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ABSTRACT 

 
 

Darwik Sella Rombicta. 2009. ACADEMIC INFORMATION 
SYSTEMS AT LPK ALFABANK SURAKARTA. DIII Computer Program. 
Faculty of Mathematics and Natural Science, Sebelas Maret University. 

The purpose of this research is to build an information system that can 
make student easily to know information of LPK Alfabank, education program of 
LPK Alfabank, student profile and all information about academic progress, 
instructor qualification, schedule, and registration info. 

To reach these research goals, it is absolutely needed the data which 
related to details obtained by same methods such as observation, interview, 
documentation and literature. System is needed Openwave software simulator, of 
handphone, in appserv as an RDMS. Macromedia Dreamweaver 8 as a web editor 
is chosen. 

The conclusion of this research that can be drawn is of LPK Alfabank 
Surakarta  has been develop. The system, hopefully can make student easier to get 
information, values, schedule and get up-to-date information without the students 
come to LPK Alfabank directly.  
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INTISARI 

 

Darwik Sella Rombicta. 2009. SISTEM INFORMASI AKADEMIK 
PADA LPK ALFABANK SURAKARTA. Program DIII Ilmu Komputer, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 

Tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini untuk membangun suatu 
sistem informasi akademik yang dapat memudahkan siswa untuk mengetahui 
informasi LPK Alfabank, program pendidikan yang ada di LPK Alfabank, profil 
siswa beserta informasi nilai, profil dosen,  jadwal kuliah serta informasi syarat 
dan lokasi pendaftaran.   

Untuk pencapaian tujuan dalam membangun sistem informasi akademik 
pada LPK Alfabank Surakarta maka dibutuhkan data-data yang akurat dengan 
menggunakan metode studi lapangan meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi dan studi pustaka. Software yang digunakan dalam pembuatan 
sistem informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta, menggunakan software 
Openwave sebagai simulator pengganti handpone, Appserv sebagai pembuatan 
database. Macromedia Dreamweaver 8 sebagai text editor untuk membuat script. 

Dari hasil Tugas Akhir ini dapat menarik kesimpulan bahwa sistem  
informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta, diharapkan dapat 
memudahkan siswa untuk memperoleh informasi nilai, jadwal dan informasi yang 
up to date tanpa datang langsung ke LPK. 
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HALAMAN MOTTO 
 
 
 

Niat yang kuat menimbulkan tindakan dan hasil yang tepat. 
 
 

Mengaku kekurangan adalah tangga untuk mencapai cita-cita. Berusaha keras 
mengisi kekurangan diri adalah keberanian yang luar biasa. 

 
 

Berharap tanpa berusaha adalah sia-sia. 
 
 

Kita Bisa, jika kita berfikir Bisa, selama akal mengatakan Bisa dan berusahalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan perkembangan di dunia teknologi dan komunikasi dewasa 

ini, Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam persiapan 

menyongsong era globalisasi. Teknologi Informasi dibutuhkan dalam optimalisasi 

proses-proses yang ada dalam instansi, tidak terkecuali dalam instansi pendidikan 

yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan data yang akurat dan valid. 

Untuk memenuhi tantangan ketersediaan informasi yang handy (dapat dengan 

mudah diakses dan akurat), sangatlah tepat bagi sebuah instansi pendidikan untuk 

memiliki sebuah sistem informasi tepat guna yang dapat meningkatkan efisien, 

produktivitas, dan efektivitas dalam upaya peningkatan pelayanan akademis. 

Banyak instansi yang menawarkan pelayanan serba online untuk 

memudahkan user memperoleh informasi yang up to date. Salah satu media yang 

digunakan untuk pelayanan sistem informasi online yaitu telepon seluler dan 

melalui website. Telepon seluler kini memiliki daya pikat yang luar biasa, dengan 

daya persaingan yang ketat dengan menampilkan fitur-fitur yang beraneka ragam. 

Saat ini, telepon seluler (mobile device) yang memiliki teknologi GPRS, tidak 

hanya digunakan untuk komunikasi saja tetapi juga dapat mengakses informasi 

yang dapat diakses dimana saja.  

Untuk mendapatkan informasi akademik di LPK Alfabank Surakarta, 

siswa masih datang langsung ke LPK untuk mengetahui hasil belajarnya dan 

berita-berita yang up to date. Hal ini sangatlah tidak efisien karena menghabiskan 

waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Untuk itu penulis ingin membuat 

suatu sistem informasi akademik guna memudahkan siswa memperoleh informasi 

akademik yang dapat diakses dimana saja melalui telepon selular.  

Berdasarkan alasan diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu sistem 

informasi akademik pada Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Alfabank 

Surakarta yang informatif, interaktif, dan komunikatif . 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Dari latar belakang yang penulis sampaikan, maka perumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana membuat sistem informasi akademik pada  Lembaga 

Pendidikan Komputer (LPK) Alfabank Surakarta ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, agar tidak menyimpang dari 

tujuan penulisan, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan sistem informasi akademik LPK pada Alfabank Surakarta hanya 

menampilkan informasi tentang profil LPK, profil siswa, profil 

dosen/instruktur, nilai siswa, jadwal kuliah, informasi dan lokasi pendaftaran, 

berita yang up to date.  

b. Pembuatan sistem informasi akademik LPK pada Alfabank Surakarta dalam 

tampilan web administrator hanya dilakukan proses editing yaitu menambah 

data, mengedit data, dan menghapus data. 

c. Dalam pengisian pada menu penilaian, penulis hanya bisa membuat form 

masukkan secara manual tanpa ada proses perhitungan. 

d. Dalam pengujian tugas akhir ini, penulis hanya bisa menampilkan sistem 

informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta menggunakan openwave 

simulator. 

 

1.4 Tujuan 

 

Tujuan tugas akhir ini  adalah membuat sistem informasi akademik pada 

LPK Alfabank Surakarta, agar memudahkan siswa dalam memperoleh informasi 

nilai, jadwal kuliah, dan informasi lainnya. 
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1.5 Manfaat 

 

Adapun manfaat pembuatan tugas akhir ini, antara lain : 

a. Bagi Instansi  

Dengan sistem informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta, dapat 

membantu meningkatkan pelayanan akademis. 

b. Bagi Penulis 

Mampu menganalisis dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama 

masa kuliah. 

c. Bagi Akademik 

Sebagai bahan acuan dalam menambah daftar pustaka dan mengevaluasi 

sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku 

kuliah. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 

1.6.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah LPK Alfabank 

Surakarta dengan alamat di Jalan Slamet Riyadi No. 509 Surakarta, Jawa Tengah. 

 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, penulis memperoleh data dengan metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah tahap mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan dengan cara mengamati secara langsung proses pendidikan di LPK 

Alfabank Surakarta. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung . Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak LPK khususnya yang 
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mengatasi pendidikan di LPK Alfabank tentang bagaimana alur pendataan 

proses belajar, data pelajar, data dosen, dan data materi yang diberikan serta 

nilai belajar selama satu tahun atau nilai akhir yang telah dilakukan di LPK 

Alfabank Surakarta. 

3. Dokumentasi ( Study Literatur) 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat laporan 

yang sudah ada, agar data yang diperoleh lebih terperinci dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan dan 

pembuatan sistem. 

 

1.7 Tahap-tahap pengembangan sistem 

 

Dalam pengembangan sistem tentu memiliki strategi atau metodologi. 

Metodologi pengembangan sistem informasi adalah suatu metode yang digunakan 

untuk melakukan pengembangan sistem informasi. 

Metode yang sering digunakan adalah dengan siklus hidup sistem 

(sistem life cycle (SLC)). Pada dasarnya SLC menggunakan 4 tahap 

pengembangan sistem yang meliputi  : 

1. Perencanaan sistem 

Perencanaan sistem merupakan langkah awal dalam pembuatan sebuah 

program. Setelah memperoleh data-data dari hasil wawancara dan observasi, 

kemudian mengidentifikasikan masalah.  

2. Analisis Sistem 

Menganalisa sistem yang sudah berjalan, menganalisa permasalahan 

yang ada pada sistem, mencari kelemahan dari sistem yang ada serta 

memecahkan permasalahan yang ada. 
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3. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem adalah tahap yang menentukan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru. Tujuan perancangan sistem adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai dan memberikan gambaran yang jelas tentang 

rancangan sistem yang baru. 

Kompenen perancangan sistem informasi yang dibutuhkan : 

a. Context Diagram  

b. Data Flow Diagram 

c. Entity Relation Diagram  

4. Implementasi Sistem  

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Memilih sumber daya hardware dan software. 

b. Menyiapkan database 

c. Mendesain form inputan dan output 

d. Pemrograman (Coding program) 

e. Pengetesan program. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri beberapa 

bagian, antara lain : 

 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini memuat PENDAHULUAN yang menguraikan tentang: Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini memuat landasan teori yang menguraikan tentang: Pengertian 

Sistem dan Sistem Informasi, Pengertian tentang Analisis Sistem, Pengertian 
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Basis Data,  Pengertian DBMS, Database MySql, Apache, PhpMyadmin, PHP, 

HTML, Macromedia Dreamwiever 8,  Pengertian WAP, Internet, Openvawe v7 

simulator Preview. 

 

BAB III Desain Dan Perancangan 

Bab ini memuat desain dan perancangan yang menguraikan tentang 

data-data yang diperlukan dan analisis sistem yang ada di Administrator maupun 

openwave. 

 

BAB IV  Implementasi dan Analisis 

Bab ini memuat implementasi dan analisis yang merupakan bab inti 

dari pembuatan tugas akhir ini.  BAB ini akan menguraikan hasil dan tampilan 

program sistem informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta 

 

BAB V Penutup 

Bab ini memuat penutup dengan menguraikan tentang kesimpulan 

yang merupakan hasil penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan, serta 

saran yang ditujukan kepada penulis agar lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Dasar Dan Perancangan Sistem 

2.1.1 Sistem 

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto,2001). 

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur–prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama–sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kristanto, 2003). 

Sedangkan menurut Sutanto (2003), sistem dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja 

sama atau yang dihubungkan dengan cara–cara tertentu sehingga membentuk satu 

kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. 

 

2.1.2 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi darisuatu 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 mendistribusikan 

informasi (Oetomo, 2002). 

 

2.1.3 Data 

Menurut Fathansyah (1999) data adalah representasi fisik dari kehidupan. 

Tujuan utama dari pengolahan data ialah untuk mengubah suatu input (masukan) 

data menjadi output (keluaran) yang berupa suatu informasi. 
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2.1.4 Analisis dan Perancangan sistem 

Menurut Jogiyanto (2001) analisis didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan 

maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan sehingga diusulkan perbaikan-perbaikan. 

Setelah analisa sistem langkah selanjutnya adalah perancangan sistem, 

Perancangan sistem secara umum didefinisikan sebagai pengidentifikasian 

komponen-komponen sistem informasi dengan tujuan untuk dikomunikasikan 

dengan pemakai (Sutanta, 2004). 

 

2.1.5 Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan 

hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan, diagram ini 

tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana (Kendall and Kendall, 

2003). 

 

2.1.6 DFD (Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan 

profesional 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 

(Oetomo, 2002). 

Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan DFD : 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol dalam DFD 

 
Entitas 

 

Proses data 

 Aliran data 

 Penyimpan data (Data Store) 

 

2.1.7 ERD (Entity Relationship Diagram) 

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, 1999). 

Beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan ERD : 
 

Tabel 2.2 Simbol-simbol dalam ERD 
 

 
Entitas 

 

 
Relasi 

 

 
Atribut 

 Hubungan 

 

2.1.8 Kamus Data 

Pada sebuah sistem yang ruang lingkupnya lebar dan kompleks, 

penggambaran atribut-atribut dalam sebuah diagram E-R sering kali menggangu 

objektif yang ingin dicapai. Untuk dapat memisahkan pendeklarasian atribut-

atribut ini dari diagram E-R maka harus dinyatakan atau dibuat kamus data. 
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Kamus data berisi daftar atau tabel struktur data yang digunakan dalam sistem 

database. Atribut yang berfungsi sebagai key juga dibedakan dengan yang bukan 

key dengan menggaris mencetak tebal atribut tersebut (Fathansyah, 1999). 

 

2.1.9 Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu 

organisasi yang berhubungan atau lebih (Ramakrishnan dan Gehrke, 2004). 

Menurut Fathansyah (1999) Basis data merupakan kumpulan data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Jenjang data 

yang diperlukan dalam membentuk basis data adalah : 

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

numeric, huruf ataupun karakter -karakter khusus (special characters) 

yang membentuk suatu item data / field. 

2. Field : mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan 

suatu item dari data, seperti misalnya nama, alamat dan lain sebagainya. 

Kumpulan dari field membentuk suatu record. 

3. Record : menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. 

Kumpulan dari record membentuk suatu file. 

4. File : terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan 

data yang sejenis. 

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

 

2.1.10 Database Management System (DBMS) 

Kumpulan file yang saling berkaitan bersama dengan program untuk 

pengelolaannya disebut sebagai DBMS. Database adalah kumpulan datanya, 

sedang program pengelolaannya berdiri sendiri dalam satu paket program 

komersial untuk membaca data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data 

dalam database (Kristanto, 2004). 
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2.2. Software yang digunakan 

 

2.2.1. Database MYSQL 

MySQL adalah perangkat lunak pengolah database yang sangat populer, 

terutama di kalangan pengguna sistem operasi berbasis unix dan bersifat open 

source (Kurniawan, 2002). 

Menurut Prasetya (2003), MySQL merupakan database server yang dibuat 

oleh T.c.X Data Konsultan AB.  Kelebihan yang dimiliki MySQL antara lain: 

1. MySQL tidak dibutuhkan ruang harddisk yang besar untuk aplikasinya. 

2. Mendukung level masukan ANSI SQL-92 dan ODBC level0-2 SQL standar. 

3. Dapat ditulis dengan bahasa C, Perl, PHP dan sebagainya. 

4. Lebih cepat dan open source. 

Sedangkan menurut Janner (2006), MySQL adalah cepat, mudah untuk 

digunakan (easy-to-use) dan sebagai sistem manajemen database relasional 

(RDBMS) yang digunakan untuk database pada beberapa website.  MySQL lebih 

mudah dalam penginstalan dan penggunaannya dibanding pesaing komersialnya. 

Beberapa keuntungan lainnya dari MySQL antara lain: 

1. Cepat.  Tujuan utama dari pengembangan MySQL adalah kecepatan, sebagai 

konsekuensi software yang dirancang dari awal untuk kecepatan. 

2. Tidak mahal. MySQL adalah cuma-cuma dibawah lisensi GPL open source, 

sementara pembiayaan untuk lisensi komersialnya sangatlah pantas. 

3. Mudah digunakan. Membangun dan berinteraksi dengan database MySQL 

hanya dengan menggunakan sedikit pernyataan sederhana didalam bahasa 

SQL, yang menjadi bahasa standart untuk komunikasi dengan RDBMS. 

4. Dapat berjalan pada beberapa system operasi. MySQL berjalan pada 

sistem operasi yang beragam, seperti Windows, Linux, Mac OS, dan lainya 

5. Dukungan teknis secara luas tersedia. MySQL menyediakan dukungan 

cuma-cuma untuk pengguna via mailing list. 

6. Mendukung database yang besar. MySQL menangani database sampai 50 

juta baris atau lebih, batasan untuk tabel adalah 4 GB. 
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2.2.2. Apache 

Salah satu web server yang bersifat open source adalah Apache. Menurut 

Prasetyo (2003), Apache adalah software yang menyimpan serta mendistribusikan 

data ke komputer lain (client) lewat internet yang meminta informasi tersebut. 

Pada dasarnya Apache adalah “ A PatCHy server”, karena pada waktu 

pengembangannya terdapat banyak patch yang diberikan oleh para developer. 

Apache merupakan turunan dari web server yang dikeluarkan oleh NCSA, yaitu 

NCSA HTTPD sekitar tahun 1995. 

 

2.2.3. PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin merupakan sebuah program yang berbasis web yang dibuat 

menggunakan aplikasi PHP. Program ini adalah untuk mengakses database 

MySQL, intinya adalah digunakan untuk menjadi administrator dari server 

MySQL. 

Dengan adanya program ini akan mempermudah dan mempersingkat 

kinerja kita, dengan kelebihan-kelebihan yang ada mengakibatkan pengguna 

awam tidak harus mampu untuk mengetahui sintak-sintak SQL dalam pembuatan 

database dan tabel (Nugroho, 2004). 

 

2.2.4. PHP (PHP Hypertext Proccesor) 

PHP adalah skrip bersifat server-side yang ditambahkan ke dalam HTML.  

Kelebihan PHP yang paling signifikan adalah kemampuannya untuk melakukan 

koneksi dengan berbagai macam database (Kurniawan, 2002) 

PHP merupakan bahasa interpreter yang hampir mirip dengan bahasa C 

dan perl yang memiliki kesederhanaan dalam perintah.  PHP dapat digunakan 

untuk meng-update database, menciptakan database, dan mengerjakan 

perhitungan matematika (Prasetya, 2003). 

Sedangkan menurut Janner (2006), PHP adalah bahasa (scripting 

language) yang dirancang secara khusus untuk penggunaan bahasa web.  PHP 

adalah tool untuk pembuatan halaman web dinamis seperti bahasa pemograman 

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



web lainnya PHP memproses seluruh perintah yang berada dalam skrip PHP 

didalam web server dan menampilkan outputnya kedalam web browser klien. 

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan system database 

didalam web. Sistem database yang dapat didukung oleh PHP adalah :  

1. Oracle  

2. MySQL  

3. Sybase  

4. PostgreSQL dan lainnya  

PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti windows 98/NT, 

UNIX/LINUX, solaris maupun macintosh. Software ini juga dapat berjalan pada web 

server seperti PWS (Personal Web Server), Apache, IIS, AOLServer, fhttpd, 

phttpd dan sebagainya. PHP juga merupakan bahasa pemograman yang dapat kita 

kembangkan sendiri seperti untuk menambah fungsi-fungsi baru.  

Keunggulan lainnya dari PHP adalah bahwa PHP juga mendukung 

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

bahkan HTTP. PHP dapat diinstal sebagai bagian atau modul dari apache web 

server atau sebagai CGI script yang mandiri.  

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan PHP sebagai 

modul dari apache, antara lain: 

1. Tingkat keamanan yang cukup tinggi  

2. Waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemograman 

web lainnya yang berorientasi pada server-side scripting.  

3. Akses ke system database yang lebih fleksibel. Seperti MySQL. 

 

2.2.5. HTML(Hyper Text Markup Language) 

 HTML yang merupakan salah satu varian dari SGML (Standart 

Generalized Markup Language), yaitu sebuah standarisasi untuk pertukaran 

dokumen secara elektronik yang telah ditetapkan oleh International Organization 

For Standardization (ISO). HTML merupakan tata cara penulisan yang digunakan 

dalam dokumen Web (Andi, 2004). 
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Menurut Janner (2006), HTML adalah bahasa pendiskripsi halaman yang 

menciptakan dokumen-dokumen hypertext atau hypermedia.  HTML 

memasukkan kode-kode pengendali dalam sebuah dokumen pada berbagai poin 

yang dapat dispesifikasikan, yang dapat menciptakan hubungan (hyperlink) 

dengan bagian lain dari dokumen tersebut atau dengan dokumen lain yang berada 

di Word Wide Web. 

Sebuah halaman web minimal mempunyai empat buah tag, antara lain : 

1. <HTML> Sebagai tanda awal dokumen HTML 

2. <HEAD> Sebagai informasi page header 

3. <TITLE> Sebagai title atau judul halaman 

4. <BODY> Sebagai isi (yang nampak) pada halaman web, dapat berupa teks, 

grafik, dan lain-lain. 

Perbedaan utama antara script PHP dengan HTML adalah HTML murni 

merupakan sebuah dokumen teks sedangkan script PHP di dalamnya terdapat 

program yang akan diproses oleh web server dan hasil pemrosesannya adalah 

sebuah dokumen teks. 

Perbedaan dari keduanya adalah adanya script PHP yang akan 

diproses/diinterpretasikan terlebih dahulu oleh PHP interpreter dalam web server 

sebelum dikirimkan ke browser pada client. Proses inilah yang menyebabkan PHP 

mampu membuat sebuah halaman web menjadi dinamis. 

 

2.2.6. Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 merupakan sebuah HTML professional untuk 

mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web fasilitas 

editing secara visual dari dreamweaver memungkinkan untuk dapat 

menambahkan desain program secara manual. 

Hanya saja dikarenakan perkembangan perangkat lunak yang semakin cepat 

Macromedia Dreamweaver semakin membutuhkan spesifikasi komputer yang 

semakin baik yang cepat sehingga jika dalam penggunaannya menggunakan 

perangkat keras yang tidak mencukupi akan menjadi hambatan melakukan 

penelitian. 
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2.2.7. WAP 

WAP (Wireless Aplication Protocol) adalah suatu protocol aplikasi yang 

memungkinkan Internet dapat diakses oleh ponsel dan perangkat wireless lainya. 

WAP membawa informasi online melewati Internet langsung menuju ponsel atau 

clint WAP lainnya. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap 

saat hanya dengan menggunakan ponsel.  

Ada tiga bagian utama dalam akses WAP, yaitu perangkat wireless yang 

mendukung WAP, WAP Gateway sebagai perantara dan server sebagai sumber 

dokumen. Dokumen yang berada dalam web server dapat berupa dokumen HTML 

maupun WML. Dokumen WML khusus ditampilkan melalui browser dari 

perangkat WAP. Sedangkan dokumen HTML yang seharusnya ditampilkan 

melalui web browser, sebelum dibaca melalui browser WAP diterjemhkan 

terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP. 

Saat ponsel ingin meminta sebuah informasi yang ada di server, ponsel 

harus melewati WAP gateway dulu. Begitu juga sebaliknya. Proses pengiriman 

informasi dari ponsel ke WAP Gateway dan sebaliknya menggunkan jaringan 

komunikasi nirkabel (wireless) yang masih memiliki keterbatasan, terutama pada 

kecilnya bandwidth yang ada. Kecilnya bandwidth tersebut tidak cocok jika 

dipergunakan untuk memproses informasi lewat protokol HTTP. Protokol HTTP 

berfungsi untuk mengatur pengiriman informasi dari client menuju server dan 

sebaliknya. Untuk mengatasi kesenjangan ini diciptakanlah WAP Gateway. 

Fungsi WAP Gateway adalah untuk meneruskan permintaan informasi dari ponsel 

menuju server lewat HTTP request dan sebaliknya dari server menuju ponsel 

lewat HTTP response. 

Keuntungan standar WAP : 

1.   Tidak adanya kepemilikan metode dalam mengakses Internet dengan standar 

WAP baik pada isi maupun layanan. 

2.   Network yang independent karena WAP bekerja pada seluruh jaringan seluler 

yang ada, seperti CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, 

Iden, TETRA, DECT, Data TAC, Mebitex, dan jaringan selular masa depan 

yang saat ini sedang dikembangkan seperti GPRS dan 3G. 
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3.  Metode WAP telah diadopsi oleh hamper 95% produsen telepon seluler di 

dunia dalam memanfaatkan wireless internet access dan sedang 

diimplementasikan pada semua frekuensi. 

4.  WAP suatu standar protocol dan aplikasinya, yakni WAP browser yang dapat 

digunakan pada seluruh sistem operasi terkenal termasuk Palm OS, EPOC, 

Windows SE, FLEXOS, OS/9, Java OS, dan sebagainya. 

5. Dengan menggunakan teknologi GPRS, perhitungan akses dihitung 

berdasarkan jumlah bit yang terkoneksi yang harganya Rp. 20 per kilo byte. 

Kelemahan WAP : 

1.   Konfigurasi telepon selular untuk service WAP masih termasuk sulit 

2.   Jumlah telepon selular yang mendukung WAP masih terhitung sedikit. 

3.   Protokol lain seperti SIM Application Toolkit dan MexE (Mobile Station 

Application Execution Envirovment) secara luas didukung dan didesain untuk 

bersaing dengan WAP. 

 

2.2.8. Internet 

Menurut Rachmad Agusli (2007), secara terdefinisi, Internet adalah 

jaringan komputer yang sangat luas, menjangkau seluruh dunia dan 

memungkinkan terjadinya pertukaran informasi atau data. 

 

2.2.9. Openwave V7 Simulator Preview 

Openwave V7 Simulator Preview merupakan simulator yang digunakan 

browser WAP dengan tampilan simulasi ponsel. Tampilan yang muncul 

merupakan tampilan yang sama dalam ponsel yang sebenarnya. Dilengkapi fitur 

yang mirip dengan ponsel yang asli dan dilengkapi pula simulator console yang 

duigunakan untuk menampilkan komentar yang akan ditampilkan dalam layer 

simulator ponsel. Tampilan di layar ditunjukkan dengan gambar 2.1 dan gambar 

2.2 : 
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Gambar 2.1 Layar Openwave V7 Simulator Preview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Simulator Console Openwave V7 
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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Perencanaan Sistem 

 

Perencanaan sistem merupakan langkah awal dalam pembuatan sebuah 

program. Setelah memperoleh data-data dari hasil wawancara dan observasi, 

kemudian mengidentifikasikan masalah yang ada di LPK Alfabank Surakarta, 

penulis membuat perencanaan sistem sesuai kebutuhan yang diharapkan. Didalam 

perencanaan sistem, dirancang file-file PHP sebagai sistem yang akan dibuat 

antara lain profil LPK, program pendidikan, profil dan nilai siswa/pelajar, profil 

dosen/instruktur, jadwal kuliah, syarat pendaftaran dan lokasi pendaftaran, dan 

informasi yang up to date. 

 

3.2 Analisa Sistem yang Ada 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, informasi keberadaan LPK 

Alfabank Surakarta sudah diketahui masyarakat secara umum.  Pengolahan data 

nilai, siswa, jadwal dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office yang 

bersifat offline. Salah satu diantaranya informasi penilaian masih menggunakan 

selebaran kertas/raport yang berisi nilai dalam tiap tahapnya, hal ini menjelaskan 

bahwa kurangnya suatu media komunikasi secara langsung membutuhkan waktu 

yang lama.  Siswa untuk mengetahui informasi akademik terbaru harus datang 

langsung ke LPK dan bertanya ke bagian akademik atau dengan melihat papan 

pengumaman yang tersedia di LPK. Pembuatan sistem informasi akademik sangat 

diperlukan supaya penyampaian informasi dapat diproses dengan cepat dan dapat 

dipublikasikan kepada masyarakat umum khususnya siswa LPK Alfabank 

surakarta. Dengan melalui media telepon seluler yang mempunyai fasilitas WAP 

dan GPRS ,informasi-informasi yang ada dapat diakses setiap saat tanpa harus 

datang ke LPK.  Dengan adanya sistem  informasi akademik pada  LPK Alfabank 
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Surakarta memudahkan siswa, dosen/instruktur, dan masyarakat umum dalam 

memperoleh informasi pendidikan dan laporan nilai. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

 

3.3.1 Diagram Konteks 

Diagram konteks pada sistem informasi akademik pada LPK Alfabank 

Surakarta, ditunjukkan dengan Gambar 3.1 : 

 

Gambar 3.1 Diagram Konteks 

 

 

3.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram level 0 pada pada sistem informasi akademik pada 

LPK Alfabank Surakarta, ditunjukkan dengan Gambar 3.2: 
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 Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD)  Level 0 
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3.3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Pendataan 

DFD level 1 proses pendataan pada pada sistem informasi akademik pada 

LPK Alfabank Surakarta, ditunjukkan dengan Gambar 3.3 : 

 

 

Gambar 3.3 Data Flow Diagram level 1 Proses Pendataan 
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3.3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Penilaian 

 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Proses Penilaian 

 

3.3.5 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Proses laporan 

DFD Level 1 proses laporan pada aplikasi pada informasi akademik pada 

LPK Alfabank Surakarta, ditunjukkan dengan Gambar 3.5 : 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram level 1 Proses laporan 

 

 

3.4 Perancangan Sistem Manajemen Basisdata 

 

Sistem database MySQL yang efektif dari pada sitem informasi akademik 

pada LPK Alfabank Surakarta adalah menyimpan data siswa dan dosen/instruktur 

yang terdiri dari profil siswa dan dosen/instruktur, nilai siswa serta jadwal 

perkuliahan.  Kedua, menyimpan data administrator, termasuk username dan 

password secara benar. Ketiga, menyimpan data nilai dan termasuk informasi-

informasi yang di buat secara benar. 
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3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

 

Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.4.2 Model Relasional 

 

 

Gambar 3.7 Relasi antar table 

 

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara entitas yang berbeda di 

mana diasumsikan hanya ada satu administrator dalam sistem informasi akademik 

pada LPK Alfabank Surakarta, yang dijelaskan dalam kamus data dibawah. 
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3.4.3 Kamus Data 

Dalam merancang sistem database MySQL yang baik, perlu di daftar 

semua tipe-tipe data yang digunakan dengan perancangan mengikuti tabel. Entitas 

mewakili kelompok data yang mempunyai beberapa atribut pada sistem informasi 

akademik pada LPK Alfababk Surakarta, atribut (field) mewakili field data yang 

berbeda yang di tugaskan database manajemen MySQL pada entitas. Tabel 

dibawah ini adalah kamus data yang akan menjelaskan entitas, atribut dan fungsi-

fungsinya. 

 

Tabel 3.1 Penjelasan Entitas, Atribut, dan Fungsinya 

ENTITAS ATRIBUT 

(Field-field Tabel) 

Tipe dan 

Lebar 

Keterangan 

Tabel Pelajar id_pelajar              * Varchar(12) Primary Key, Auto 

Increment 

username Varchar(8)  

password Varchar(15)  

foto Longblog  

jurusan Varchar(20)   

nama_lengkap Varchar(25)  

tempat_lhr Varchar(10)  

tgl_lhr Varchar(20)  

alamat Text  

agama Varchar(8)  

gol_darah Varchar(2)  

jns_kelamin Varchar(9)  

no_telp Varchar(12)  

email Varchar(22)  

nama_ortu Varchar(25)  

pekerjaan_ortu Varchar(15)  

 

 

alamat_ortu Text  
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nama_wali Varchar(25)  

pekerjaan_wali Varchar(15)  

alamat_wali Text  

nama_SekolahAsal Varchar(25)  

alamat_SekolahAsal Text  

tahun_ajaran Year  

Tabel Pengajar id_pengajar         * Varchar(12) Primary Key, Auto 

Increment 

nama_lngkp Varchar(20)  

jabatan Varchar(25)  

jns_klamin Varchar(9)  

tempat_lahir Varchar(10)  

tgl_lahir Varchar(20)  

gol_darah Varchar(2)  

alamat Text  

agama Varchar(8)  

no_telp Varchar(12)  

email Varchar(28)  

jenjang_study Varchar(30)  

 

thn_kelulusan Year  

Tabel nilai id_nilai                 * Int(3) Primary Key, Auto 

Increment 

id_pelajar            ** Varchar(8) Foreign Key 

jurusan Varchar(30)  

id_materi             ** Int(3) Foreign Key 

tahap Int(3)  

praktek Int(4)  

teori Int(4)  

nilai Int(4)  

 

bobot Int(4)  
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Tabel Materi id_materi               * Int(3) Primary Key, Auto 

Increment 

kode_materi Varchar(5)  

matakuliah text  

 

tahap Int(3)  

Tabel jadwal id_jadwal             * Int(3) Primary Key, Auto 

Increment 

id_pengajar         ** Varchar(12) Foreign Key 

id_materi             ** Int(3) Foreign Key 

hari Varchar(6)  

id_jur Varchar(20)  

jam Varchar(25)  

 

ruang Varchar(13)  

Tabel login 

admin 

Id                          * Int(8) Primary Key, Auto 

Increment 

username Varchar(10)   

password Varchar(10)  

Tabel jurusan Id_jur                     * Int(8) Primary Key, Auto 

Increment 

 jurusan Varchar(5)  

Tabel berita Idberita                 * Int(3) Primary Key, Auto 

Increment 

tema Varchar(20)  

isi Text  

 

tanggal Varchar(20)  

 

Keterangan :  

*    Sebagai Primary Key 

**  Sebagai Foreign Key 
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3.5 Perancangan Antarmuka Telepon Seluler 

 

Perancangan antarmuka telepon seluler digunakan  untuk memudahkan 

pembuatan listing program.  Pada perancangan sistem informasi akademik pada 

LPK ALFABANK Surakarta, yang merupakan rancangan dari input yang 

diperoleh dari administrator yang akan ditampilkan dalam telepon seluler serta 

menampilkan profil, struktur organisasi, materi yang diajarkan serta syarat dan 

lokasi pendaftaran.  Hal ini menyerupai tampilan website yang menjelaskan profil 

LPK yang ditampilkan di telepon genggam. 

Untuk memudahkan pemahaman hubungan antar file-file yang ada, akan 

ditampilkan dalam Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Hubungan file-file pada antarmuka telepon seluler 
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3.6 Perancangan Administrator 

 

Dalam memberikan kemampuan editing, maka harus ditentukan 

kemampuan, penciptaan, tampilan data, pengeditan data, dan penghapusan data. 

Langkah awal dalam membuka web administrator yaitu dengan melalui login 

yang disimulasikan pada index.php. Proses login setelah dilakukan maka admin 

akan masuk ke tampilan kedua yaitu masuk ke menu ganti password, hal ini 

digunakan untuk mengganti password jika administrator ingin merubah 

password. 

Tampilan ketiga, yang disimulasikan pada home.php memiliki 6 menu, 

antara lain : menu siswa, menu instruktur, menu mata kuliah, menu penjadwalan, 

menu penilaian, menu buku tamu dan menu informasi terbaru. 

Tampilan menu siswa yang disimulasikan pada siswa.php, ini 

digunakan untuk memasukkan data siswa, mengedit, menghapus dan 

menampilkan data siswa yang telah didaftarkan di administrator. 

Tampilan menu pengajar yang disimulasikan pada pengajar.php, ini 

digunakan untuk memasukkan data, mengedit, menghapus dan menampilkan data 

dosen yang telah didaftarkan di administrator. 

Tampilan menu mata kuliah yang disimulasikan pada materi.php, ini 

digunakan untuk memasukkan data, mengedit, menghapus dan menampilkan data 

mata kuliah yang telah didaftarkan di administrator. 

Tampilan menu penjadwalan yang disimulasikan pada jadwal.php, ini 

digunakan untuk memasukkan jadwal, mengedit, menghapus dan menampilkan 

jadwal mengajar pengajar yang telah didaftarkan di administrator. 

Tampilan menu penilaian yang disimulasikan pada penilaian.php, ini 

digunakan untuk memasukkan data nilai siswa, mengedit, menghapus dan 

menampilkan data nilai siswa yang telah didaftarkan di administrator tetapi cara 

pemasukkannya masih manual. 

Sedangkan untuk tampilan pengumuman yang disimulasikan pada 

pengumuman.php, digunakan untuk menghapus, mengedit, memasukkan dan 

menampilkan informasi terbaru yang akan ditampilkan di telepon seluler.  Hal ini 
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agar user khususnya siswa dapat mengetahui informasi terbaru yang dilakukan 

pihak LPK Alfabank Surakarta. 

Untuk memudahkan pemahaman hubungan antar file-file tersebut, 

Gambar 3.9 menyajikan bagan arus data yang menandai adanya hubungan dari file 

PHP ini, pada bagian-bagian yang berbeda yang terdapat pada administrator. 

 

 

Gambar 3.9 Hubungan File-file PHP pada modul Administrator 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

 

Berdasarkan hasil implementasi dan analisa pada sistem informasi 

akademik pada LPK Alfabank Surakarta, dimana input data di masukkan oleh 

administrator melalui web administrator yang hanya diketahui oleh pihak-pihak  

tertentu karena bersifat private dan outputnya akan ditampilkan melalui media 

telepon seluler yang didukung dengan adanya fasilitas GPRS. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan dibawah ini : 

 

4.1 Struktur dan Desain  Administrator 

 

Pada implementasi yang penulis buat, untuk input data pada sistem 

informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta melalui administrator dalam 

versi web, sehingga dapat di akses melalui browser yang lebih mudah dalam 

pemakaiannya. 

Hasil implementasi administrator terdiri dari beberapa menu pilihan, 

antara lain : 

 

4.1.1 Halaman Utama 

Halaman yang merupakan halaman paling penting dalam sebuah sistem 

komputerisasi yaitu berfungsi untuk mengelola basis data dari sistem yang telah 

dibuat, sebagai contoh: membuat, mengedit, dan menghapus daftar data-data yang 

ada didalam setiap menu.  Kombinasi HTML, PHP dan Mysql adalah salah satu 

fitur yang digunakan dalam penelitian ini. 

 Halaman login yang diasumsikan pada index.php merupakan tampilan 

login dari administrator untuk masuk ke menu ganti password dan menu utama, 

tidak semua orang atau pihak dapat masuk ke halaman ini hanya pihak yang 

memiliki hak akses admin saja yang diijinkan untuk mengakses halaman ini. 
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Tampilan halaman login dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Tampilan Login 

 

Apabila dalam memasukkan username dan password salah, ketika 

masuk ke login, akan tampil sebagai berikut : 

 

Ini menandakan masukkan salah. Jika Username dan password benar maka 

halaman ganti password akan muncul. 

 

4.1.2 Halaman Ganti Password 

Halaman ganti password ini adalah halaman kedua setelah login dan 

halaman pembuka sebelum menu utama.  Pada halaman ini digunakan untuk 

mengganti password lama, untuk menghindari password yang telah diketahui 

pihak lain. Tampilan halaman ganti password akan ditampilkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Gambar 4.2 Tampilan ganti password 
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4.1.3 Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama merupakan tampilan program yang menampilkan 

menu-menu dari suatu sistem informasi akademik yang diterapkan yang 

digunakan admin dalam memasukkan, mengedit data, dan menghapus data. Pada 

menu utama ini berisi visi misi LPK serta pilihan beberapa menu lainya.Untuk 

lebih jelasnya akan ditampilkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Menu Utama 

 

4.1.4 Menu Siswa 

Menu Siswa ini digunakan untuk menambah data, mengedit data, 

menghapus data dan menampilkan data siswa, serta dapat melihat KHS siswa.  
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Gambar 4.4 Tampilan menu Siswa 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Input Siswa 
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Gambar 4.6 Tampilan Detail  Siswa 
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Gambar 4.7 Tampilan Edit  Siswa 

 

Gambar 4.8 Tampilan KHS  Siswa 

 

4.1.5 Menu Instruktur 

Menu Instruktur ini digunakan untuk menambah data, mengedit data, 

menghapus data dan menampilkan data instruktur yang kemudian akan 

dimasukkan ke database dan ditampilkan dalam telepon seluler. 
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Gambar 4.9 Tampilan Input dan tampil  Instruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10      Tampilan Detail  Instruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11     Tampilan Edit Instruktur 
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4.1.6 Menu Mata Kuliah 

Menu mata kuliah ini digunakan untuk menambah data, mengedit data, 

menghapus data dan menampilkan data mata kuliah yang kemudian akan di proses 

untuk dimasukkan ke database dan ditampilkan dalam telepon seluler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan input dan tampil mata kuliah 
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Gambar 4.13 Tampilan Edit Mata Kuliah 

4.1.7 Menu Penilaian 

Menu penilaian ini digunakan untuk menambah data nilai siswa, 

mengedit data, menghapus data dan menampilkan data nilai siswa yang kemudian 

akan diproses untuk dimasukkan ke database dan ditampilkan dalam telepon 

seluler. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Menu Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Input Nilai 
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Gambar 4.16 Tampilan Edit Nilai 

 

4.1.8 Menu Penjadwalan 

Menu penjadwalan ini digunakan untuk menambah data, mengedit data, 

menghapus data dan menampilkan data jadwal yang kemudian akan diproses 

untuk dimasukkan ke database dan ditampilkan dalam telepon seluler. Langkah ini 

menampilkan data jadwal mengajar dosen. 
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Gambar 4.17 Tampilan Menu jadwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan input jadwal 

 

4.1.9 Menu Pengumuman 

Menu pengumuman ini digunakan untuk memberikan informasi berita 

kepada siswa. Dalam pengeditannya terdapat tambah berita, mengedit berita, 

menghapus berita dan menampilkan berita yang kemudian akan diproses untuk 

dimasukkan ke database dan ditampilkan di telepon seluler. 
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Gambar 4.19 Tampilan Menu Pengumuman 

 

Gambar 4.20 Tampilan detail  pengumuman 

 

4.1.10 Halaman Logout 

Halaman menu logout digunakan untuk keluar dari sistem pada 

administrator, jika diklik logout.php maka sistem informasi akan tertutup dan 

akan kembali ke tampilan index.php. 

 

4.2 Struktur dan Desain  User (Telepon Seluler) 

 

Pada implementasi yang penulis buat, untuk output data pada sistem 

informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta akan ditampilan di telepon 

seluler dengan fasilitas GPRS yang sudah aktif dengan internet. Dengan fasilitas 

telepon yang dapat terpenuhi maka siswa dapat memanfaatkan fasilitas sistem 

informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta sehingga sangat 

mempermudah siswa untuk melihat nilai ,pengumuman dan informasi lainnya 

dimanapun dan kapanpun. 

Hasil implementasi antarmuka telepon terdiri dari beberapa menu, antara 

lain : 
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4.2.1 Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama ini merupakan tampilan pertama yang akan 

muncul pertama kali jika program ini dijalankan.  Halaman menu utama ini adalah 

tampilan pilihan. Tampilan akan dijelaskan dengan Gambar 4.21: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21     Tampilan Menu Utama 

 

4.2.2 Menu Visi dan Misi 

Menu Visi dan Misi memuat visi dan misi dari LPK Alfabank Surakarta 

. Tampilannya akan tampak seperti Gambar 4.22 : 
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Gambar 4.22 Tampilan Visi Misi 

4.2.3 Menu Program Pendididkan 

Menu Program Pendidikan berisi program pendidikan yang ada di LPK 

Alfabank Surakarta yaitu program pendidikan 1 tahun dan 1,5 bulan. Tampilannya 

akan tampak seperti Gambar 4.23 : 
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Gambar 4.23 Tampilan Program Pendidikan 

 

4.2.4 Menu Siswa 

Menu siswa merupakan berisi menjelaskan detail siswa dan nilai per 

tahap jika proses login sukses.  Sebelum masuk ke menu siswa, maka perlu 

memasukkan username dan password yang sesuai dengan data diri siswa. Setelah 

login dimasukkan dan sesuai selanjutnya akan muncul pilihan yaitu detail siswa 

yang digunakan untuk melihat profil siswa dan nilai yang digunakan untuk 

melihat nilai. Tampilannya akan tampak seperti Gambar 4.24 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan Login Siswa 
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Gambar 4.25 Tampilan Detail Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Tampilan Nilai siswa 

 

4.2.5 Menu Dosen 

Menu Dosen ini merupakan halaman yang menjelaskan detail dosen 

yang mengajar di LPK Alfabank Surakarta. Tampilannya akan tampak seperti 

Gambar 4.27 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Tampilan Dosen dan detail Dosen 
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4.2.6 Menu Jadwal Kuliah 

Menu jadwal kuliah ini menjelaskan jadwal kuliah LPK Alfabank 

Surakarta. Tampilannya akan tampak seperti Gambar 4.28 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Tampilan Jadwal Kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Tampilan Jadwal Kuliah Tiap Jurusan 

 

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



 

 

4.2.7 Menu Informasi Pendaftaran 

Menu informasi pendaftaran ini menjelaskan syarat dan lokasi 

pendaftaran di LPK Alfabank Surakarta. Tampilannya akan tampak seperti 

Gambar 4.30 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan syarat pendaftaran  dan alamat 

 

4.2.8 Menu Pengumuman 

Menu pengumuman merupakan halaman yang berisi daftar informasi 

terbaru yang akan di informasikan di dalam telepon seluler agar menciptakan 

informasi yang up to date. Tampilannya akan tampak seperti Gambar 4.31 : 
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Gambar 4.31 Tampilan Pengumuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan Detail Pengumuman 
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4.3 Analisis Kebutuhan 

 

Analisis kebutuhan dalam membuat Sistem Informasi Akademik pada 

LPK Alfabank Surakarta di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 

4.3.1 Kebutuhan Software ( Perangkat Lunak) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan Sistem Informasi 

Akademik ini yaitu sebagai berikut : 

· Sistem Operasi : Windows XP 

· Bahasa Pemrograman : HTML, PHP 

· Web Server  : Apache 

· Database Server : MySQL 

· Task editor  : Macromedia Dreamweaver 8 

· Browser Admin : Internet Explorer 

· Browser User  : Openwave V7 Simulator Preview 

 

4.3.2 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi 

Akademik ini yaitu dengan menggunakan PC ( Personal Computer) dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

· Processor Intel Pentium ® 4 

· CPU 2.26 GHz 

· RAM 512 MB 

· Harddisk 80 GB 

· VGA Card 512 MB 

· Keyboard, mouse 
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4.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem 

 

4.4.1. Kelebihan Sistem 

Kelebihan sistem informasi akademik pada LPK Alfabank Surakarta 

adalah  siswa bisa langsung melihat informasi akademik yaitu meliputi visi misi, 

program pendidikan, nilai, Instruktur, syarat dan lokasi pendaftaran serta 

pengumuman terbaru dengan mengunakan handphone genggam tanpa harus 

datang ke LPK Alfabank Surakarta. 

 

4.4.2. Kekurangan Sistem 

Kelemahan dari sistem informasi akademik pada LPK Alfabank 

Surakarta antara lain : 

a. Sistem informasi akademik ini masih jauh dari sempurna yang umum 

digunakan pada sistem informasi akademik instansi-instansi lain. 

b. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi akademik ini masih 

kurang. 

c. Semua pengolahan data yang ada dalam sistem informasi akademik LPK 

Alfabank ini dilakukan oleh satu admin saja, hal ini dirasakan sangatlah 

kurang efektif.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan laporan Tugas Akhir 

ini adalah dalam pembuatan sistem informasi akademik pada LPK Alfabank 

Surakarta ini menampilkan profil LPK, profil siswa beserta daftar nilai, 

profil dosen dan jadwal kuliah,  serta  pengumuman.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan, antara lain : 

1. Agar dapat dilakukan pengembangan terhadap sistem, khususnya pada fitur-

fitur pada web administrator yaitu menu nilai yang masih menggunakan  

pengolahan nilai secara manual dan sederhana. 

2. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan terhadap sistem agar dapat 

digunakan secara online 
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 TUGAS AKHIR  : Sistem Informasi Akademik Berbasis Web 

       Pada LPK ALFABANK Surakarta 

No Hari / tanggal Uraian Tandatangan 

  
 

  

  
 

  

    

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

    

 
*) mahasiswa minimal 7 kali mendapatkan pembimbingan TA untuk berhak 

mendaftar Ujian 

Mahasiswa yang bersangkutan  layak untuk mengikuti Ujian Akhir 

Ditetapkan di  : Surakarta 

Pada Tanggal : 

Pembimbing : Rosihan Ari Yuana, M.Kom 

Tandatangan : 
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