wewenang pamakai 

REVOKE Untuk mencabut hak pemakai 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

 SIHOLI merupakan sistem informasi yang menyajikan informasi dan 

pengolahan data mengenai kegiatan haji serta pendaftaran haji secara online. 

Sistem ini hanya dibatasi pada pendaftaran haji untuk wilayah Kabupaten 

Karanganyar Surakarta Jawa Tengah dan tidak melayani proses pembayaran untuk 

BPIH (Biaya Pergi Ibadah Haji). 

 Departemen Agama Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pemerintah 

yang salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan ibadah haji setiap tahunnya 

belum mempunyai sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan masyarakat 

untuk mendapatkan informasi mengenai haji serta cara mendaftarkan diri untuk 

pergi haji. Selama ini dalam proses pendaftaran haji dilakukan secara manual, 

yaitu calon pendaftar mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) kemudian 

petugas Kantor Departemen Agama urusan Haji dan Umroh mencatat kembali 

data-data pendaftar ke dalam buku. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam 

pengolahan data, pencarian informasi, dan pembuatan laporan pada pimpinan. 

Oleh karenanya, diperlukan suatu sistem informasi tepat guna yang mampu 

mempercepat pendataan dan memudahkan pengolahan data sehingga efektifitas 

kerja dapat tercapai dan arus informasi dapat berjalan dengan cepat dan efisien. 

 

3.2 Tahapan Pembangunan Rekayasa Perangkat Lunak 

3.2.1 Perencanaan 

 Dalam rangka mempermudah proses alur informasi, mempercepat pendataan 

dan pengolahan data haji, maka dibangun suatu sistem informasi berbasis 

komputer yang diberi nama SIHOLI. Dengan adanya SIHOLI, diharapkan akan 

mampu meningkakan produktifitas, efektifitas, dan efisiensi kerja khususnya di 

bagian pendaftaran haji. SIHOLI dirancang dengan berbagai menu program, 

antara lain pendataan, perubahan data, dan cetak laporan. Data-data yang diolah 

dalam SIHOLI adalah data user, data modul, berita, agenda, pengumuman, 
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banner, data petugas, kuota, data kecamatan, data kelurahan, data keberangkatan, 

data puskesmas, dan reply email. 

 

3.2.2 Analisis 

3.2.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem 

 Pembuatan SIHOLI di harapkan dapat membantu proses kelancaran arus 

informasi sehingga mampu meningkatkan efektifitas dan efisien kerja di instansi 

tersebut, khususnya pada pendaftaran haji. Oleh karenanya, SIHOLI dituntut 

untuk mampu memenuhi kriteria sistem informasi antara lain dengan memenuhi 

kebutuhan user. SIHOLI dapat melakukan proses pendataan, pengolahan, 

pencarian, pelaporan data mengenai haji serta pendaftaran haji secara online. 

 Proses pendataan SIHOLI dilakukan pada data keberangkatan, kuota, petugas 

pendamping haji, puskesmas, kecamatan, kelurahan, user, berita, agenda, 

pengumuman, banner, dan modul. Data-data tersebut kemudian tersimpan dan 

diolah dalam sistem. Pengolahan data meliputi proses insert, update, dan delete. 

Selain itu, SIHOLI juga melakukan proses pendaftaran haji secara online pada 

halaman pengunjung. 

 SIHOLI melakukan pemenuhan kebutuhan informasi sesuai keinginan user, 

diantaranya dengan fasilitas pencarian data berdasarkan parameter tertentu yang 

dapat dipilih. Untuk memenuhi kebutuhan report yang dapat digunakan sebagai 

bahan acuan pengambilan keputusan atau laporan kepada Kepala Departemen 

Agama Kabupaten Karanganyar. SIHOLI menyediakan fasilitas cetak laporan dari 

data-data yang telah tersimpan. 

 Pemenuhan authentifikasi sangat diperlukan untuk menjaga data dari 

kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Oleh karenanya, SIHOLI 

membatasi hak akses terhadap penggunaan sistem. Terdapat dua macam hak akses 

yaitu administrator dan user. User disini adalah pendaftar haji yang mandapatkan 

account yang mempunyai batas akses pencarian data. Sementara administrator 

merupakan user yang mempunyai hak akses penuh terhadap sistem yaitu 

melakukan pendataan, perubahan data, pencarian data, pembuatan laporan serta 

validasi data pendaftar haji. 

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



 

 

3.2.2.2 Aliran Data 

a. Context Diagram (CD) 

 Context Diagram SIHOLI merupakan diagram alir dari dan ke dalam 

sistem, yang menggambarkan hubungan antara user yang terlibat langsung 

dengan sistem. 

 
Gambar 3.1 Context Diagram 

 

b. Data Flow Diagram (DFD) 

1. DFD Level 1 Bagian Admin 

      DFD merupakan model data yang menggambarkan sistem sebagai 

jaringan kerja antar fungsi yang saling berhubungan dengan aliran dan 

penyimpanan data atau database. Dalam penelitian ini database haji 

merupakan kumpulan dari data-data atau tabel-tabel haji yang meliputi 

berangkat, kuota, petugas, kecamatan, kelurahan, puskesmas, user, berita, 

kategori, agenda, pengumuman, modul, banner, hubungi, jamaah, mahram, 

dan tes_sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

Gambar 3.2 DFD Level 1 Bagian Admin 

 

2. DFD Level 2 Proses 1 Pendataan dan Perubahan 

 DFD level 2 proses 1 pendataan dan perubahan menggambarkan akses 

sistem dilakukan oleh admin, serta proses aliran data terjadi. Admin 

mempunyai akses penuh terhadap sistem yaitu selain dapat melakukan 

pendataan juga melakukan perubahan data. 
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Admin

0.1.1

Pendataan

Informasi Haji

Data Keberangkatan, Data Kuota, Data Petugas,
Data Kecamatan, Data Kelurahan, Data Puskesmas,

Data User, Data Berita, Data Agenda, Data Pengumuman, 
Data Modul, Data Banner, Data Hubungi

D1 user

D2 berangkat

D3 petugas

D4 kecamatan

D5 kelurahan

D6 puskesmas

D7 kuota

D8 berita

D10 agenda

D11 modul

D12 banner

D13 hubungi

D14 pengumuman

Data User

Data Berangkat

Data Petugas

Data Kecamatan

Data Kelurahan

Data Puskesmas

Data Kuota

Data Berita

Data Agenda

Data Modul

Data Banner

Balas pesan

Data Pengumuman

0.1.2

Perubahan

Data Baru

Data User Baru

Data Kuota Baru

Data Petugas Baru

Data Kelurahan Baru

Data Kecamatan Baru

Data Berangkat Baru

Data Puskesmas Baru Balas pesan

Data Banner Baru

Data Modul Baru

Data Pengumuman Baru

Data Agenda Baru

Data Berita Baru

 

Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses 1 Pendataan dan Perubahan 

 

3. DFD Level 2 Proses 2 Pencarian Data 

 DFD level 2 proses 2 pencarian data menggambarkan akses pencarian 

data yang dilakukan oleh admin serta proses aliran data yang terjadi. 
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Admin

0.2.1

Pencarian Data 
User

0.2.6

Pencarian Data 
Puskesmas

0.2.5

Pencarian Data 
Kelurahan

0.2.4

Pencarian Data 
Kecamatan

0.2.3

Pencarian Data 
Petugas

0.2.2

Pencarian Data
Keberangkatan

D1 user

D3 petugas

D5 kelurahan

D4 kecamatan

D2 berangkat

D6 puskesmas

Username, Nama Lengkap, Email

Hasil Pencarian Data User

Kode Berangkat, Tanggal Berangkat

Hasil Pencarian Data Keberangkatan

ID Petugas, Nama

Hasil Pencarian Data Petugas

ID Kecamatan, Nama Kecamatan

ID Kelurahan, Nama Kelurahan, Kodepos

ID Puskesmas, Nama Puskesmas

Hasil Pencarian Data Kecamatan

Hasil Pencarian Data Kelurahan

Hasil Pencarian Data Puskesmas

Data
User

Data 
Berangkat

Data 
Petugas

Data 
Kecamatan

Data 
Kelurahan

Data 
Puskesmas

 
 

Gambar 3.4 DFD Level 2 Proses 2 Pencarian Data 
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4. DFD Level 2 Proses 3 Pembuatan Laporan 

 DFD level 2 proses 3 pembuatan laporan menggambarkan akses 

pencetakan data yang dilakukan oleh admin serta proses aliran data yang 

terjadi. 

 

Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses 3 Pembuatan Laporan 

 

5. DFD Level 2 Proses 4 Validasi Pendaftar Haji 

 DFD level 2 proses 4 validasi pendaftar haji menggambarkan akses 

untuk meng-update data pendaftar yang telah masuk ke dalam sistem 

dengan menambahkan nomor passport, kode keberangkatan yang 

dilakukan oleh admin serta proses aliran data yang terjadi. 

 

 

Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses 4 Validasi Pendaftar Haji 
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6. DFD Level 1 Halaman Index / Utama 

 DFD level 1 halaman index/utama menggambarkan akses sistem yang 

dilakukan oleh pengunjung dan proses aliran data yang terjadi. Pada 

halaman pengunjung ini hanya dapat melakukan proses pendaftaran haji, 

pencarian data haji, mengirim pesan untuk admin serta melihat informasi 

mengenai haji yang meliputi persiapan haji, rukun dan wajib haji, manasik 

haji, kegiatan ibadah haji, serta dzikir dan doa. Selain itu, pengunjung 

dapat melihat berita-berita terbaru, agenda kegiatan haji serta 

pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh pihak Departemen 

Agama Kabupaten Karanganyar. 

 

Gambar 3.7 DFD Level 1 Halaman Index / Utama 
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3.2.2.3 Process Specification (PSPEC) 

 PSPEC menggambarkan proses aliran data yang terjadi, yaitu apa saja 

masukkannya, bagaimana algoritmanya, dan hasil dari keluaran dari suatu proses.  

3.2.2.3.1 PSPEC Bagian Admin 

a. PSPEC 1 Pendataan dan Perubahan 

Tabel 3.1 PSPEC Pendataan 

PSPEC 0.1.1 Pendataan 

Masukkan 

Data user, keberangkatan, petugas, kuota, kecamatan, 

kelurahan, berita, agenda, pengumuman, modul, 

banner, hubungi puskesmas. 

Keluaran Table-tabel atau data store haji 

Algoritma 

Simpan data user di data store user 

Simpan data keberangkatan di data store berangkat 

Simpan data petugas di data store petugas 

Simpan data kuota di data store kuota 

Simpan data kecamatan di data store kecamatan 

Simpan data kelurahan di data store kelurahan 

Simpan data berita di data store berita 

Simpan data agenda di data store agenda 

Simpan data pengumuman di data store pengumuman 

Simpan data modul di data store modul 

Simpan data banner di data store banner 

Simpan data balas pesan di data store hubungi 

Simpan data puskesmas di data store puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

Tabel 3.2 PSPEC Perubahan Data 

PSPEC 0.1.2 Perubahan Data 

Masukkan 

ID data yang akan diubah 

(id_user, kode_brgkt, id_petugas, id_kuota, 

id_kecamatan, id_kelurahan, id_berita, id_agenda, 

id_pengumuman, id_modul, ib_banner, id_hubungi, 

id_puskesmas) 

Keluaran 
Perubahan data atau informasi dari data yang telah 

diupdate 

Algoritma Pilih Edit pada data yang ingin diubah datanya. 

 

b. PSPEC 2 Pencarian Data 

Tabel 3.3 PSPEC Pencarian Data 

PSPEC 0.2 Pencarian Data 

Masukkan 

ID data yang ingin dicari 

(id_user, kode_brgkt, id_petugas, id_kecamatan, 

id_kelurahan, id_puskesmas) 

Keluaran Informasi dari data yang dicari 

Algoritma 

Cari berdasarkan kata kunci, bila ketemu ditampilkan. 

Dan jika tidak ditemukan maka muncul pesan bahwa 

kata yang dicari tidak ada. 

 

c. PSPEC 3 Laporan 

Tabel 3.4 PSPEC Laporan 

PSPEC 0.3 Laporan 

Masukkan 
ID data yang ingin dicetak 

(kode_brgkt, id_petugas, id_jamaah) 

Keluaran Laporan dari data yang akan dicetak 

Algoritma Pilih Menu yang akan dibuat laporan 
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d. PSPEC 4 Validasi Pendaftar Haji 

Tabel 3.5 PSPEC Validasi Pendaftar Haji 

PSPEC 0.4 Validasi Pendaftar Haji 

Masukkan ID data pendaftar haji 

Keluaran Informasi data jamaah tervalidasi 

Algoritma 

Data jamaah haji yang sudah mendaftar divalidasi oleh 

admin dengan menambahkan no passport dan kode 

keberangkatannya, serta membuatkan account agar 

jamaah dapat melihat datanya melalui siholi.com 

 

3.2.2.3.2 PSPEC Bagian Index / Utama 

a. PSPEC Pendaftaran Haji 

Tabel 3.6 PSPEC Pendaftaran Haji 

PSPEC 0.1 Pendaftaran Haji 

Masukkan Indentitas pendaftar haji 

Keluaran Data store jamaah, maram, tes_sehat 

Algoritma 
Simpan data pendaftar haji di data store jamaah, 

mahram, tes_sehat 

 

b. PSPEC Pencarian Data 

Tabel. 3.7 PSPEC Pencarian Data 

PSPEC 0.2 Pencarian Data 

Masukkan Data yang ingin dicari (berita, data jamaah) 

Keluaran Informasi dari data yang dicari 

Algoritma 

Cari berdasarkan kata kunci, bila ketemu ditampilkan. 

Dan jika tidak ditemukan maka muncul pesan bahwa 

kata yang dicari tidak ada. 
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c. PSPEC Informasi 

Tabel 3.8 PSPEC Informasi 

PSPEC 0.3 Informasi 

Masukkan Pilih informasi (menu) 

Keluaran Informasi dari menu haji 

Algoritma Informasi dipilih lalu ditampilkan 

 

d. PSPEC Hubungi Kami 

Tabel 3.9 PSPEC Hubungi Kami 

PSPEC 0.4 Hubungi Kami 

Masukkan Pilih menu Hubungi Kami 

Keluaran Data store hubungi 

Algoritma Simpan data kirim pesan di data store hubungi 
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3.2.2.4 Pemodelan Data 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Gambar 3.8 Entity Relationship Diagram 
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b. Skema Diagram 

 

jamaah

PK id_jamaah
PK no_ktp

FK1 kode_brgkt
no_passport
nama
binti
tempat_lhr
tanggal_lhr
jns_kelamin
alamat
kabupaten
provinsi
telp
pendidikan
pekerjaan
gol_darah
status_kawin
ciri_rambut
ciri_alis
ciri_hidung
ciri_muka
tinggi
berat
email
foto
status
tanggal
pin

FK2 id_kecamatan
FK3 id_kelurahan

tes_sehat

PK id_tes

FK1 id_jamaah
FK2 id_puskesmas

hasil tes

mahram

PK id_mahram

nama_mahram
hub_mahram

FK1 ktp_mahram

petugas

PK id_petugas

no_passport
no_ktp
nama
binti
tempat_lhr
tanggal_lhr
jns_kelamin
alamat
telp
gol_darah
status_kawin
email
foto

kuota

PK id_kuota

tahun_brgkt
jml_kuota

berangkat

PK kode_brgkt

tanggal_brgkt
kloter
regu

FK1 id_petugas
FK2 id_kuota

puskesmas

PK id_puskesmas

nama_puskesmas
alamat

kecamatan

PK id_kecamatan

kecamatan

kelurahan

PK id_kelurahan

kelurahan
kodepos

 
Gambar 3.9 Skema Diagram 

 
3.2.3 Perancangan 

3.2.3.1 Lingkungan Implementasi 

a.  Kebutuhan Hardware 

Spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk lingkungan implementasi 

SIHOLI, antara lain: 

• Processor Intel Pentium Dual-Core 2.10 GHz 

• Memori 1 GB 

• Harddisk 250 GB 

• Mouse 

• Printer 
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b. Kebutuhan Software 

Spesifikasi software yang dibutuhkan untuk lingkungan implementasi 

SIHOLI, antara lain: 

• Notepad++ 

• MySQL dan AppServ Open Project 2.5.7 

• Dreamweaver 8 

• Adobe Photoshop CS3 

• Adobe Reader 

• Internet Explorer 

 

3.2.3.2 Deskripsi Data 

a. Tabel user 

Tabel user digunakan untuk menyimpan data user/admin yang berhak 

mengelola dalam sistem. Struktur tabel user seperti pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Tabel user 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_user varchar 50 Primary Key 

password varchar 50  

nama_lengkap varchar 100  

Email varchar 100  

Level varchar 100  

 

b. Tabel petugas 

Tabel petugas digunakan untuk menyimpan data petugas pendamping 

saat keberangkatan haji. Struktur tabel petugas seperti pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 Tabel petugas 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_petugas varchar 10 Primary Key 

no_passport varchar 25  

no_ktp varchar 25  

Nama varchar 50  

Binti varchar 50  

Tempat_lhr varchar 30  

tanggal_lhr date   

jns_kelamin varchar 1  

Alamat varchar 100  

Telp varchar 13  

Gol_darah varchar 2  

status_kawin varchar 13  

Email varchar 100  

Foto varchar 100  

 

c. Tabel kecamatan 

Tabel kecamatan digunakan untuk menyimpan data kecamatan seluruh 

kabupaten Karanganyar karena sesuai dengan contoh pengambilan data di 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Struktur tabel kecamatan 

seperti Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Tabel kecamatan 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_kecamatan int 5 Primary Key 

kecamatan varchar 50  
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d. Tabel kelurahan 

Tabel kecamatan digunakan untuk menyimpan data kelurahan serta 

kodeposnya dari seluruh kabupaten Karanganyar. Struktur tabel kelurahan 

seperti Tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Tabel kelurahan 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_kelurahan int 5 Primary Key 

kelurahan varchar 50  

kodepos int 5  

 

e. Tabel berangkat 

Tabel berangkat digunakan untuk menyimpan data keberangkatan haji. 

Struktur tabel berangkat seperti Tabel 3.14. 

Tabel 3.14 Tabel berangkat 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

kode_brgkt int 5 Primary Key 

tahun_brgkt year 4  

Tanggal_brgkt date   

Kloter int 5  

Regu varchar 10  

id_petugas varchar 10  

 

f. Table kuota 

Tabel kuota digunakan untuk menyimpan data jumlah kuota per tahun. 

Struktur tabel kuota seperti Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Tabel kuota 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_kuota int 5 Primary Key 

Tahun_brgkt year 4  

jml_kuota int 5  
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g. Tabel puskesmas 

Tabel puskesmas digunakan untuk menyimpan data-data dari seluruh 

puskesmas wilayah kabupaten Karanganyar. Struktur tabel puskesmas 

seperti Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 Tabel puskesmas 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_puskesmas int 5 Primary Key 

nama_puskesmas varchar 50  

Alamat varchar 100  

 

h. Tabel modul 

Tabel modul digunakan untuk menyimpan data dari content modul. 

Struktur tabel modul seperti Tabel 3.17. 

Tabel 3.17 Tabel modul 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_modul int 5 Primari Key 

nama_modul varchar 50  

Link varchar 100  

static_content text   

Gambar varchar 100  

Publish enum ‘Y’, ‘N’  

Status enum ‘user’, ‘admin’  

Aktif enum ‘Y’, ‘N’  

Urutan int 5  

 

i. Table berita 

Tabel berita digunakan untuk menyimpan data-data berita. Struktur tabel 

berita seperti Tabel 3.18. 
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Tabel 3.18 Tabel berita 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_berita int 5 Primary Key 

id_kategori int 5  

id_user varchar 50  

Judul varchar 100  

isi_berita text   

gambar varchar 100  

Hari varchar 10  

tanggal date   

Jam time   

counter int 5  

 

j. Tabel kategori 

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data kategori jenis berita. 

Struktur tabel kategori seperti Tabel 3.19. 

Tabel 3.19 Tabel kategori 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_kategori int 5 Primary Key 

nama_kategori varchar 50  

Keterangan varchar 100  

 

k. Tabel agenda 

Tabel agenda digunakan untuk menyimpan data untuk menampilkan 

agenda. Struktur tabel agenda seperti Tabel 3.20. 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

Tabel 3.20 Tabel agenda 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_agenda int 5 Primary Key 

Tema varchar 100  

isi_agenda text   

tgl_mulai date   

tgl_selesai date   

tgl_posting date   

Hari varchar 10  

id_user varchar 50  

 

l. Tabel pengumuman 

Tabel pengumuman digunakan untuk menyimpan data untuk 

menampilkan pengumuman. Struktur tabel pengumuman seperti Tabel 3.21. 

Tabel 3.21 Tabel pengumuman 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_pengumuman int 5 Primary Key 

Judul varchar 100  

Isi text   

Tanggal date   

tgl_posting date   

id_user varchar 50  

 

m. Tabel banner 

Tabel banner digunakan untuk menyimpan data banner. Banner ini 

adalah semacam link untuk mengakses situs lain berdasarkan gambar yang 

ditampilkan. Struktur tabel banner seperti Tabel 3.22. 
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Tabel 3.22 Tabel banner 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_banner int 5 Primary Key 

Judul varchar 100  

url varchar 100  

gambar varchar 100  

tgl_posting date   

 

n. Tabel hubungi 

Tabel hubungi digunakan untuk menyimpan data pesan email yang 

disampaikan oleh pengunjung kepada admin dan juga mengirim balasan 

pesan dari admin. Struktur tabel hubungi seperti Tabel 3.23. 

Tabel 3.23 Tabel hubungi 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_hubungi int 5 Primary Key 

Nama varchar 50  

Email varchar 100  

Subjek varchar 100  

Pesan text   

tanggal date   

 

o. Tabel jamaah 

Tabel jamaah digunakan untuk menyimpan data identitas pendaftar yang 

ingin pergi haji. Struktur tabel jamaah seperti Tabel 3.24. 
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Tabel 3.24 Tabel jamaah 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 
id_jamaah varchar 10 Primary Key 
Kode_brgkt int 5  
no_passport varchar 25  
no_ktp varchar 25  
Nama varchar 50  
Binti varchar 50  
tempat_lhr varchar 30  
tanggal_lhr date   
jns_kelamin varchar 1  
alamat varchar 100  
kelurahan varchar 30  
kecamatan varchar 30  
kabupaten varchar 30  
provinsi varchar 30  
kodepos int 5  
Telp varchar 13  
pendidikan varchar 11  
pekerjaan varchar 20  
ktp_mahram varchar 10  
gol_darah varchar 2  
Status_kawin varchar 13  
ciri_rambut varchar 15  
ciri_alis varchar 15  
ciri_hidung varchar 15  
ciri_muka varchar 15  
tinggi decimal 3,0  
Berat decimal 2,0  
Email varchar 100  
Foto varchar 100  
Status varchar 30  
tanggal year 4  

 

p. Tabel mahram 

Tabel mahram digunakan untuk menyimpan data mahram dari pendaftar 

haji. Struktur tabel mahram seperti Tabel 3.25. 
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Tabel 3.25 Tabel mahram 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_mahram varchar 10 Primary Key 

nama_mahram varchar 50  

hub_mahram varchar 12  

 

q. Tabel tes_sehat 

Tabel tes_kesehatan digunakan untuk menyimpan data hasil tes 

kesehatan dari pendaftar haji. Struktur tabel tes_kesehatan seperti Tabel 

3.26. 

Tabel 3.26 Tabel tes_sehat 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_tes int 5 Primary Key 

id_jamaah varchar 10  

id_puskesmas int 5  

hasil_tes text   

 

3.2.3.3 PSPEC Fase Perancangan 

a. Halaman Index / Utama (Pengunjung) 

 

Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Halaman Index / Utama 
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1) PSPEC Pendaftaran Haji 
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Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Pendaftaran Haji 
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Table 3.27 PSPEC Pendaftaran Haji 
 

Proses 0.1 Pendaftaran Haji 

File mod_pendaftaran.php 

Input Data Pribadi Pendaftar Haji 

Output 

Data tersimpan di data store jamaah, dengan status confirm jika 

pendaftar masuk dalam kuota. Jika tidak masuk dalam kuota, maka 

statusnya waiting list. 

Initial State 

No. Pendaftaran dibuat otomatis yaitu soc0109001 

soc : kode untuk jamaah dari wilayah Jawa Tengah 

01  : kode untuk wilayah kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

09  : kode diambil berdasarkan tahun pendaftaran 

001: kode berdasarkan jumlah calon haji yang mendaftar 

Proses 

// Apabila ada gambar yang diupload 

if (!empty($lokasi_file)){ 

move_uploaded_file($lokasi_file,"admin/foto_berita/$nama_file"); 

 

mysql_query("INSERT INTO jamaah(id_jamaah, _ktp, nama, 

binti, tempat_lhr, tanggal_lhr, jns_kelamin, alamat, kelurahan, 

kecamatan, kabupaten, provinsi, kodepos, telp, pendidikan, 

pekerjaan, id_mahram, gol_darah, status_kawin, ciri_rambut, 

ciri_alis, ciri_hidung, ciri_muka, tinggi, berat, email, foto, status, 

tanggal)  

VALUES('$_POST[id_jamaah]', '$_POST[no_ktp]', 

'$_POST[nama]', '$_POST[binti]', '$_POST[tempat_lhr]', 

'$tanggal_lhr', '$_POST[jns_kelamin]', '$_POST[alamat]', 

'$_POST[kelurahan]', '$_POST[kecamatan]', 

'$_POST[kabupaten]', '$_POST[provinsi]', '$_POST[kodepos]', 

'$_POST[telp]', '$_POST[pendidikan]', '$_POST[pekerjaan]', 

'$_POST[id_mahram]', '$_POST[gol_darah]', 

'$_POST[status_kawin]', '$_POST[ciri_rambut]', 
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'$_POST[ciri_alis]', '$_POST[ciri_hidung]', '$_POST[ciri_muka]', 

'$_POST[tinggi]', '$_POST[berat]', '$_POST[email]', '$nama_file', 

'$status', YEAR(CURRENT_DATE))") or die(mysql_error()); 

} 

  // Apabila tidak ada gambar yang di upload 

else{ 

mysql_query("INSERT INTO jamaah(id_jamaah, no_ktp, nama, 

binti, tempat_lhr, tanggal_lhr, jns_kelamin, alamat, kelurahan, 

kecamatan, kabupaten, provinsi, kodepos, telp, pendidikan, 

pekerjaan, id_mahram, gol_darah, status_kawin, ciri_rambut, 

ciri_alis, ciri_hidung, ciri_muka, tinggi, berat, email, status, 

tanggal) 

VALUES('$_POST[id_jamaah]', '$_POST[no_ktp]', 

'$_POST[nama]', '$_POST[binti]', '$_POST[tempat_lhr]', 

'$tanggal_lhr', '$_POST[jns_kelamin]', '$_POST[alamat]', 

'$_POST[kelurahan]', '$_POST[kecamatan]', 

'$_POST[kabupaten]', '$_POST[provinsi]', '$_POST[kodepos]', 

'$_POST[telp]', '$_POST[pendidikan]', '$_POST[pekerjaan]', 

'$_POST[id_mahram]', '$_POST[gol_darah]', 

'$_POST[status_kawin]', '$_POST[ciri_rambut]', 

'$_POST[ciri_alis]', '$_POST[ciri_hidung]', '$_POST[ciri_muka]', 

'$_POST[tinggi]', '$_POST[berat]', '$_POST[email]', '$status', 

YEAR(CURRENT_DATE))"); 

} 

 

$id_mahram = $_POST[id_mahram]; 

if (!empty($id_mahram)){ 

mysql_query("INSERT INTO mahram(id_mahram, 

nama_mahram, hub_mahram, id_jamaah) 

VALUES('$id_mahram', '$_POST[nama_mahram]', 

'$_POST[hub_mahram]', '$_POST[id_jamaah]')"); 
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} 

else{ 

 

} 

 

mysql_query("INSERT INTO tes_sehat(id_jamaah, id_puskesmas, 

hasil_tes) 

VALUES('$_POST[id_jamaah]', '$_POST[id_puskesmas]', 

'$_POST[hasil_tes]')"); 

Final State Data tersimpan ke data store jamaah, mahram, dan tes_sehat 

 

2) PSPEC Pencarian Data 

 

Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Pencarian Data 
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Tabel 3.28 PSPEC Pencarian Data 

Proses 0.2 Pencarian Data 

File media.php 

Input kategori berita 

Output Data yang dicari ditampilkan 

Initial State Masukkan kategori berita lalu klik tombol cari 

Proses 

$kunci = $_REQUEST['berita']; 

$cari=mysql_query("SELECT * FROM berita, user 

WHERE user.id_user=berita.id_user AND id_kategori 

LIKE '%$kunci%' ORDER BY id_berita DESC LIMIT 5"); 

Final State 

Apabila yang dicari ketemu, maka ditampilkan di kiri.php. 

Dan jika yang dicari tidak ditemukan, maka akan ada pesan 

bahwa yang dicari berdasarkan kata kunci tidak ada. 

 

3) PSPEC Informasi 

 

Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Informasi 
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Tabel 3.29 PSPEC Informasi 

Proses 0.3 Informasi 

File media.php 

Input - 

Output Informasi ditampilkan 

Initial State 

Pilih menu informasi (Persiapa Haji, Rukun dan Wajib Haji, 

Manasik Haji, Kegiatan Ibadah Haji, Ensiklopedia Dzikir 

dan Doa, Berita, Agenda, Pengumuman) 

Proses - 

Final State Menu informasi yang dipilih ditampilkan di kiri.php 

 

4) PSPEC Hubungi Kami 

 

Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Hubungi Kami 
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Tabel 3.30 PSPEC Hubungi Kami 

Proses 0.4 Hubungi Kami 

File kiri.php($_GET[module]=='hubungi') 

Input Nama, Email, Subject, dan Pesan. 

Output Pesan kepada admin tersimpan di data store hubungi 

Initial State 
Pilih menu Hubungi Kami, lalu isi Nama, Email, Subject, 

dan Pesan kemudian klik tombol Kirim. 

Proses 

mysql_query("INSERT INTO hubungi(nama, email, subjek, 

pesan, tanggal)  

VALUES('$_POST[nama]', '$_POST[email]', 

'$_POST[subjek]', '$_POST[pesan]', '$tgl_sekarang')"); 

Final State 
Pesan yang dikirim selanjutnya akan diproses(balas pesan) 

oleh admin. 

 

b. PSPEC Halaman Login Admin 

 

Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Halaman Login Admin 

 

 

 

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



 

 

Table 3.31 PSPEC Halaman Login Admin 

Proses Halaman Login Admin 

File index.php  

Input id_user dan password 

Output Masuk ke dalam Halaman Admin SIHOLI 

Initial State 
Masukkan id_user dan password terlebih dahulu agar dapat 

mengakses sistem. 

Proses 

$pass   = md5($_POST[password]); 

$login  = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 

id_user='$_POST[username]' AND password='$pass'"); 

$ketemu = mysql_num_rows($login); 

$r      = mysql_fetch_array($login); 

 

// Apabila username dan password ditemukan 

if ($ketemu > 0){ 

  session_start(); 

  session_register("namauser"); 

  session_register("passuser"); 

 

  $_SESSION[namauser]=$r[id_user]; 

  $_SESSION[passuser]=$r[password]; 

  header('location:media.php?module=home'); 

} 

else{ 

  echo "<link href=../config/adminstyle.css rel=stylesheet 

type=text/css>"; 

  echo "<center>Login gagal! username & password tidak 

benar<br>"; 

  echo "<a href=index.php><b>ULANGI 

LAGI</b></a></center>";} 
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Final State 

Apabila login berhasil, maka user dapat masuk ke dalam 

sistem. Dan jika login gagal, maka anda harus 

mengulanginya sampai benar. 

 

c. PSPEC Halaman Admin 

 

Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Halaman Admin 

 

 

Gambar 3.17 Detail Rancangan Antarmuka Halaman Admin 
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1) PSPEC Pendataan 

 

Table 3.32 PSPEC Pendataan 

Proses 0.1.1 Pendataan 

File 

Nama modul 

(mod_user.php, mod_modul.php, mod_berita.php, 

mod_agenda.php, mod_pengumuman.php, mod_banner.php, 

mod_hubungi.php, mod_petugas.php, mod_berangkat.php, 

mod_kuota.php, mod_kecamatan.php, mod_kelurahan.php, 

mod_puskesmas.php) 

Input Data-data 

Output Tabel-tabel atau data store haji 

Initial State 
Untuk melakukan pendataan klik Tambah Data pada setiap 

menu. 

Proses 

elseif ($module=='nama modul' AND $act=='input'){ 

   mysql_query("INSERT INTO nama tabel(nama field) 

VALUES('$_POST[nama field]')"); 

  header('location:media.php?module='.$module); 

} 

Final State Data pendataan tersimpan di data store haji 
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2) PSPEC Perubahan Data 

 
Tabel 3.33 PSPEC Perubahan Data 

Proses 0.1.2 Perubahan Data 

File 

Nama modul 

(mod_user.php, mod_modul.php, mod_berita.php, 

mod_agenda.php, mod_pengumuman.php, mod_banner.php, 

mod_hubungi.php, mod_petugas.php, mod_berangkat.php, 

mod_kuota.php, mod_kecamatan.php, mod_kelurahan.php, 

mod_puskesmas.php) 

Input Data-data yang akan diubah 

Output Data-data baru 

Initial State 
Untuk melakukan perubahan data klik Edit pada kolom Aksi 

di setiap menu. 

Proses 

elseif($module=='nama modul' AND $act=='update'){ 

     mysql_query("UPDATE nama tabel SET nama field = 

'$_POST[namafield]'"); 

 header('location:media.php?module='.$module); 

} 

Final State Data baru tersimpan di data store haji 
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3) PSPEC Pencarian Data 

 
Tabel 3.34 PSPEC Pencarian Data 

Proses 0.2 Pencarian Data 

File 

Nama modul 

(mod_user.php, mod_petugas.php, mod_berangkat.php, 

mod_kecamatan.php, mod_kelurahan.php, 

mod_puskesmas.php) 

Input Data-data yang akan dicari 

Output Informasi dari data yang dicari 

Initial State 

Untuk melakukan pencarian data pilih menu dari data yang 

akan dicari lalu masukkan kata kunci dari data yang ingin 

dicari kemudian klik Go. 

Proses 

$kunci = $_REQUEST[nama edit box]; 

$tampil=mysql_query("SELECT * FROM nama tabel 

WHERE nama field LIKE '%$kunci%' OR nama field LIKE 

'%$kunci%' limit $posisi, $batas"); 

 

$jumlah=mysql_num_rows($tampil); 

Final State Data yang dicari ditampilkan 
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4) PSPEC Laporan 

 
Tabel 3.35 PSPEC Laporan 

Proses 0.3 Laporan 

File 
Nama modul 

(mod_petugas.php, mod_berangkat.php, mod_validasi.php) 

Input Kata kunci dari data yang akan dicetak 

Output Laporan dari data yang akan dicetak 

Initial State Untuk membuat laporan data klik Laporan. 

Proses 

include "fpdf.php"; 

class PDF extends FPDF 

function CreateContent($data){} 

function Footer(){} 

$pdf=new PDF() 

$pdf->AddPage() 

$pdf->CreateContent($show,'logo.jpg') 

$pdf->Output($filename,'I'); // Cetak Output 

Final State Draft laporan 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi 

4.1.1 Implementasi Antarmuka 

 Implementasi antarmuka terbagi menjadi dua bagian, yaitu tampilan halaman 

admin dan tampilan halaman index/utama. Halaman admin hanya ditujukan 

kepada admin, selaku pemegang kendali sistem. Dan halaman index/utama 

ditujukan untuk khalayak umum. 

4.1.1.1 Tampilan Halaman Admin 

a. Halaman Login Admin 

 Halaman index merupakan halaman yang pertama kali akan muncul ketika 

alamat / URL sistem ditulis dalam web browser. Halaman ini merupakan 

halaman untuk login ke halaman utama yang digunakan untuk mengelola data 

haji. Tampilan halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 
 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Admin 
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b. Halaman Index Admin 

Halaman index admin merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengelola data haji. Halaman ini hanya dapat diakses oleh orang yang 

mempunyai hak akses dalam mengelola data haji, yaitu admin. Tampilan 

halaman index admin dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Index Admin 

 

Halaman utama terdiri dari beberapa link (halaman). Dimana halaman 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Halaman Profil Lembaga 

Halaman profil digunakan untuk membuat profil mengenai lembaga yaitu 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Tampilan halaman profil 

lembaga dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Tampilan Halaman Profil Lembaga 

 

2) Halaman Manajemen Modul 

Halaman manajemen modul adalah modul yang digunakan untuk 

memanggil setiap link yang ada pada main menu. Tujuan dibuat modul seperti 

ini adalah agar lebih teratur dalam mengelola web. Tampilan halaman 

manajemen modul dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan halaman tambah modul 

pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.4 Tampilan Halaman Manajemen Modul 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Tambah Modul 
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3) Manajemen User 

Manajemen user digunakan untuk mengatur hak akses sistem. Hak akses 

dibagi menjadi dua, yaitu admin dan user. Admin dapat melakukan pendataan, 

perubahan, pencarian, dan cetak laporan. User hanya dapat membuat berita, 

agenda, dan pengumuman. Tampilan halaman manajemen user dapat dilihat 

pada Gambar 4.6 dan halaman tambah user pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Manajemen User 
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Tambah User 

 

Pada halaman user juga dapat melakukan pencarian, yaitu pencarian 

berdasarkan nama atau email. Tampilan halaman pencarian data user dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 dan halaman hasil pencarian pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Pencarian User 
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Gambar 4.9 Tampilan Halaman Hasil Pencarian User 

 
4) Pendaftaran Haji 

Pendaftaran haji digunakan untuk melakukan pendataan haji oleh admin. 

Pendaftaran haji pada halaman admin ini dilakukan karena masih ada 

pendaftar haji yang melakukan sistem manual, yaitu mengisi formulir SPPH 

(Surat Pendaftaran Pergi Haji). Dari formulir yang telah diisi tersebut 

kemudian akan dimasukkan oleh petugas kantor Departemen Agama 

Kabupaten Karanganyar ke dalam sistem. Tampilan halaman pendaftaran haji 

dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Tampilan Halaman Pendaftaran Haji 

 

5) Berita 

Berita digunakan untuk membuat berita-berita yang nantinya akan 

ditampilkan di halaman index/utama. Admin dan user dapat membuat berita di 

halaman ini. Tampilan halaman berita dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan 

halaman tambah berita pada Gambar 4.12.  
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Gambar 4.11 Tampilan Halaman Berita 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Tambah Berita 
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Pada halaman berita juga dapat melakukan pencarian, yaitu pencarian 

berdasarkan kategori berita. Tampilan halaman pencarian berita dapat dilihat 

pada Gambar 4.13 dan halaman hasil pencarian pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Halaman Pencarian Berita 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Hasil Pencarian Berita 
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6) Agenda 

Agenda digunakan untuk membuat agenda kegiatan oleh admin. Agenda 

yang dibuat seputar kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Agama 

Kabupaten Karanganyar. Agenda yang telah dibuat nanti akan ditampilkan di 

halaman utama/pengunjung. Tampilan halaman agenda dapat dilihat pada 

Gambar 4.15 dan halaman tambah agenda pada Gambar 4.16.  

 

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Agenda 
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Gambar 4.16 Tampilan Tambah Agenda 

 
7) Pengumuman 

Pengumuman digunakan untuk membuat pengumuman-pengumuman oleh 

admin. Pengumuman yang dibuat seputar kegiatan yang dilakukan oleh 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Pengumuman yang disampaikan 

oleh Departemen Agama ada yang bersifat langsung kepada calon jamaah dan 

ada yang bersifat umum, yaitu hanya ditampilkan dihalaman website saja. 

Pengumuman yang bersifat langsung kepada calon jamaah akan langsung 

disampaikan melalui layanan SMS gateway dengan mengklik tombol Kirim 

SMS. Pengumuman yang telah dibuat nanti akan ditampilkan di halaman 

index/utama. Tampilan halaman pengumuman dapat dilihat pada Gambar 4.17 

dan halaman tambah pengumuman pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4.17 Tampilan Halaman Pengumuman 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan Tambah Pengumuman 
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8) Banner 

Banner digunakan untuk membuat link ke situs lain oleh admin. banner 

yang telah dibuat nanti akan ditampilkan di halaman index/utama. Tampilan 

halaman banner dapat dilihat pada Gambar 4.19 dan halaman tambah banner 

pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.19 Tampilan Halaman Banner 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan Tambah Banner 
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9) Hubungi Kami 

Hubungi kami digunakan untuk menampung pesan dari pengunjung 

siholi.com ke admin yang kemudian akan di reply kembali oleh admin ke 

email pengunjung. Tampilan halaman hubungi kami dapat dilihat pada 

Gambar 4.21 dan halaman reply email pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Hubungi Kami 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan Reply Email 
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10) Petugas 

Petugas digunakan untuk membuat data petugas pendamping haji. 

Tampilan halaman petugas dapat dilihat pada Gambar 4.23 dan halaman 

tambah petugas pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Petugas 
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Gambar 4.24 Tampilan Tambah Petugas 

 

Pada halaman petugas juga dapat melakukan pencarian, yaitu pencarian 

berdasarkan ID jamaah dan nama. Tampilan halaman pencarian petugas dapat 

dilihat pada Gambar 4.25 dan halaman hasil pencarian pada Gambar 4.26. 
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Gambar 4.25 Tampilan Halaman Pencarian Petugas 

 

 

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Hasil Pencarian Petugas 
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11) Kuota 

Kuota digunakan untuk membuat jatah kursi keberangkatan setiap tahun. 

Tampilan halaman kuota dapat dilihat pada Gambar 4.27 dan halaman tambah 

kuota pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Kuota 

 

 

Gambar 4.28 Tampilan Tambah Kuota 
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12) Kecamatan 

Kecamatan digunakan untuk membuat wilayah kecamatan sekabupaten 

Karanganyar. Tampilan halaman kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4.29 

dan halaman tambah kecamatan pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.29 Tampilan Halaman Kecamatan 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan Tambah Kecamatan 
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Pada halaman kecamatan juga dapat melakukan pencarian berdasarkan 

nama kecamatan. Tampilan halaman pencarian kecamatan dapat dilihat pada 

Gambar 4.31 dan halaman hasil pencarian pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Halaman Pencarian Kecamatan 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Hasil Pencarian Kecamatan 
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13) Kelurahan 

Kelurahan digunakan untuk membuat wilayah kelurahan sekabupaten 

Karanganyar. Tampilan halaman kelurahan dapat dilihat pada Gambar 4.33 

dan halaman tambah kelurahan pada Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.33 Tampilan Halaman Kelurahan 

 

 

Gambar 4.34 Tampilan Tambah Kelurahan 
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Pada halaman kelurahan juga dapat melakukan pencarian, yaitu pencarian 

berdasarkan nama kelurahan/desa dan kodepos. Tampilan halaman pencarian 

kelurahan dapat dilihat pada Gambar 4.35 dan halaman hasil pencarian pada 

Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.35 Tampilan Halaman Pencarian Kelurahan 

 

 

Gambar 4.36 Tampilan Halaman Hasil Pencarian Kelurahan 
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14) Keberangkatan 

Keberangkatan digunakan untuk membuat data keberangkatan haji. 

Tampilan halaman keberangkatan dapat dilihat pada Gambar 4.37 dan 

halaman tambah keberangkatan pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.37 Tampilan Halaman Keberangkatan 

 

 

Gambar 4.38 Tampilan Tambah Keberangkatan 
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Pada halaman keberangkatan juga dapat melakukan pencarian, yaitu 

pencarian berdasarkan ID berangkat dan tanggal berangkat. Tampilan halaman 

pencarian keberangkatan dapat dilihat pada Gambar 4.39 dan halaman hasil 

pencarian pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Pencarian Keberangkatan 

 

 

Gambar 4.40 Tampilan Halaman Hasil Pencarian Keberangkatan 

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



 

 

15) Puskesmas 

Puskesmas digunakan untuk membuat data puskesmas sekabupaten 

Karanganyar. Tampilan halaman puskesmas dapat dilihat pada Gambar 4.41 

dan halaman tambah data puskesmas pada Gambar 4.42. 

 

Gambar 4.41 Tampilan Halaman Puskesmas 

 

 

Gambar 4.42 Tampilan Tambah Data Puskesmas 
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Pada halaman puskesmas juga dapat melakukan pencarian, yaitu pencarian 

berdasarkan ID puskesmas dan nama puskesmas. Tampilan halaman pencarian 

puskesmas dapat dilihat pada Gambar 4.43 dan halaman hasil pencarian pada 

Gambar 4.44. 

 

Gambar 4.43 Tampilan Halaman Pencarian Puskesmas 

 

 

Gambar 4.44 Tampilan Halaman Hasil Pencarian Puskesmas 
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16) Lihat Daftar Calon Haji 

Pada halaman lihat daftar calon haji digunakan untuk melakukan validasi  

data jamaah yang telah masuk ke dalam tabel jamaah. Data yang akan di 

validasi hanya jamaah yang terdaftar dengan status confirm. Apabila data telah 

divalidasi, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan SMS yang 

memberitahukan kode PIN kepada calon jamaah melalui layanan SMS 

gateway. PIN tersebut nantinya digunakan untuk melihat detail data dari calon 

jamaah dihalaman index/utama. Data yang telah divalidasi oleh petugas, 

statusnya akan berubah manjadi OK. Tampilan halaman lihat daftar calon haji 

dapat dilihat pada Gambar 4.45 dan halaman validasi data jamaah pada 

Gambar 4.46. 

 

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Daftar Calon Haji 

 

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



 

 

 

Gambar 4.46 Tampilan Validasi Data Daftar Calon Haji 

 

4.1.1.2 Tampilan Halaman Index / Utama 

Halaman index/utama merupakan halaman yang pertama kali akan muncul 

ketika alamat / URL sistem ditulis dalam web browser address. Tampilan halaman 

index dapat dilihat pada Gambar 4.47. Pada halaman index/utama juga dapat 

melakukan proses pencarian, yaitu pencarian berita berdasarkan kategori berita. 

Tampilan seperti pada Gambar 4.48. 
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Gambar 4.47 Tampilan Halaman Index / Utama 

 

 

Gambar 4.48 Tampilan Halaman Index / Utama Proses Pencarian 
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Halaman index diatas terdiri dari beberapa link (halaman). Dimana halaman 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Halaman Home 

Halaman home merupakan halaman yang pertama kali akan muncul ketika 

alamat / URL sistem ditulis dalam web browser address. Halaman ini menjelaskan 

informasi dari sistem SIHOLI (Sistem Informasi Haji Online). Tampilan halaman 

home dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

b. Halaman Persiapan Haji 

Halaman persiapan haji adalah halaman informasi seputar persiapan haji yang 

harus dilakukan. 

c. Halaman Rukun dan Wajib Haji 

Halaman rukun dan wajib haji adalah halaman yang memberikan informasi 

mengenai rukun dan wajib haji. 

d. Manasik Haji 

Halaman manasik haji adalah halaman yang menginformasikan tata cara 

melakukan manasik haji. 

e. Kegiatan Ibadah Haji 

Sama seperti halaman sebelumnya, halaman kegiatan ibadah haji adalah 

halaman yang memberikan informasi kegiatan apa saja yang akan dilakukan 

selama ibadah haji. 

f. Dzikir dan Doa 

Halaman dzikir dan doa adalah halaman kumpulan beberapa dzikir dan doa 

yang harus dilakukan ketika beribadah haji. 

g. Profil Lembaga 

Halaman profil lembaga adalah halaman yang menampilkan profil dari 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Tampilan halaman profil lembaga 

dapat dilihat pada Gambar 4.49. 
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Gambar 4.49 Tampilan Halaman Profil Lembaga 
 

h. Pendaftaran Haji 

Halaman pendaftaran merupakan halaman yang digunakan untuk mendaftar 

haji. Pendaftaran haji ini menggunakan sistem kuota, jadi jika pendaftar masuk 

dalam kuota, maka status daftarnya confirm. Tapi, jika pendaftar tidak masuk 

dalam kuota, maka status daftarnya waiting list (daftar tunggu) yang artinya 

pendaftar harus menunggu giliran untuk pergi haji. Tampilan halaman pendaftaran 

haji dapat dilihat pada Gambar 4.50. 

 

i. Berita 

Halaman berita adalah halaman untuk menampilkan berita-berita yang telah 

diupload oleh admin. Tampilan halaman berita dapat dilihat pada Gambar 4.51. 
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Gambar 4.50 Tampilan Halaman Pendaftaran Haji 
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Gambar 4.51 Tampilan Halaman Berita 
 

j. Agenda 

Halaman agenda adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan agenda 

kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. 

Tampilan halaman agenda dapat dilihat pada Gambar 4.52. 
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Gambar 4.52 Tampilan Halaman Agenda 
 

k. Pengumuman 

Halaman pengumuman adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan 

pengumuman-pengumuman yang di masukkan oleh admin. pengumuman yang 

dibuat adalah seputar kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Agama 

Kabupaten Karanganyar. Tampilan halaman pengumuman dapat dilihat pada 

Gambar 4.53. 
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Gambar 4.53 Tampilan Halaman Pengumuman 
 

l. Hubungi Kami 

Halaman hubungi kami merupakan halaman yang digunakan untuk 

memberikan pesan kepada admin. Pesan (message) kemudian akan diproses, dan 

selanjutnya admin akan mereply email. Halaman hubungi kami ini sama halnya 

seperti halaman komentar pada situs lain. Tampilan halaman hubungi kami dapat 

dilihat pada Gambar 4.54. 
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Gambar 4.54 Tampilan Halaman Hubungi Kami 
 

m. Lihat Daftar Calon Haji 

Halaman lihat daftar calon haji merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat daftar nama pendaftar haji. Tampilan halaman lihat daftar calon haji dapat 

dilihat pada Gambar 4.55. Pada halaman ini jika ingi melihat detail data calon 

haji, harus memasukkan PIN yang sebelumnya telah diberitahukan kepada jamaah 

melalui layanan SMS gateway ketika data telah divalidasi oleh petugas kantor 

Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. Apabila PIN yang dimasukkan 

benar, maka akan ditampilkan detail data dari calon jamaah. Tampilan detail data 

calon haji dapat dilihat pada Gambar 4.56. 
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Gambar 4.55 Tampilan Halaman Lihat Daftar Calon Haji 

 

 

Gambar 4.56 Tampilan Detail Data Calon Haji 
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4.1.2 Implementasi Laporan 

Pada implementasi laporan terdapat tiga jenis laporan, yaitu laporan 

keberangkatan pada menu keberangkatan, laporan data petugas pada menu 

petugas, dan laporan data jamaah pada menu lihat daftar calon haji. Tampilan 

laporan dapat dilihat pada Gambar 4.57, Gambar 4.58, dan Gambar 4.59. 

 

Gambar 4.57 Laporan Data Keberangkatan 

 

 

Gambar 4.58 Laporan Data Petugas Pendamping Haji 
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Gambar 4.59 Laporan Data Jamaah Haji 

 

4.2 Evaluasi Sistem 

 SIHOLI (Sistem Informasi Haji Online) merupakan suatu sistem informasi 

yang menangani proses pendaftaran haji dan pengolahan data yang berkaitan 

dengan haji. Pengolahan data tersebut meliputi proses input data, proses 

pencarian, proses update dan pembuatan laporan. 

 SIHOLI dapat membantu mangatasi masalah pendataan dan pengolahan data 

haji di Departemen Agama Kabupaten Karanganyar, yang masih dilakukan secara 

manual. SIHOLI diharapkan mampu mempermudah proses pendataan, 

pengolahan, dan pencetakan laporan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian, akan menghasilkan informasi cepat dan akurat sehingga 

efektifitas kerja dapat tercapai. Namun demikian, SIHOLI ini masih memiliki 

kekurangan, yaitu sistem belum mampu terhubung dengan bank yang ditunjuk 

oleh Departemen Agama sebagai tempat pembayaran biaya pergi haji, yang akan 

menentukan pendaftar haji yang mendapatkan kursi keberangkatan. Sistem SMS 

yang digunakan masih bersifat satu arah, yaitu sistem mengirim pesan ke setiap 

calon haji terpilih. Dan juga untuk sementara proses reply email belum diterapkan 

ke dalam sistem dan masih dalam bentuk wacana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan implementasi dan analisa sistem yang telah dibahas sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pergantian proses pendaftaran haji dari manual yaitu dengan mengisi formulir 

SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) menuju media online menggunakan 

Sistem Informasi Haji Online selain berfungsi sebagai solusi dari penanganan 

database haji dengan jumlah para calon haji yang setiap tahun semakin 

meningkat juga guna memudahkan kaum muslim untuk melakukan proses 

pendaftaran haji di Kabupaten Karanganyar. 

2. Sistem informasi haji online memiliki fasilitas SMS gateway, yang digunakan 

untuk memberikan informasi-informasi oleh Departemen Agama Kabupaten 

Karanganyar kepada calon haji. 

3. Sistem Informasi Haji Online (SIHOLI) adalah sistem yang menangani proses 

pendaftaran haji dan menejemen data haji di Departemen Agama Kabupaten 

Karanganyar. Dalam pengimplementasian SIHOLI terdapat beberapa hal yang 

masih menjadi kendala, salah satunya adalah belum jelasnya penanganan 

sistem kuota haji yang pada kenyataannya masih diatur oleh pihak bank selaku 

media penerima biaya haji, dimana sisem kuota tersebut seharusnya diatur 

oleh Departemen Agama Kabupaten Karanganyar. 

 

5.2 Saran 

 Untuk mengembangkan penelitian sistem ini di kemudian hari, maka perlu 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Sistem informasi haji online belum mampu terhubung dengan bank sebagai 

tempat pembayaran biaya haji yang ditunjuk oleh Departemen Agama 

Indonesia, sehingga dalam pengembangan nantinya akan lebih baik sistem ini 

dibuat terhubung dengan bank agar pengontrolan jumlah kuota haji semakin 

baik. 

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



 

 

2. Sistem SMS gateway yang diterapkan masih bersifat satu arah, yaitu sistem 

mengirim pesan kepada calon haji terpilih, sehingga perlu adanya 

pengembangan SMS gateway yang lebih komunikatif, yaitu calon haji dapat 

mengirim pesan ke sistem. 

3. Perlu dikembangkan sistem mobile, sehingga informasi tentang haji dan 

pendaftaran dapat diakses melalui handphone dari mana saja. 

4. Sistem informasi haji online belum terintegrasikan dengan sistem lain, 

sehingga dalam pengembangan nantinya akan lebih baik di integrasikan 

dengan sistem yang ada di pusat. 
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- Lampiran - 
MANAJEMEN VERSI 

 
 

 
VERSI 1 

 
Feature Command  Error 

1. Keamanan sistem sudah terjamin 
dengan adanya authentikasi 
username dan password. 

1. Buat username dan password 
pribadi untuk database di 
Localhost. 

2. SIHOLI dapat melakukan 
pengolahan data, seperti: input 
data, update data, delete data. 

2. Pada menu Pendaftaran Haji, 
sebaiknya No. Pendaftaran dibuat 
Uneditable (tidak dapat diubah). 

3. Penomoran pendaftaran haji dan 
penomoran ID petugas telah 
tercipta dengan format tertentu 
secara otomatis. 

3. Max length untuk nomor passport 
dan nomor  KTP. 

4. Terdapat fasilitas pencarian 
(searching). 

4.  Masukkan data berupa spasi masih 
diterima dan dapat disimpan ke 
database. 

5. Terdapat fasilitas cetak laporan 
yaitu data keberangkatan, petugas, 
dan calon haji. 

5. Foto di copy dengan ftp-connect. 

6. Penomoran pendaftaran haji 
otomatis akan melakukan reset 
ketika tahun berganti. 

6. No. Pendaftaran Mahram diganti 
dengan No. KTP Mahram (no_ktp 
dibuat unique key di tabel jamaah). 

7. Terdapat menu berita sehingga 
menjadikan sistem informasi haji 
online lebih interaktif dan tidak 
terkesan kaku karena resmi. 

7. Combobox seharusnya tidak boleh 
kosong. 

8. Terdapat fungsi random PIN yang 
digunakan sebagai kode untuk 
mengakses SIHOLI. 

8. Aliran data pada Context Diagram 
(CD) disesuaikan. 

9. Terdapat fasilitas SMS gateway 
yang digunakan untuk 
memberikan informasi kode PIN 
kepada calon haji yang telah 
mendaftar dan juga informasi lain, 
seperti pengumuman-
pengumuman yang disampaikan 
oleh Departemen Agama 
Kabupaten Karanganyar. 

9. Data Flow Diagram (DFD) Level 
1 Jamaah aliran datanya masih 
kurang yaitu aliran untuk 
informasi pesan (menggunaan 
SMS gateway). 

  10. Cetak laporan dengan format .pdf 
belum berhasil dibuat. 

  11. Reply email belum berhasil dibuat. 
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VERSI 2 

 
Feature Command  Error 

1. Sama dengan versi 1 dari point 1- 
9. 

1. Reply email belum berhasil dibuat. 

2. Berhasil membuat username dan 
password pribadi untuk database 
di Localhost. 

  

3. Pada menu Pendaftaran Haji, No. 
Pendaftaran telah berhasil dibuat 
Uneditable (tidak dapat diubah). 

  

4. Nomor passport dan nomor KTP 
sudah dibatasi menjadi 20 digit. 

  

5. Adanya validasi masukkan data 
berupa spasi sebelum data 
disimpan ke database. 

  

6. Upload foto pada menu 
Pendaftaran Haji dibuat dengan 
move uploaded (foto akan 
dipindah dan disimpan ke folder 
khusus jamaah). 

  

7. No KTP telah dibuat unique key di 
tabel jamaah. 

  

8. Combobox sudah tidak kosong.   
9. Aliran data pada Context Diagram 

(CD) telah disesuaikan. 
  

10. Aliran data pada Data Flow 
Diagram (DFD) Level 1 Jamaah 
telah dilengkapi. 

  

11. Telah berhasil membuat laporan 
dengan format .pdf. 

  

12. Adanya validasi masukkan data 
email. 
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VERSI 3 

 
Feature Command  Error 

1. Sama dengan versi 1 dari point 1- 
9. 

1. Reply email belum berhasil dibuat. 

2. Berhasil membuat username dan 
password pribadi untuk database 
di Localhost. 

2. Validasi tanggal masih salah 
(masih bisa memilih tanggal 30 
dengan bulan februari). 

3. Pada menu Pendaftaran Haji, No. 
Pendaftaran telah berhasil dibuat 
Uneditable (tidak dapat diubah). 

3. Validasi alamat masih rancu 
(masih bisa memasukkan alamat 
diluar wilayah kabupaten 
Karanganyar). 

4. Nomor passport dan nomor KTP 
sudah dibatasi menjadi 20 digit. 

4. Validasi email kurang akurat, 
karena masih bisa memasukkan 
alamat email dengan double ”@”. 

5. Adanya validasi masukkan data 
berupa spasi sebelum data 
disimpan ke database. 

5. Status pendaftar haji belum bisa 
berubah secara otomatis apabila 
jumlah kuota diubah. 

6. Upload foto pada menu 
Pendaftaran Haji dibuat dengan 
move uploaded (foto akan 
dipindah dan disimpan ke folder 
khusus jamaah). 

  

7. No KTP telah dibuat unique key di 
tabel jamaah. 

  

8. Combobox sudah tidak kosong.   
9. Aliran data pada Context Diagram 

(CD) telah disesuaikan. 
  

10. Aliran data pada Data Flow 
Diagram (DFD) Level 1 Jamaah 
telah dilengkapi. 

  

11. Telah berhasil membuat laporan 
dengan format .pdf. 

  

12. Adanya validasi masukkan data 
email. 
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VERSI 4 

 
Feature Command  Error 

1. Sama dengan versi 1 dari point 1- 
9. 

1. Reply email belum berhasil dibuat. 

2. Berhasil membuat username dan 
password pribadi untuk database 
di Localhost. 

2. Validasi alamat masih rancu 
(masih bisa memasukkan alamat 
diluar wilayah kabupaten 
Karanganyar). 

3. Pada menu Pendaftaran Haji, No. 
Pendaftaran telah berhasil dibuat 
Uneditable (tidak dapat diubah). 

3. Status pendaftar haji belum bisa 
berubah secara otomatis apabila 
jumlah kuota diubah. 

4. Nomor passport dan nomor KTP 
sudah dibatasi menjadi 20 digit. 

  

5. Adanya validasi masukkan data 
berupa spasi sebelum data 
disimpan ke database. 

  

6. Upload foto pada menu 
Pendaftaran Haji dibuat dengan 
move uploaded (foto akan 
dipindah dan disimpan ke folder 
khusus jamaah). 

  

7. No KTP telah dibuat unique key di 
tabel jamaah. 

  

8. Combobox sudah tidak kosong.   
9. Aliran data pada Context Diagram 

(CD) telah disesuaikan. 
  

10. Aliran data pada Data Flow 
Diagram (DFD) Level 1 Jamaah 
telah dilengkapi. 

  

11. Telah berhasil membuat laporan 
dengan format .pdf. 

  

12. Validasi masukkan data email 
telah berhasil dibuat. 

  

13. Validasi tanggal telah akurat.   
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