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ABSTRAK 

Nama : Amelia Rosa  

Nim : 60900114039 

Jurusan : Sistem Informasi 

Judul :Rancang Bangun Penjadwalan Kegiatan Character Building 

Training Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Berbasis Web 

Pembimbing I : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M,. 

Pembimbing II : Asrul Azhari S.Kom., M.Kom,. 

 

Penjadwalan pada kegiatan Character Building Training (CBT) yang tidak 

terotomasi dan akan membuat pegawai CBT yang ditugaskan kewalahan dalam 

membagi jadwal dan menginformasikannya kepada mahasiswa baru, karena jumlah 

mahasiswa cukup banyak yang harus dibagi setiap pekannya. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah sistem dimana pegawai CBT lebih mudah  membuat jadwalan 

kegiatan CBT dan menginformasikannya. 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, study literatur dan 

wawancara. Bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL serta 

pengujian aplikasi ini menggunakan metode Black Box. Dari penelitian ini 

menghasilkan perancangan dan aplikasi sistem pembuatan penjadwalan kegiatan 

CBT.  

Hasil dari Penelitian ini adalah sistem yang dibangun dapat memudahkan pegawai 

CBT dalam membuat jadwal kegiatan CBT dan menginformasikannya kepada 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Kata Kunci : Penjadwalan kegiatan, Character Building Training. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya, dan adat istiadat. Karakter adalah 

bagian dari unsur spesifik manusia yang meliputi kemampuan mereka menghadapi 

tantangan dan kesulitan. (Kemko, 2010) 

Pendidikan karakter adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang (pendidik) untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada 

seseorang yang lain (peserta didik) sebagai pencerahan agar peserta didik 

mengetahui, berfikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. 

Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan budi pekerti plus yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 

(Lickona, 2012) 

Character Building Training (CBT) adalah program yang dilakukan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkonsentrasi pada mahasiswa baru dimana 

kegiatannya bersifat wajib. Secara umum CBT akan mengantar mahasiswa baru pada 
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perbaikan pandangan, sikap, dan perilaku terhadap dirinya sendiri yang diharapkan 

dicapai melalui pendalaman pokok-pokok bahasan utama: mengenal  diri sendiri, 

menerima diri, dan mengembangkan diri. Dalam mengenal diri sendiri mahasiswa 

akan dibantu untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya baik dari segi fisik, 

psikis maupun spiritualnya. Pendidikan atau pembentukan karakter tersebut terdapat 

dalam surah Luqman ayat 13-15. Adapun ayat yang menjelaskan tentang 

memudahkan urusan atau tolong menolong terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. 

Sebelum memasuki semester tiga, pihak kampus melakukan kegiatanCBTyang 

wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 

yang sementara berjalan yang jumlahnya melebihi 5000 mahasiswa setiap tahunnya, 

pada kegiatan ini dilakukan satu kali sepekan yang pesertanya berjumlah 350 

mahasiswa setiap angkatan , dan mencakup semua jurusan yang ada di UIN Alauddin 

Makassar. Pelaksanaan CBT diadakan selama tiga hari dua malam. Rincian atau fase 

kegiatannya yaitu materi kelas (indoor) dua hari dan outdoor class satu hari satu 

malam. 

Adapun masalah yang terdapat pada kegiatan ini adalah proses penjadwalan yang 

tidak terotomasi akan membuat pegawai CBT yang ditugaskan kewalahan dalam 

membagi jadwal dan menginformasikannya kepada mahasiswa baru, karena jumlah 

mahasiswa cukup banyak yang harus dibagi setiap pekannya. Oleh karena itu, 
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diperlukan sebuah sistem dimana pegawai CBT lebih mudah  membuat jadwalan 

kegiatan CBT dan menginformasikannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka disusun rumusan 

masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

penjadwalan pada kegiatan Character Building Training?”  

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini 

difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun suatu sistem yang dapat menentukan penjadwalan 

kegiatan CBT. 

2. Aplikasi penjadwalan ini tidak bersifat umum, hanya dikhususkan untuk UIN 

Alauddin Makassar. 

3. Aplikasi ini berjalan pada Web. 

4. Target pengguna aplikasi ini mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan CBT 

dan dosen sebagai pegawai CBT. 

5. Aplikasi ini mencangkup proses penjadwalan dan informasi. 
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Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan 

persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai 

dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini.Adapun deskripsi fokus dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga 

meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data 

tersebut.(Abdul Kadir (2002: 31); McFadden dkk (1999)) 

2. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web 

page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu 

page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server 

yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui 

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google 

Chrome dan aplikasi browser lainnya.(Lukmanul, 2004). 

3. Internet (Interconection Networking) adalah seluruh jaringan komputer yang 

saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control 

protocol/internet protocol suite (TPC/IP) sebagai protokol pertukaran palet 

(packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna 

diseluruh dunia. (Wikepedia 2016). 
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4. Jadwal adalah sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan 

sumber daya berada pada suatu waktu. (Chambers (1995:22) 

 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah 

dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 

Michael Lindahl, ed. (2017) Department of Management Engineering, Technical 

University of Denmark, Denmark melakukan penelitian dengan judul “A Strategic 

View of University Timetabling”. Pada sistem ini terdapat kesamaan dengan sistem 

yang akan dibuat yaitu membuat sistem penjadwalan yang mampu mempermudah 

suatu kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sedangkan yang menjadi 

perbedaannya adalah pada sistem ini mengarah pada penjadwalan ruangan untuk 

siswa dan guru,  sedangkan sistem yang akan dibuat mengarah pada penjadwalan 

kegiatan Character Building Training. 

Kwonsik Song, ed. (2017)Department of Architecture and Architectural 

Engineering, Seoul National University,melakukan penelitian dengan judul “Energi 

Efficiency-Based Course Timetabling For University Buildings”. Pada sistem ini 

terdapat kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu membuat sistem 

penjadwalan yang mampu mempermudah suatu kegiatan yang sebelumnya dilakukan 

secara manual. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada sistem ini 
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mengarah pada penjadwalan kursus,  sedangkan sistem yang akan dibuat mengarah 

pada penjadwalan kegiatan Character Building Training. 

Sofie Burggraeve (2017)KU Leuven Mobility Research Centre, Belgium, 

melakukan penelitian dengan judul “Robust Routing and Timeling in Complex 

Railway Stations”. Pada sistem ini terdapat kesamaan dengan sistem yang akan dibuat 

yaitu membuat sistem penjadwalan yang mampu mempermudah suatu kegiatan yang 

sebelumnya dilakukan secara manual. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah 

pada sistem ini mengarah pada penjadwalan siklik yang mengoptimalkan pendudukan 

infrastruktur dan ketahanan penumpang,  sedangkan sistem yang akan dibuat 

mengarah pada penjadwalan kegiatan Character Building Training. 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi 

yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai CBT , seperti pembagian angkatan dan 

menginformasikan kepada mahasiswa. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Diharapkan dengan kegunaan dan penelitian ini dapat diambil beberapa 

manfaat yang mencakup 3 hal pokok berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 
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Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama pada 

pembuatan aplikasi website dan bagian penjadwalan Character Building 

Training pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Pegawai 

Bagi pegawaidengan aplikasi ini dapat membantu dalam membuat jadwal 

CBT dan menginformasikan dengan mudah hasil penjadwalan. 

 

b) Bagi Mahasiswa 

Bagi para mahasiswa diharapkan aplikasi ini dapat membantu dalam 

mendapatkan informasi penjadwalan kegiatan CBT. 

c) Bagi Penulis 

Menambah hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan 

referensi tentang permasalahan dalam sistem terutama bagi para peneliti yang 

mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam bidang 

sistem informasi pada bidang akademik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Dasar Sistem Informasi 

1. Perancangan Sistem Informasi 

Perancangan sistem informasi adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan 

seseorang atau kelompok dalam merancang atau membuat sistem sebelum sistem 

dibuat dengan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dalam 

memecahkan atau dengan kebutuhan pengguna berkaitan dengan pengolahan, 

pengelolaan, dan perolehan informasi yang diinginkan. 

Perancangan sistem informasi terdiri dari tiga kata yaitu; perancangan dalam 

bahasa inggris disebut design yang artinya sebagai suatu proses penggambaran 

terhadap suatu rencana sistem yang akan di develop (dikembangkan). Kata yang 

kedua, sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan 

terintegrasi diantara satu sama yang lainnya melakukan fungsi tertentu untuk tujuan 

tertentu, sedangkan kata yang terakhir adalah informasi yang berarti sebagai data 

yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya, dan bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan dan tindakan sekarang maupun masa yang akan 

datang. Jadi secara lengkap perancangan sistem informasi adalah suatu aktivitas yang 

berupa proses penggambaran rencana terhadap sistem yang akan dikembangkan 
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untuk pemecahan permasalahan tertentu khususnya permasalahan semi terstruktur 

maupun permasalahan terstruktur murni (Fatta, 2007). 

2. Pembangunan Sistem 

Pembangunan Sistem atau biasa juga dikenal dengan Pengembangan Sistem 

merupakan Proses membuat sistem baru atau memodifikasi sistem secara signifikan 

(Rama & Jones, 2008). 

Pengembangan Sistem merupakan metode, prosedur, konsep, aturan yang 

digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana 

dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem (Kusrini & Koniyo, 

2007). 

3. Sistem 

Menurut Jerry Fith Gerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dalam mendefinisikan pengertian 

sistem, Gerald lebih menekankan pada urutan-urutan operasi didalam sistem 

(Mulyanto, 2009). 

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan 

komponen lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang 

terjadi ada dalam sistem tersebut (Ladjamuddin, 2005).  

  



10 
 

4. Informasi 

Menurut McLeod dikutip oleh Yakub (2012) pada buku Pengertian Sistem 

Informasi, Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan Menurut Tata Sutabri (2012) pada buku 

Analisis Sistem Informasi, Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau 

diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, perlu untuk 

dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam menghasilkan 

informasi. 

Siklus informasi atau siklus pengolahan data adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar II. 1.Transformasi data menjadi informasi. (Ladjamudin, 2005) 

 Pada gambar 1 dapat dijelaskan bahwa data yang di input dapat berupa 

simbol-simbol, yang dapat berupa huruf atau angka yang diproses dan menjadi suatu 

output (informasi) sesuai yang dibutuhkan pemakai melalui tampilan pada monitor 

atau cetakan.(Ladjamudin, 2005).  

Adapun kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal yaitu: 

Input(Data) 
Proses (pengolahan 

Data) 

Output 

(Informasi) 
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a. Akurat (accurate), berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak menyesatkan, dalam hal ini informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. 

b. Tepat waktu (time lines), berarti informasi yang dating pada penerimaan tidak 

boleh terlambat. Informasi yang sudah using tidak mempunyai nilai lagi karena 

informasi merupakan suatu landasan dalam mengambil sebuah keputusan bila 

pengambilan keputusan terlambat maka akan berakibat untuk organisasi. 

c. Relevan, berarti infomasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

Relevansi informasi untuk tiap-tiap individual berbeda tergantung pada yang 

menerima dan yang membutuhkan. (Ladjamudin, 2005). 

5. Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah gabungan dari perangkat lunak (software), perangkat 

keras (hardware),infrastuktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. 

Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang 

dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Di dalamnya juga termasuk 

proses perencanaan, kontrol, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Sehingga, 

sebagai sebuah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang akan disajikan 

dan digunakan oleh pengguna, maka sistem informasi merupakan sebuah sistem yang 

kompleks. (Pratama, 2014). 

Komponen-komponen yang terdapat di dalam semua jenis sistem informasi 

mencakup tujuh poin, yaitu : 
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a. Input (Masukan), komponen input ini berfungsi untuk menerima semua input 

(masukan) dari pengguna.  

b. Output (Keluaran), komponen output berfungsi untuk menyajikan hasil akhir ke 

pengguna sistem informasi.  

c. Software (Perangkat Lunak), komponen software mencakup semua perangkat 

lunak yang digunakan di dalam sistem informasi. Komponen perangkat lunak 

mencakup sistem operasi, aplikasi, dan driver. 

d. Hardware (Perangkat Keras), komponen hardware mencakup semua perangkat 

keras komputer yang digunakan secara fisik di dalam sistem informas, baik di 

komputer server maupun komputer client. 

e. Database (Basis Data), komponen basis data berfungsi untuk menyimpan semua 

data dan informasi ke dalam satu atau beberapa tabel.  

f. Teknologi dan Jaringan Komputer, teknologi dan jaringan komputer memegang 

peranan terpenting untuk sebuah sistem informasi.. (Pratama, 2014). 

  



13 
 

B. Landasan Teori  

1. Penjadwalan  

Penjadwalan merupakan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. 

Penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan ataupun 

tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan 

kegiatan operasi. Dalam hirarki pengambilan keputusan, penjadwalan merupakan 

langkah terakhir sebelum dimulainya operasi. Tujuan penjadwalan untuk 

meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, tingkat persediaan, serta 

penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja dan peralatan. (Gaspersx, 

2004) 

2. Character Building Training 

  Menurut buku Character Building, arti dari kata karakter adalah perilaku yang 

baik. Karakter sangat berperan penting dalam pembentukan kualitas seorang 

manusia. Karakter bisa didefinisikan juga sebagai kumpulan sifat baik yang 

menjadi perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, 

fungsi, dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. (Sudewo, 

2011) 

3. Website 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page 

dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke 

page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama 
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maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan 

aplikasi browser lainnya. (Lukmanul,2004). 

Website (situs web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. 

URL adalah suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi 

pada suatu Web. Situs atau Web dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Web Statis, yaitu web yang berisi atau menampilkan infomasi-informasi yang 

sifatnya statis (tetap). 

b. Web Dinamis, yaitu web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi 

dengan user yang sifatnya dinamis (Pardosi,2004). 

 

C.  Perangkat Lunak yang digunakan 

1. MySQL 

MySQL merupakan software database yang termasuk paling populer 

dilingkungan Linux, kepopuleran ini karena ditunjang performansi query dari 

databasenya yang saat itu bisa dikatakan paling cepat, dan jarang bermasalah. 

MySQL telah tersaedia juga dilingkungan Windows (Sidik, 2014). 

Beberapa keaunggulan dari MySQL yaitu :   

a. Lebih Murah, MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis 

tanpa biaya untuak UNIX platform, OS/2 dan Windows platform. 

b. Handal, cepat daan mudah dalam penggunaannya, MySQL lebih cepat tiga 
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sampai empat kalai daripada database server komersial yang beredar saat ini, 

mudah diatur dan tidak memerlukan seseorang yang ahli untuk mengatur 

administrasi pemasaangan MySQL. 

c. Melekatnya Integraasi PHP dengan MySQL, keterikatan antara PHP dengan 

MySQL yang sama-sama software open source sangat kuat, sehingga koneksi 

yang terjadi lebih acepat jika dibandingkan dengan mengunakan database server 

lainnya. 

1. XAMPP 

XAMPP merupakan Paket web server PHP dan database MySQL yang paling 

populer dikalangan pengembang web dengan menggunakan  PHP dan MySQL 

sebagai databasenya (Sidik, 2014). 

Bagian Penting XAMPP yang digunakan pada umumnya : 

a. XAMPP Control Panel Aplication berfungsi mengelola layanan (service) 

XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan menghentikan (stop) layanan.  

b. htdoc yaitu folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan. Di 

Windows, folder ini berada di C:/xampp. 

c. PHPMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database. 

 

D.  Metode Desain dan Pengembangan Sistem 

1. FlowMap 

Flowmap merupakan diagram yg menggambarkan aliran dokumen pada suatu 

prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang menunjukkan arus 
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dari dokumen, aliran data fisis, entitassistem informasi dan kegiatan operasi yang 

berhubungan dengan systeminformasi. Berikut simbol dari flowmap: 

 

N

O 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen berupa input 

dan output pada proses manual dan 

berbasis computer 

2  

 

 

Proses Manual Menunjukkan proses yang dilakukan 

secara manual. 

3  

 

Penyimpanan 

Magnetik 

Menunjukkan media penyimpanan 

data/informasi file pada proses 

berbasis computer ,file dapat 

disimpan pada harddisk , disket, CD 

dan lain-lain 

4  

 

Arah Alir 

Dokumen 

Menunjukkan arah aliran dokumen 

antar bagian yang terkait pada suatu 

sistem. 

5  

 

Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang 

terputus atau terpisah pada halaman 

alir dokumen yang sama 
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6 

 

 

 

 

 

Proses 

komputer 

 

 

 

 

Menunjukkan proses yang 

dilakukansecara komputerisasi 

 

 

 

 

7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 

komputer /informasi file pada proses 

manual. Dokumen dapat disimpan 

pada lemari , arsip, map file 

8  

 

 

Input Keyboard Menunjukkan input yang dilakukan 

menggunakan keyboard 

9 

 

Penyimpanan 

manual 

Menunjukkan media penyimpanan 

data atau informasi secara manual 

Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 

 

2. Data Flow Diagram (DFD) 

Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami beberapa 

perubahan. Data flow diagram (DFD) adalah representasi dalam bentuk gambar yang 

menjelaskan aliran informasi dan perubahan yang terjadi dari suatu data di-input 

sampai hasil output suatu data. DFD juga dapat digunakan untuk merepresentasikan 

sistem atau perangkat lunak dalam semua level yang abstrak. (Roger, 2001). 
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Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan analisa sistem, termasuk 

mengambarkan suatu aliran data logis melewati suatu proses. Selain itu DFD dapat 

memberikan sesuatu yang lebih konseptual, gambaran non-fisik atas pergerakan data 

melewati suatu sistem. DFD terdiri dari 4 simbol seperti pada tabel dibawah ini, yaitu 

proses, source/sinks, data stores dan data flow lines. 

 

Simbol Pengertian Keterangan 
 

Kesatuan Luar 

     (External 

Entity) 

Sesuatu yang berada di luar 

sistem, tetapi ia memberikan 

masukkan ke dalam sistem 

atau menerima data dari 

sistem. External entity tidak 

termasuk bagian dari sistem.  

 

 

Arus Data 

( Data Flow) 

Tempat mengalir informasi 

dan digunakan dengan garis 

yang menghubungkan 

komponen dari sistem. Arus 

data ini mengalir diantara 

proses, data store, dan 

menunjukkan arus data dari 

data beruapa masukan untuk 

sistem atau hasil proses sistem. 
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Proses (Proccess) 

Apa yang dikerjakan oleh 

sistem. Proses dapat mengolah 

data atau aliran data masuk 

menjadi aliran data keluar. 

Proses berfungsi 

mentranformasikan satu atau 

beberapa data masukan 

menjadi satu atau beberapa 

data keluaran sesuai dengan 

spesifikasi yang dihasilkan. 
 

 

Simpanan 

Data (Data 

Store) 

 

Tempat penyimpanan data 

yang ada dalam sistem, yang 

disimbolkan dengan sepasang 

garis sejajar dengan sisi 

samping terbuka. 

Tabel II. 2 SimbolData flow diagram(Pressman, 2007) 

 

3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang menggunakan 

susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram E-R merupakan 

model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang mempersentasikan seluruh fakta 

dari dunia nyata yang kita tinjau, dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis. 

ERD menggambarkan tipe objek mengenai datapada manajemen, serta relasi antara 

objek tersebut. 
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Simbol Nama Keterangan 

 
Entitas 

Menunjukkan entitas yang 

terhubungan dengan sistem 

 

Atribut 

 

Menunjukkan atribut yang 

dimiliki oleh entitas 

 

Relasi Menunjukkan relasi antar entitas 

 
Link Menunjukkan link 

 

Tabel II. 3 Simbol-simbol ERD (Ladjamudin, 2006) 

 

4. Flowchart 

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan 

langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian 

dari suatu algoritma. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-

langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Berikut simbol-simbol 

flowchart yaitu: 
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Simbol Nama Keterangan 

 

 Terminal 

Menunjukkan awal atau akhir 

dari aliran proses 

 

Proses 

 

Untuk menunjukkan sebuah 

proses 

 

Input-output 

Untuk menyatakan proses inout 

dan output tanpa tergantung 

dengan jenis peralatannya 

 

Stored Data 

Menggambarkan informasi 

yang disimpan dalam media 

penyimpanan umum 

 

Operasi Manual 

Untuk menyatakan suatu 

tindakan (proses) yang tidak 

dilakukan oleh komputer 

(manual) 

 

Decision/Logika 

Untuk menunjukkan suatu 

kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua 

kemungkinan jawaban ya / 

tidak. 
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Off-line storage 

Untuk merupakan bahwa data 

dalam symbol akan disimpan 

ke suatu media tertentu  

 

Penghubung pada 

halaman berbeda 

Menghubungkan bagian alir 

pada halaman yang berbeda.  

 

Tabel II.4 Simbol – Simbol flowchart (Mahyuzir, 1991) 
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E. Tinjauan Islam 

 Al-Qur’an merupakan firman Allah yang mengandung berbagai aspek 

kehidupan, baik aspek hukum, sejarah, aqidah (keimanan), eskatologi, pengetahuan, 

maupun tentang sifat lemah lembut terhadap sesama. Dalam mengenal diri sendiri 

mahasiswa akan dibantu untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya baik dari 

segi fisik, psikis maupun spiritualnya.Pendidikan atau pembentukan karakter tersebut 

terdapat dalam surah Luqman ayat 13-15berikut ini : 

                                 

                                

                           

                             

                 

 

Terjemahannya : 

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu. 
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15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu 

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti 

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan 

orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 

Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

Adapun penjelasan dan tafsir surah Luqman ayat 13-15 sebagai berikut :  

Ayat ini melukiskan Luqman mengamalkan hikmah yang telah dianugerahkan 

kepadanya. Umat islam diperintah untuk meniru perilaku Luqman. Adapun bentuk 

perintah Allah kepada Luqman adalah agar tidak menyekutukan Allah. Ada dua 

pendapat Luqman, yaitu: 

1. Luqman Ibn ‘Ad, tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepmimpinan, 

ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai 

permisalan dan perumpamaan. 

2. Luqman al-Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-

perumpamaannya. 

3. Dan juga Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya 

menghindari syirik. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang 

wujud keesaan Tuhan. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan, jangan 

mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan Sesutu yang 

buruk sebelum melaksanakan yang baik. 

Bahwasanya Banyak bentuk mempersekutukan Tuhan dengan yang lainnya, 

seperti menyembah pohon atau kuburan keramat yang dianggap memberi 

pertolongan, dan lain sebagainya. Dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa antara 
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kewajiban orangtua kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan didikan, 

sehinga anak-anak mereka menjadi anak yang shaleh, taat menjalankan perintah 

Agama sehingga terhindar dari kesesatan dan kemusyrikan. 

Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orangtua, 

lebih-lebih kepada Ibu yang telah mengandung. Ayat ini tidak menyebut jasa 

Bapak, tetapi menekankan pada jasa Ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi 

untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan Ibu, berbeda dengan Bapak. 

Di sisi lain,” peranana Bapak” dalam konteks kelahiran anak, lebih ringan 

dibanding dengan peranan Ibu. Betapapun peranan tidak sebesar peranan ibu 

dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak 

berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagai berdoa untuk ibunya. Karena begitu 

besar jasa Ibu, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa: Seorang sahabat bertanya, 

"Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan 

persahabatanku?" Nabi Saw menjawab, "ibumu...ibumu...ibumu, kemudian 

ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat 

kepadamu." (Mutafaq'alaih). 

Karena itulah, setiap anak harus menyadari perjuangan dan susah payah 

orangtuanya. Di samping harus taat kepada ajaran agama, berbakti kepada kedua 

orang tua, juga harus berusah keras belajar dan menunut ilmu pengetahuan 

terutama ilmu-ilmu agama, sehingga mereka bersama-sama kedua orang tuanya 

memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. 
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Ayat di atas menyatakan bahwa jika orang tua memaksa untuk 

mempersekutukan Allah, maka janganlah mematuhinya. Setiap perintah untuk 

perbuatan maksiat,maka tidak boleh ditaati. Namun demikian, jangan memutuskan 

hubungam sitalurahmi dengannya tetaplah menghormatinya sebagai orang tua 

berbaktilah kepada mereka sepanjang tidak menyimpang dari ajaran Agama dan 

bergaullah dengan mereka menyangkut keduniaan, bukan aqidah. Hukum ini 

berlaku untuk seluruh Umat Nabi Muhammad, yaitu melarang ketaatan anak untuk 

mengikuti kehendak orangtuanya yang bertentangan dengan ajaran agama. 

Dan juga sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Asma’ Putri Sayyidina 

Abu Bakr ra. Pernah didatangi oleh ibunya yang ketika itu masih musyrikah, 

Asma’ bertanya kepada nabi bagaimana seharusnya ia bersikap, maka Rasul SAW 

memerintahkannya untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan 

memberinya hadiah serta mengunjungi dan menyambut kujungannya. 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang memudahkan urusan atau tolong menolong 

terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 : 

                         

        

 

      Terjemahnya : 
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2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

 

Adapun penjelasan dan tafsir surah Al-Maidah ayat 2 di atas yaitu : 

Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong dalam 

berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling 

menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. 

Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-

orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân telah 

terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam 

kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada. 

Dalam surah Al-Maidah tersebut terdapat perintah tolong menolong, dan 

berkaitan dengan tujuan sistem ini dibuat yaitu untuk membantu atau memudahkan 

dosen atau pegawai CBT dalam menyelesaikan tugasnya membagi jadwal. Dan 

memudahkan juga para mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan 

CBT tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimana penelitian 

ini berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). 

Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 

2009).Adapun lokasi penelitian dilakukan Pada Kampus Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makasssar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

  



29 
 

C. Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa narasumber 

yakni pada bagian Kepegawaian maupun pihak-pihak yang bersangkutan yang 

menangani masalah charackter building selain itu data juga diperoleh dari buku 

pustaka terkait, pembuatan aplikasi pada system operasi web, jurnal penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini dan sumber-sumber data 

online atau internet. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah 

metode wawancara, studi literatur dan observasi. 

1. Wawancara  

    Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dan responden (Budiarto & Anggraeni, 2001). 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah Studi Literatur adalah salah satu  metode pengumpulan 

data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang 

dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk 

mengumpulkan referensi dari buku-buku  mengenai tunjangan pegawai (pakasi) 

khususnya tunjangan serta jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam 

pembuatan aplikasi ini. 
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3. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun 

kelapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di 

tempat kejadian secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang 

dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan 

langsung kelokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan perangkat keras(hardware)dan perangkat 

lunak(software) yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan 

penelitian dan merancang sistem. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras 

Laptop Lenovo dengan spesifikasi : 

a. Prosesor Intel® Core i3 CPU @2.00GHz  2.00 GHz 

b. RAM 4,00 GB (3,73 GB usable) 
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2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64-bit 

b. Google Chrome sebagai aplikasi browser  

c. MySQL,  PHP, XAMPP 

d. Notepad++ 

e. Desain Grafis : Photoshop CS4, Microsoft Office  

f. Microsoft Office Visio 2007  

 

F. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

Waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari 

level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, 

testing/verification dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi 

tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelum 

nya yaitu tahap requirement (Pressman, 2008). 
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Gambar III. 2. Model Waterfall (Pressman, 2008). 

 

Tahapan Metode waterfall adalah sebagai berikut:  

a. Requirements definition 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat.Maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software. 

b. System And Software Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan diatas menjadi representasi 

kedalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat 

mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. 



33 
 

c. Implementation And Unit Testing 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka 

desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh 

mesin, yaitu kedalam bahasa pemrograman melalui proses coding. 

d. Integration And Sytem Testing 

Sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan. Demikian juga dengan software. 

Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan, agar software bebas dari error, 

dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya. 

e. Operation And Maintenance 

 Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. 

Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 

sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 

tersebut. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang sesuai 

dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam 

penelitian iniyaitu: 

a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan 

topic dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 

b.  Koding Data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian 

kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan 

dengan cara member kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilakan 

catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
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H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian system merupakan proses pengeksekusian system perangkat lunak 

untuk menentukan apakah system perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi 

system dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian system sering 

diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada 

baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi system perangkat lunak. 

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah Blackbox atau yang biasa 

disebut dengan pengujian struktural melibatkan pengetahuan teknis terperinci dari 

sistem.Untuk menguji software, tester membuat pengujian yang paling struktural 

dengan melihat kode dan struktur data itu sendiri. 
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisis merupakan suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan 

seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematisan tujuan dari sistem yang tidak 

efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidak efektifan. Analisis sistem juga 

merupakan penguraian dari suatu informasi yang utuh kedalam bagian-bagian 

komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, 

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

diterapkan sehingga dapat diusulkan suatu perbaiakan. 

Analisis sistem sedang berjalan di definisikan sebagai penguraian dari suatu 

sstem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Tahap analisis ini sangat penting karena 

dalam tahap ini apabila terdapat kesalahan, maka aklan menyebabkan kesalahan 

terhadap tahap selanjutnya. Maka perlu tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi 

untuk mendapatkan kualitas kerja sistem yang baik. 

Sebelum melakukan perancangan terhadap sebuah sistem yang baru, sekiranya 

diperlukan adanya suatu gambaran yang memuat keterangan atau informasi yang 

berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan sekarang.  
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Informasi Jadwal Kegiatan 

CBT 

Hal ini akan berguna agar nantinya mempermudah dalam menganalisa dan 

merancang sistem yang baru. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan 

dijelaskan pada Flowmap berikut.  

 

Pegawai CBT 

 

Mahasiswa 

 

 

 

Gambar IV. 3. Flowmap Sistem yang sedang berjalan 

  

Membuat Jadwal 

Kegiatan CBT 

 Laporan Kegiatan 

Melihat Jadwal 

kegiatan CBT 

Membuat Laporan 

Akhir kegiatan 

Start 

          End 

Melaksanakan 

Kegiatan CBT 
Informasi 

Kegiatan 
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Pada gambar IV. 3. diatas menjelaskan tahap-tahap proses Pembuatan Jadwal 

kegiatan CBT yang dilakukan oleh pegawai CBT, setelah dibuat di informasikan 

kepada peserta yaitu mahasiswa setiap angkatan. mahasiswa dapat melihat jadwal 

kegiatan CBT kemudian mengikuti kegiatan CBT. Setelah mengikuti kegiatan CBT, 

mahasiswa melapor kebagian pegawai CBT. Setelah itu pegawai CBT Membuat  

Laporan kegiatan untuk Rekap dan Pelaporan. 

 

B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan. 
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Admin Pegawai CBT Mahasiswa

Data CBT Data CBT

Input data 

Jadwal CBT

Db_CBT

Informasi 

Kegiatan CBT

Data Dosen
Data 

Mahasiswa

Input Data 

Dosn

Input data 

Mahasiswa

Lihat Jadwal 

Kegiatan CBT

 

Gambar IV. 4. Flowmap Sistem yang sedang Diusulkan 
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Pada gambar IV. 4 di atas menjelaskan tahap-tahap proses Pembuatan Jadwal 

kegiatan CBT dimana pegawai CBT  memberikan Informasi kegiatan CBT 

Selanjutnya Admin Mengelola data yang diberikan oleh Pegawai CBT dan 

membuat Laporan Kegiatan CBT. Kemudian Mahasiswa dapat melihat jadwal 

kegiatan CBT. 

 

C. Perancangan Sistem 

1. DFD (Data Flow Diagram) 

Diagram Arus Data (DAD) atau Data Flow Diagram (DFD) berfungsi 

untuk menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan, dan 

keluaran sistem, yang dipresentasikan dengan tunggal yang mewakili 

keseluruhan sistem. 

Pegawai CBT Admin

Mahasiswa

SISTEM INFORMASI 

PENJADWALAN 

KEGIATAN CBT

Informasi Data CBT

- Informasi Kegiatan CBT

- Data Jurusan

- Data Mahasiwa

- Data Jadwal

- Laporan Kegiatan CBT

- 

- Informasi Kegiatan CBT

Gambar IV. 5. Diagram Konteks 
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2. Hirarki Proses Input Output (HIPO) 

1.P

Pengelolaan 

Data

1,1p 

Data 

Jurusan

3.P

Pelaporan

2.P

Proses 

Pembuatan 

Jadwal CBT

1.2p

Data 

Mahasiswa

2.1p

Jadawal 

Kegiatan Cbt

3.1p

Laporan 

Kegiatan CBT

O

SISTEM INFORMASI 

PENJADWALAN 

KEGIATAN CBT

Gambar IV. 6. Diagram HIPO 
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3. Diagram Level 1 Proses 1 

- Data Mahasiswa

- Daftar Jurusan

- Daftar Mahasiswa

Ds_Jurusan

Ds_mahasiswa

 Admin
1.1P

Pengelolaan 

Data jurusan

- Data Jurusan

1.2P

Pengelolaan 

Data 

Mahasiswa

Gambar IV. 7. Diagram level1 proses 
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4. Diagram level 2 prises 1 

- Data Jurusan

- Data Mahasiswa

Ds_Jurusan

Ds_Mahasiswa

Pegawai CBT

2.1P

Proses Pembuatan 

Jadwal

Kegiatan CBT

Mahasiswa

Informasi Kegiatan CBT

Informasi Kegiatan CBT

Gambar IV. 8. Diagram level2 proses 1 
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5. Diagram level 3 Proses 1 

- Data kegiatan CBT

- Data Jadwal  

Ds_Cbt

Ds_Jadwal

Staf Admin
3.1P

Laporan kegiatan 

CBT 

Informasi Kegiatan CBT

Gambar IV. 9. Diagram level3 proses 1 

 

6. ERD 

 Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-

objek   dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Adapun Entity 

Relationship Diagram (ERD) dari sistem ini adalah sebagai berikut: 
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Pegawai CBT
Data Kegiatan 

CBT
Memberi Kepada

AdminMenginput Membuat

Menginput

Data Jurusan Jadwal

Data Mahasiswa

 

Gambar IV. 10. ERD 
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D.  Perancangan Tabel 

1.  Tabel User 

Nama Tabel

Primary Key

Fungsi 

Field Type Width Ket.No.

1.

2.

3.

4.

user

pass

level

nama

varchar

varchar

varchar

varchar

X(30)

X(30)

X(20)

X(30)

: user

: Untuk Menyimpan  Data User Yang Di Gunakan Log In

: data_user

Gambar IV. 11. Tabel User 
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2. Tabel Data Mahasiswa 

Nama Tabel

Primary Key

Fungsi 

Field Type Width Ket.No.

1.

2.

3.

4.

5.

Id_mhs

no_mhs

Nm_mhs

Alamat_mhs

tlp

varchar

varchar

varchar

varchar

varchar

X(30)

X(30)

X(20)

X(10)

X(8)

: id_mhs

: Untuk Menyimpan Data Mahasiswa

: Data_mhs

6. email varchar X(8)

7. jurusan varchar X(8)

Gambar IV. 12. Tabel Data Mahasiswa 

3. Tabel Data Jurusan 

Nama Tabel

Primary Key

Fungsi 

Field Type Width Ket.No.

1.

2.

: data_jurusan

: id_jurusan

Id_jurusan

Nama_jurusan

 varchar

varchar

X(30)

X(30)

: Untuk Menginput Data Jurusan 

Gambar IV. 13. Tabel Data Jurusan 
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4. Tabel Data Jadwal 

Nama Tabel

Primary Key

Fungsi 

Field Type Width Ket.No.

1.

2.

3.

4.

5.

nim

nama

jurusan

pekan

jadwal

varchar

varchar

varchar

varchar

varchar

X(30)

X(30)

X(20)

X(10)

X(8)

: nim

: Untuk Menyimpan  Data-data Jadwal Yang Telah di Sepakati

: data_jadwal

 

Gambar IV. 14.Tabel Data Jadwal 
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1. User Interface Log In 

 

 

Gambar IV. 15. User Interface Login 

 

2. User Interface Home 

 

LOGO Sistem Informasi Penjadwalan CBT

Home

Data Master

Jadwal

Password

Log Out

Halaman Menu Utama

 
 

Gambar IV. 16. User Interface Home 

 

Username x(25)

Password x(25)

Level

Log In

Form Input Log In
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3. User Interface Data Mahasiswa 

Data Mahasiswa

Pencarian Refresh Tambah

Id

 Mahasiswa Nama Alamat Telepon Email Jurusan Aksi

X(15)

X(15)

X(15)

X(30)

X(30)

X(30)

X(30) X(12) X(25) X(25)

X(30) X(12) X(25) X(25)

X(30) X(12) X(25) X(25)

Import Excel

 
Gambar IV. 17 User Interface Data Mahasiswa 

4.  Tambah Data Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 18. User Interface Tambah Data Mahasiswa 

Tambah Data Mahasiswa

ID Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Nama

Alamat

Telepon

E-mail

Jurusan

SIMPAN KEMBALI

X(30)

X(30)

X(12)

X(15)

X(20)

X(25)

X(25)
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5. User Interface Data Jurusan 

Data Jurusan

X(25) Pencarian Refresh Tambah

ID Jurusan Nama Jurusan Aksi

X(20)

X(20)

X(20)

X(25)

X(25)

X(25)

 
Gambar IV. 19 User Interface Data Jurusan 

 

6. User Interface Tambah Data Jurusan 

 

Gambar IV. 20 User Interface Tambah Data 

 

 

Simpan Kembali

ID Jurusan

Nama Jurusan

Tambah Data Jurusan

X(20)

X(25)
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7. User Interface Jadwal Cbt 

Pencarian Refresh + Jadwal

Jadwal CBT

Nim Nama Jurusan Pekan Ke- Jadwal

X(20) X(30) X(30) X(10 X(8)

X(20) X(30) X(30) X(10) X(8)

 
Gambar IV. 21 User Interface Jadwal CBT 

 

8. User Interface Tambah Data Jadwal 

Simpan Kembali

Angkatan Ke- (Pekan Ke-)

Jadwal

Tambah Data Jadwal

X(10)

X(8)

 
Gambar IV. 22 User Interface Tambah Data Jadwal 
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9. User Interface Password 

   

Username Lama

Username Baru

Konfirmasi User Name Baru

Password Lama

Password Baru

Konfirmasi Password Baru

Simpan

Ubah Password

X(20)

X(20)

X(20)

X(20)

X(20)

X(20)

 
Gambar IV. 23 User Interface Password 

 

 



 
 

54 

 

BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 

A. Implementasi Aplikasi 

Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem 

berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan pada bab IV. Pada 

bab V ini merupakan implementasi hasil rancangan menjadi sebuah aplikasi Sistem 

Penjadwalan Kegiatan Character Building Training pada Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar atatInformasi Berbasis Web dengan menggunakan database 

MySQL. 

B. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk 

menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi sistem dan berjalan 

pada lingkungan yang diinginkan. Pengujian sering kali diasosiasikan dengan 

pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang  

menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan 

yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah 

Blackbox atau yang biasa disebut dengan pengujian struktural melibatkan 

pengetahuan teknis terperinci dari sistem.Untuk menguji software, tester membuat 

pengujian yang paling struktural dengan melihat kode dan struktur data itu sendiri.  
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C. Pengujian Sistem BlackBox 

1. Pengujian Menu Utama Admin 

Pengujian Menu Utama Admin dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 

Login Login untuk masuk 

Kehalaman utama admin 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik 

Menu Home  

Akan Menampilkan 

tampilan dari menu home 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik  

Menu Data Master 

Akan Menampilkan sub 

menu Daftar Mahasiswa 

dan data Jurusan 

[v] diterima 

[  ] diterima 

Pilih dan klik 

 Daftar mahasiswa 

Akan Menampilkan daftar 

mahasiswa dan form 

tambah data mahsiswa 

[v ] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik  

Data jurusan 

Akan Menampilkan form 

input data jurusan 

[ v] diterima 

[  ] ditolak 
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Pilih dan klik 

Jadwal 

Akan menampilkan sub 

menu jadwal dan cetak 

pengumuman 

[ v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik  

Data Jadwal 

Akan Menampilkan form 

input data Jadwal 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik 

Cetak Pengumuman 

Akan Menampilkan 

Laporan dafatar 

mahasiswa peserta 

kegiatan character 

building 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik  

Menu Pasword 

Akan menampulkan form 

ubah passsword 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik menu 

LogOut 

Akan Keluar Sistem [v] diterima 

[  ] ditolak 

Tabel V.5.Uji Blackbox Menu Utama Admin 
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D. Tampilan Sistem 

1. Halaman login 

 

Gambar V. 24. Antarmuka Login 

 

Seperti pada gambar V. 24 diatas, Halaman Login pada saat pertama kali 

dijalankan dimana Admin harus memasukkan username dan password sebelum 

masuk ke halaman utama untuk dapat mengakses aplikasi yang telah dibuat. 

Dalaman halaman login terdapat laporan yang dapat dilihat oleh mahasiswa. 
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2. Menu Utama untuk Admin 

 

Gambar V.25.  Menu Utama Admin 

Seperti pada gambar V.25 diatas, Menu Utama untuk Admin yang berisi 

menu-menu yaitu menu file, input dan laporan, dalam menu-menu tersebut terdapat 

sub menu atau form-form dan output. 
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3. Form Input Data Mahasiswa 

 

 

Gambar V.26. Form Input Data Mahasiswa 

 

Seperti pada gambar V.26 diatas, tampilan form input data mahasiswa, 

apabila ingin tambah data mahasiswa baru, pilih menu tambah kemudian isi data 

pada form pengisian data mahasiswa lalu klik menu simpan untuk menyimpan data 

mahasiswa baru ke database.  

4. Form Import file Excel 

 

Gambar V.27. Form Input File Excel 
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Seperti pada gambar V.27 diatas, tampilan form input file excel dimana data 

excel yang merupakan data mahasiswa setiap angkatan didapat dari sstiap fakultas 

yang diserahkan ke pegawai yang akan disetor ke admin CBT yang kemudian akan 

dikelola oleh CBT. 

 

5. Form Input Data Jurusan 

 
Gambar V.28. Form Input Data Jurusan 

 

Seperti pada gambar V.28. diatas, tampilan form input data jurusan, apabila 

ingin tambah data jurusan baru, pilih menu tambah kemudian isi data pada form 

pengisian data jurusan lalu klik menu simpan untuk menyimpan data jurusan baru ke 

database.  
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1. Form Input Data Jadwal 

 

Gambar V.29. Form Input Data Jadwal 

Seperti pada gambar V.29 diatas, tampilan form input data jadwal, apabila 

ingin tambah data jadwal baru, pilih menu tambah kemudian isi data pada form 

pengisian data jadwal lalu klik menu simpan untuk menyimpan data jadwal baru ke 

database.  
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2. Form Cetak Jadwal 

 

 
Gambar V.30 Form Cetak Jadwal 

 

Seperti pada gambar V.30 diatas, merupakan form cetak jadwal yang 

menampilkan jadwal CBT dan tombol cetak jadwal. Jika ingin mencetak informasi 

jadwal dapat memilih tombol cetak maka akan tampil seperti pada gambar berikut: 
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Gambar V.31 Laporan Jadwal 

Seperti pada gambar V.31 diatas, merupakan laporan jadwal CBT yang 

menampilkan daftar mahasiswa untuk mengikuti kegiatan CBT. 
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3. Laporan Jadwal CBT 

 

 

Gambar V.32. Laporan Jadwal CBT 

Seperti pada gambar V.32 diatas, merupakan tampilan laporan daftar 

mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan CBT. 
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4. Tampilan Daftar Jurusan 

 

Gambar V.33. Tampilan Daftar Jurusan 

Seperti pada gambar V.33. diatas, merupakan tampilan daftar jurusan. 

Dimana dalam form tersebut terdapat icon edit dan hapus. Icon edit berfungsi untuk 

mengedit data jurusan dan hapus untuk menghapus data jurusan. 
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5. Form Ubah Pasword 

  

 
Gambar V.34. Form Ubah Pasword 

 

Seperti pada gambar V.34 di atas, merupakan tampilan form pasword 

lamaubah pasword admin ketika admin ingin mengubah password dapat melakukan 

input pasword lama dan pasword baru yang di inginkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis sistem Penjadwalan pada Kegiatan Character 

Building Training (CBT) , maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan 

adanya sistem penjadwalan ini , pegawai CBT dapat membuat jadwal kegiatan CBT 

dengan mudah dan cepat. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah penulis membuat dan merancang sistem penjadwalan pada kegiatan 

CBT, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari 

sistem yang penulis susun. Adapun saran terhadap penggunaan sistem yang telah 

dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Tampilan Login dan informasi mahasiswa dibuat lebih menarik 

2. Diharapkan kedepannya aplikasi ini bisa lebih dikembangkan lagi. 
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