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ABSTRAK 

Nama : Tri Harry Muliana Amra 

Nim : 60900113035 

Jurusan : Sistem Informasi 

Judul  : Sistem Informasi Pengelolaan Data Pada Ikatan 

Kekeluargaan Alumni SMA Negeri 1 Bulukumba. 

Pembimbing I : Faisal, S.T, M.T 

Pembimbing II : Sri Wahyuni, S.Kom., M.T 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan Data Pada Ikatan  Alumni 

SMA Negeri 1 Bulukumba masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu 

dengan mengisi lembar biodata, sehingga tidak terkelola dengan baik. Tujuan 

penelitian ini ialah merancang dan membangun sistem Pengelolaan Data Pada 

Ikatan Kekeluargaan Alumni SMA Negeri 1 Bulukumba berbasis web, sehingga 

dapat membantu mempermudah penegelolaan data alumni. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitan 

kualitatif, dengan metode penelitian deskriftif. Pengembangan aplikasi ini 

menggunakan metode waterfall melalui tahapa-tahapan seperti analisa kebutuhan, 

desain sistem, penulisan kode program, pengujian program dan penerapan 

program. Adapun teknik metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan metode pengujian Black Box.  

Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah tujuan penelitian sudah 

tercapai, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa 

output yang dihasilkan oleh sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan. Data 

juga telah tersimpan pada database dengan akurat sehingga sistem informasi yang 

telah dibuat menjadi efektif. Selain itu sistem ini dilengkapi dengan informasi 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak alumni. 

 

Kata Kunci : Sistem informasi alumni, Website 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

SMA Negeri 1 Bulukumba, merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Atas Negeri yang ada di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan 

sekolah di SMAN 1 Bulukumba ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, 

mulai dari Kelas X sampai Kelas XII.  

Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK dan pada tahun 2013 

menerapkan kurikulum 2013. Upaya peningkatan mutu sebuah sekolah tidak 

bisa dibebankan hanya pada sekolah. Dalam Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) diperlukan sinergi dan kerjasama antara 

beberapa komponen (stakeholders) yang melingkupi sekolah (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2002).  

Di antara komponen tersebut. alumni merupakan aset penting yang 

harus dirangkul dan dikembangkan sedini mungkin. Peran alumni antara lain, 

memberikan berbagai masukan yang membangun terhadap almamater dan 

diharapkan mampu mengembangkan jaringan serta membangun pencitraan 

institusi di luar. Kerjasama dan sinergi yang harmonis antara sekolah dengan 

alumni akan memiliki dampak yang besar bagi pengembangan sekolah secara  
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berkesinambungan di masa mendatang. Didasari hal tersebut, maka jalinan 

komunikasi dan silaturahmi antara sekolah dengan alumni juga antara alumni 

dengan alumni harus terus berjalan baik. Mengutip dalam Q.S An-nisa/4:1 : 

 

Terjemahnya: 

“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga”. 

(Kementrian Agama RI, 2010) 

 

Pada Surat An-Nisa ayat pertama ini Allah memerintahkan, “Dan 

peliharalah hubungan silaturrahim.” Karena itu Imam Adh-Dahhak 

mengatakan, “Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan-Nya kalian 

saling mengikat janji dan persetujuan, serta takutlah kalian akan memutuskan 

hubungan silaturahim, dan berupayalah untuk berbuat baik dan 

menyambungnya.” 

Adapun kata           (al-arhaam) di dalam ayat adalah bentuk jamak 

dari             (rahiim) yaitu tempat peranakan atau rahim. Di rahim inilah 

benih anak tinggal, tumbuh dan kenudian lahir, hingga selanjutnya 

berkembang biak. Rahim adalah yang menghubungkan seseorang dengan 

yang lainnya, bahkan melalui rahim persamaan sifat, fisik dan psikis yang 

tidak dapat diingkari, kalaupun persamaan itu tidak banyak tetapi ia pasti ada 

(Shihab, 2009).. 
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Karena itu Allah mengancam orang yang memutuskan silaturrahim 

dan sebaliknya menjanjikan keberkahan dan pengaruh atau usia panjang bagi 

siapa yang memeliharanya.  

Secara tidak langsung ikatan alumni berperan dalam menyambung 

silaturahmi, juga sebagai wadah komunikasi.  Ikatan alumni juga berperan 

besar dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kesempatan 

berkarir, media bertukar informasi pelatihan dan pengetahuan keterampilan 

para alumni. Dilihat dari peran penting ikatan alumni tersebut, sekolah 

semestinya harus memiliki data informasi alumni setelah lulus dari sekolah, 

semisal riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan sebagainya.  

Berdasarkan hasil observasi, sekolah ini berdiri pada tanggal 5 

Oktober 1961 dan sampai sekarang memiliki 53 angkatan alumni. 

Wawancara dengan bapak Drs. Syamsul Rijal M.Si, selaku Kepala Sekolah 

SMA Negeri 1 Bulukumba, diketahui bahwa selama ini untuk melakukan 

pendataan alumni dilakukan dengan mencatat di dokumen tertulis dan secara 

manual dengan melapor ke sekolah sehingga masih banyak alumni yang tidak 

terdata pada ikatan alumni SMA Negeri 1 Bulukumba. Selain itu tidak adanya 

wadah yang berfungsi sebagai sarana publikasi informasi kegiatan, 

menyebabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak efektif karena 

kurangnya informasi yang diterima alumni. 

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi sangat cepat dan 

kebutuhan akan informasi semakin tinggi menyebabkan perkembangan 

sistem informasi semakin pesat. Internet adalah media yang paling populer 
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dalam penyebaran informasi saat ini, kita dapat mengakses sumber– sumber 

informasi yang kita butuhkan melalui media internet. Allah swt berfirman 

dalam Q.S Al-rahman/55:33 : 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak 

dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.” (Kementrian 

Agama RI, 2010) 

 

Dr. Abd. Al-Razzaq Naufal dalam bukunya Al-Muslimun wa al-Ilm 

al-Hadis, mengartikan kata “sulthan” dengan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan atau teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini 

member isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk 

menembus ruang angkasa, bila ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau 

teknologinya memadai.  

Al-Qur’an memang tidak memberi petunjuk-petunjuk secara rinci 

untuk hal itu, tetapi al-Qur’an memberi modal dasar berupa akal dan 

sarananya secara mentah untuk digali dan diolah sehingga bermanfaat untuk 

kehidupan manusia. Karena akal pulalah manusia ditunjuk oleh Allah 

menjadi Khalifah fil- Ardl, sebagai Khalifah di bumi dengan tugas mengurus 
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dan memakmurkannya, serta menjadi makhluk yang paling mulia 

dibandingkan dengan makhluk lainnya (naufal 2012). 

Merujuk dari ayat diatas, Penggunaan teknologi dapat membantu 

pekerjaan menjadi lebih mudah dan menjadi salah satu alat yang sangat 

menunjang dalam mengelola data dan informasi pada ikatan alumni. Salah 

satu penerapan aplikasi teknologi adalah sistem pengelolaan data alumni 

berbasis web. 

Berdasarkan latar belakang di atas,  penulis membahas permasalahan 

tersebut melalui tugas akhir dengan judul skripsi “Rancang Bangun Sistem 

Pengelolaan Data Alumni Pada Ikatan Kekeluargaan Alumni (IKA) 

SMA Negeri 1 Bulukumba”. diharapkan dapat memerpmudah pengelolaan 

data informasi IKA alumni secara efektif dan efisien.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara merancang dan membangun 

sistem pengelolaan data pada ikatan alumni SMA Negeri 1 Bulukumba? 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan 

permasalahan tidak melebar maka fokus penelitian difokuskan pada 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun system pengelolaan data IKA alumni SMA 

Negeri 1 Bulukumba. 
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2. Sasaran pengguna aplikasi ini hanya di peruntukkan bagi alumni SMA 

Negeri 1 Bulukumba . 

3. Sistem ini mencakup tentang informasi kegiatan dan data IKA alumni 

SMA Negeri 1 Bulukumba. 

4. Target pengguna sistem ini adalah pengurus IKA alumni selaku admin dan 

semua alumni selaku user. 

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. Sistem ini berbasis web  

2. Sistem ini hanya menginput, menampilkan data alumni dan menampilkan 

informasi kegiatan. 

3. Sistem ini Menyediakan fasilitas informasi mengenai alumni SMA 

Negeri 1 Bulukumba dimulai dari angkatan 2000 sampai sekarang. 

4. Keluaran yang dihasilkan yaitu informasi mengenai alumni dan kegiatan. 

D.  Kajian Pustaka 

Untuk mengkaji penelitian ini agar lebih terarah dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara akademis, maka penulis mengambil referensi 

dari peneliti sebelumnya, antara lain :  

1. Kalza (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Informasi 

Alumni Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama 
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berbasis web”. Metode pengembangan sistem yang ini menggunakan 

metodologi OOP (Object Oriented Programming) sebagai metode 

analisis sistemnya waterfall process model sebagai metode 

pengembangan perangkat lunak. Sistem ini dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySql. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat lunak 

yang memiliki kemampuan dalam mengolah data alumni Program Studi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama berbasis web. Adapun 

persamaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti adalah 

kedua penelitian tersebut sama-sama sistem yang mengelola IKA 

alumni. Sementara perbedaan peneliti sebelumnya dengan yang  diteliti 

adalah jika pada penelitian sebelumnya mencakup alumni universitas 

sementara yang penulis teliti mencakup sekolah menengah.  

2. Setya dan Hery Maryanto  (2014) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Penelusuran Data Alumni Berbasis 

Web Pada Sekolah Tinggi Teknik Dharma Iswara Madiun”, Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, Dalam 

pembuatan sistem ini pemrograman dilakukan dengan menggunakan 

bahasa PHP versi 5 dan sistem basis data MySql. Hasilnya adalah 

rancang bangun sistem informasi penelusuran data alumni berbasis web 

pada sekolah tinggi teknik Dharma Iswara Madiun yang diharapkan akan 

mempermudah dalam hal pengolahan dan pengelolaan data alumni 

tersebut, selain itu dengan sistem informasi dapat memfasilitasi begbagai 
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keperluan seperti tracing (penelusuran) alumni, berita, informasi 

kegiatan, lowongan kerja yang dapat diakses kapanpun dandimanapun. 

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti 

adalah kedua penelitian tersebut sama-sama sistem yang mengelola IKA 

alumni dan berbasis web. Sementara perbedaan peneliti sebelumnya 

dengan yang diteliti adalah jika pada penelitian sebelumnya mencakup 

alumni sekolah tinggi sementara yang penulis teliti mencakup sekolah 

menengah.  

3. Munadi (2013) dalam peneilitiannya yang berjudul “ Sistem Informasi 

Pendataan Alumni pada STMIK U‟Budiyah.”. Penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa untuk menyajikan informasi Alumni STMIK 

U‟Budiyah Indonesia yang meliputi penyajian data alumni. Serta 

informasi lainnya yang dirasa perlu untuk disajikan pada saat dibutuhkan 

seperti, memudahkan pencarian alumni lama atau baru. Adapun 

persamaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti adalah 

kedua penelitian tersebut sama-sama sistem yang mengelola IKA alumni 

dan berbasis web. Sementara perbedaan peneliti sebelumnya dengan 

yang diteliti adalah jika pada penelitian sebelumnya mencakup alumni 

sekolah tinggi sementara yang penulis teliti mencakup sekolah 

menengah.  

4. Syafrudin (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembanagn 

Sistem Informasi Alumni Dengan Pendekatan Metode Agile Di UIN 

Sunan Kalijaga. Metode pengembangan system yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah agile (Agile Software Development). tahapan-

tahapan dalam agile tidak harus runtut mulai dari 

analisis,desain,implementasi, dam pengujian dan evaluasi. tetapi lebih 

menitik berakan kepada kebutuhan dari stakeholder. Adapun persamaan 

penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti adalah kedua penelitian 

tersebut sama-sama sistem yang mengelola IKA alumni dan berbasis 

web. Sementara perbedaan peneliti sebelumnya dengan yang akan diteliti 

adalah jika pada penelitian sebelumnya  hanya pengembangan dari 

sistem yang telah ada sementara penelitian yang penulis lakukan adalah 

merancang  membangun sistem. 

5. Amirulbahar (2015)  dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Dan 

pengembngan system informasi Alumni Sekolah Berbasis Web Di SMA 

2 Wates. Model pengembangan perangkat  lunak yang digunakan adalah 

model waterfall  dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan 

pengujian. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan framework 

codeigniter karena memiliki performa yang tinggi sehingga lebih mudah 

dalam pengembangannya. Adapun persamaan penelitian sebelumnya 

dengan yang penulis teliti adalah kedua penelitian tersebut sama-sama 

sistem yang mengelola IKA alumni dan berbasis web. Sementara 

perbedaan peneliti sebelumnya dengan yang diteliti adalah jika pada 

penelitian sebelumnya  hanya pengembangan dari sistem yang telah ada 

sementara penelitian yang penulis lakukan adalah merancang  

membangun sistem. 
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E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membangun sistem 

pengelolaan data pada ikatan alumni SMA Negeri 1 Bulukumba sehingga 

mempermudah pengelolaan data dan publikasi kegiatan ikatan alumni. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil 

beberapa manfaat yang mencakup dua hal pokok berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi perkembangan teknologi informasi dan menambah kajian 

teknologi informasi. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk 

memanajemen data dan informasi pada ikatan alumni sehingga dapat 

mempermudah pengelolaannya secara efektif dan efisien. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani 

(sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang 

dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi 

untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk 

menggambarkan suatu setentitas yang berinteraksi, di mana suatu model 

matematika seringkali bisa dibuat. 

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling 

berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item 

penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu 

kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling 

berhubungan sehingga  membentuk suatu negara dimana yang berperan 

sebagai penggeraknya yaitu  rakyat yang berada di negara tersebut. 

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, 

dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk 

banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi 

beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah 

sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.  

Suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat 

elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama 

(Robert G. Murdick dkk, 1991). Sistem adalah kumpulan objek atau elemen 
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yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu (Bambang 

Hariyanto, 2004). 

B. Pengelolaan Data 

Hutahaean (2014), menjelaskan tentang pengertian pengolahan data 

menurut ahli sebagai berikut :  

a. George R. Terry menyatakan, “Pengolahan data adalah serangkaian 

operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau 

hasil yang diinginkan”.  

b. Sutarman (2012), “Pengolahan Data adalah proses 

perhitungan/transformasi data input menjadi informasi yang mudah 

dimengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan”. 

C. SMA Negeri 1 Bulukumba 

SMA Negeri 1 Bulukumba, merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Atas yang berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekolah ini berdiri pada 

tanggal 5 Oktober 1961. Terletak di jalan Bung tomo no.28 , Bulukumba, 

Kec. Ujungbulu. Sekolah ini sudah terakreditasi A, dan saat ini dibawah 

pimpinan bapak kepala sekolah Drs. Syamsul Rijal M.Si. Saat ini jumlah 

alumni SMA Negeri 1 bulukumba sekitar 9500 orang yang terdiri atas 53 

angkatan alumni.  

D. 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 



13 

 

 

 

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). 

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). 

E. Framework 

Salah satu alasan mengapa orang menggunakan framework terutama 

dalam membangun sebuah aplikasi adalah kemudahan yang ditawarkan. 

Didalam sebuah framework biasanya sudah tersedia struktur aplikasi yang 

baik, standard coding, best practice, design pattern, dan common function. 

Dengan menggunakan framework kita dapat langsung fokus kepada business 

process yang dihadapi tanpa harus berfikir banyak masalah struktur aplikasi, 

standar coding dan lain-lain.  

Menurut Hakim (2010) menjelaskan bahwa, Framework adalah 

koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang disusun atau 
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diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk membantu 

membuat aplikasi utuh tanpa harus membuat semua kodenya dari awal.  

Sedangkan menurut Raharjo (2015), Framework adalah suatu 

kumpulan kode berupa pustaka (library) dan alat (tool) yang dipadukan 

sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerja (framework) guna memudahkan 

dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web. Jadi, Framework 

adalah kumpalan-kumpalan potongan program yang dipadukan menjadi satu 

kerja kerja yang digunakan untuk membatu dalam pembuatan sebuah 

aplikasi. 

F. Bootstrap 

Bootstrap adalah sebuah framework yang dibuat dengan menggunakan 

bahasa dari html dan css, namun juga menyediakan efek javascript yang dibangun 

dengan menggunakan jquery. (Ghazali, 2016) Ada beberapa kelebihan bootstrap 

dibandingkan dengan Framework lain :  

a.  Tidak perlu harddisk, karena dapat digantikan perannya oleh Ethernet card 

dan BOOT Lan Memiliki log file sehingga dapat dilihat sewaktu-waktu 

penyebab error dengan melihat log file tersebut. 

 b.  Responsive Layout dan 12 column grid system. Dengan Responsive Layout 

maka aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Bootstrap akan 

langsung menyesuaikan dengan lebar dari media perambahnya. 

 c. Tampilan web akan tetap rapi dibuka dengan media apapun baik itu 

handphone, tablet, laptop ataupun PC desktop. (Saraswati, 2016). 
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G. PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin adalah apliksi berbasis web yang ditulis dalam bahasa 

PHP yang fungsi utamanya melakukan administrasi MySql. Administrasi 

user MySql inilah yang akan digunakan untuk mengakses database MySql via 

PHP. (Syafii, 2004). 

H. MySQL 

MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP yang  

menggunakan perintah query dan escape character yang sama dengan PHP. 

MySQL merupakan sebuah server database yang banyak digunakan di dunia 

maya, karena kehandalannya dan juga karena sifatnya yang shareway 

(Firdaus, 2007:56). MySQL menggunakan bahasa SQL (Structur Query 

Languages) yaitu bahasa standar pemrograman database. 

MySQL dipublikasikan sejak 1996, tetapi sebenarnya di kembangkan 

sejak 1979. Keunggulan dari MySQL adalah : 

a. Bersifat open source. 

b. Sistem software-nya tidak memberatkan kerja dari server atau komputer, 

karena dapat bekerja di background. 

I. Xampp 

     XAMPP yaiut Apache, PHP, MySQL dan phpMyAdmin.XAMPP 

merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu 

buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara 

manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara 
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otomatis untuk anda atau auto konfigurasi. Webserver merupakan inti dari 

sebuah website. Setiap website yang kita lihat di internet, pastilah berjalan 

di atas sebuah webserver. Webserver ini bermacammacam diantaranya 

adalah Apache, IIS, Tomcat, dll. Pada Windows, default dari webserver 

adalah IIS sedangkan Apache biasanya sudah terintegrasi dengan Linux 

namun juga bisa di download dan di install pada Windows. Saat ini, 

webserver Apache merupakan webserver yang paling banyak digunakan. 

19 Pada awalnya, sebuah webserver hanya bisa menjalankan file HTML 

namun karena perkembangan jaman dan kebutuhan akan informasi yang 

dinamis, web server ditambahkan komponen agar bisa menjalankan 

format-format lainnya seperti asp, aspx, pop, js, dll. Webserver IIS 

misalnya, secara default tidak mengerti bagaimana menjalankan file 

dengan extension php. Agar IIS mengerti bagaimana menjalankan file PHP 

maka dibutuhkan instalasi komponen di dalamnya. Untuk webserver 

apache sendiri adalah merupakan webserver yang paling kompatibel 

dengan PHP dan MySQL. 

J. Notasi 

1.  Flow Map 

Flow map adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flow map 

merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. (Ladjamudin, 2008). 

Berikut simbol-simbol flowmap : 
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Tabel II.1. Simbol-simbol Flow Map (Ladjamudin, 2008) 

N

O 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

 

Dokumen Menunjukkan dokumen berupa 

dokumen input dan output pada 

proses manual dan proses berbasis 

computer 

2  

 

 

Proses 

Manual 

Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara manual 

3  

 

Penyimpanan 

Magnetik 

Menunjukkan media penyimpanan 

data/informasi file pada proses 

berbasis komputer, 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 

6  

 

Proses 

computer 

Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara komputerisasi 

7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 

komputer/informasi file pada 

proses manual. Dokumen dapat 

disimpan pada lemari , arsip, map 

file dan lain-lain 
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8  

 

 

Input 

Keyboard 

Menunjukkan input yang dilakukan 

menggunakan keyboard 

9  

 

 

Penyimpanan 

manual 

Menunjukkan media penyimpanan 

data atau informasi secara manual 

  Display Menampilkan ke monitor 

 

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. (Pressman, 2001:311). 

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. Penggunaan DFD Sebagai 

Modeling Tool dipopulerkan Oleh Demarco & Yourdon (1979) dan Gane & 

Sarson (1979) dengan menggunakan pendekatan Metoda Analisis Sistem 

Terstruktur. 



19 

 

 

 

Tabel II.2. Simbol DFD (Kendall dan Kendall, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah kumpulan konsep yang 

menguraikan struktur basis data dan suatu hubungan timbal-balik dan proses 

pembaruan pada basis data. Tujuan utamanya untuk mengembangkan suatu 

teknik hubungan tingkat tinggi dengan perancangan basis data. ERD 

digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan 

ERD, model dapat diuji dengan mengabaikan proses yang dilakukan. Notasi 

yang digunakan pada Entity Relationship Diagram. (Supardi, 2010). 
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Tabel II.3. Notasi Entity Relationship Diagram( Supardi, 2010:91 ). 

 

4. Flowchart 

Menurut Jogiyanto (2010) ”Bagan alir program (program flowchart) 

merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk 

menggambarkan prosedur di dalam sistem”. Berikut simbol yang umum 

dipergunakan :  

Tabel II.4. Simbol-simbol Flowchart (Jogiyanto, 2010) 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  Terminal Untuk memulai dan mengakhiri 

program 

2  Proses Pengolahan yang dilakukan oleh 

computer 

3  Input-

Output 

Untuk menunjukkan data masuk dan 

hasil dari suatu proses 

4  Decision Suatu kondisi yang akan 

menghasilkan beberapa 

kemungkinan jawaban atau pilihan 

http://safrilblog.wordpress.com/
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BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif 

dimana penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 

penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun lokasi yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah pada SMA Negeri 1 Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dan berwenang 

dalam perusahaan lingkungan penelitian ini dan menggunakan sumber data 

kepustakaan terkait dengan teori-teori pembuatan sistem informasi 

manajemen yang dimana peneliti hanya mengambil sumber data dan referensi 

yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dan sumber data juga 

diperoleh dari situs-situs yang menyediakan informasi yang terkait dengan 

objek penelitian penulis. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis 

(2010), dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. Dalam metode ini penulis 

melakukan wawancara langsung dengan Drs. Syamsul rijal selaku 

Kepala Sekolah dan H. A. Kurniady SE Selaku ketua Ikatan Alumni. 

Wawancara berupa tanya jawab secara umum mengenai sistem 

pengelolaan data alumni dan diskusi tentang penerapan sistem 

informasi pengelolaan data alumni berbasis web di SMA Negeri 1 

Bulukumba. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan di SMA Negeri 1 Bulukumba, peneliti 

terlibat dengan kegiatan pengurus ikatan alumni yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam metode 

ini penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang 

akan diteliti, yaitu sistem pendataan alumni yang sekarang digunakan 
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masih secara manual dengan melakukan pengisian data pada buku 

besar kemudian dipindahkan pada komputer dengan menggunakan 

Microsoft Excel. 

c. Studi Literatur 

Studi literatur adalah merupakan uraian tentang teori, temuan, 

dan bahan penelitian lain yang digunakan sebagai dasar landasan 

kegiatan penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran dari 

rumusan masalah. Pada penelitian ini penulis menggunakan studi 

literatur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 

perancangan dan membuat sistem informasi manajemen pada buku, 

referensi peneliti lain dan website yang berkaitan dengan perancangan 

sistem infomasi ikatan alumni. 

E. Instrument Penelitian 

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Perangkat Keras 

 Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan 

menjalankan aplikasi ini adalah laptop Dell dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1) Processor Intel Core i5-7200U CPU 2.50Ghz, 2,70 Ghz 

2) RAM 4.00 GB  

3) Hardisk 500 GB 
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b. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan 

aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Sistem Operasi Microsoft Windows 10 

2) Google chrome, Mozilla firefox atau aplikasi browser untuk 

menjalankan program tersebut. 

3) MySQL, XAMPP, PHP, Bootstrap 4.0.0 Framework. 

F. Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data 

Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode 

analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif 

ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam 

memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu 

dengan beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai 

bahan pembanding untuk memperoleh data yang akurat. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data 

secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah 

dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan 

mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang 

diteliti. 

G. Metode Perancangan Aplikasi  

Metode perancangan 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, 
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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 sebelumnya yaitu tahap requirement (Pressman, 2008). 

 

Gambar III.1 Model Waterfall (Pressman, 2008) 

Berikut ini adalah tahap proses dari model Waterfall : 

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 ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding 

dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah 

disebutkan pada tahap sebelumnya.  
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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 ke dalam bahasa pemrograman melalui 

proses coding. 

d. Integration and Sytem Testing 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan 

software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, 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.  

H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 

lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok 

dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. 

Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, 

ketidaksempurnaan program, kesalahan pada baris program yang 

menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun 
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pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan 

menggunakan pengujian blackbox. 

Blackbox merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua 

fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan 

fungsional yang telah didefinsikan. cara pengujian hanya dilakukan dengan 

menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah 

hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Fatta, 2007).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu 

dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini 

bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem 

yang akan diusulkan. 

Dalam sistem yang berjalan ini terdapat tiga entitas diantaranya adalah 

Alumni, Sekolah,IKA ( Ikatan Kekeluargaan Alumni ). 

Gambar IV.1 Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan  

Alumni Sekolah IKA

Ph
as

e

MULAI

Form Data Alumni

Proses Pengisian Form 
Alumni

Data Alumni Data Alumni

Data Alumni

Laporan Data Alumni

Data Alumni

Laporan Data Alumni
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Pada tahap awal alumni datang ke sekolah melakukan pendataan 

dengan cara mengisi form data alumni manual yang disediakan pihak sekolah, 

kemudian alumni resmi terdata pada database alumni SMAN 1 Bulukumba. 

Setelah itu pihak sekolah mengarsipkan data alumni yang telah di isi oleh 

alumni, IKA alumni SMAN 1 Bulukumba kemudian mengambil database 

alumni pada sekolah sebagai database anggota IKA.  

B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Rancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan 

untuk mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang 

tersusun secara logis, dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan guna 

pelaksanaan perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data yang telah dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, 

kemudian melangkah lebih jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. 

1. Analisis Masalah 

Dari hasil analisa, penulis menguraikan beberapa kelemahan pada proses 

sistem yang sedang berjalan diantaranya : 

a. Pendataan Alumni sangat sulit dilakukan, alumni diwajibkan datang 

ke sekolah untuk pengisian form manual sehimgga banyaknya alumni 

yang tidak terdata.  

b. Database alumni yang masih dalam bentuk kertas sehingga 

banyaknya data yang tercecer ataupun hilang. 

c. Sistem yang masih bersifat manual yang menyulitkan pencarian data 

bahkan sering terjadinya kesalahan pencarian data. 
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d. Tidak adanya wadah yang berfungsi sebagai sarana publikasi 

informasi kegiatan, menyebabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan 

menjadi tidak efektif karena kurangnya informasi yang diterima 

alumni. 

Dari uraian kelemahan-kelemahan sistem yang berjalan, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa sistem tidak efektif sehingga membutuhkan 

banyak waktu dan tenaga, selain itu proses minimnya publikasi informasi 

menyebabkan setiap informasi yang tidak diketahui oleh IKA.    

2. Analisis Kebutuhan 

a. Kebutuhan Data 

Data yang diolah dalam sistem ini yaitu meliputi data alumni, data 

kegiatan alumni. 

b. Kebutuhan Fungsional 

Penjelasan proses fungsi adalah suastu bagian yang berupa, 

penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Fungsi yang dimiliki aplikasi ini adalah : 

1. Sistem yang dibuat akan mempunyai antarmuka yang mudah 

dipahami oleh user. 

2. Sistem yang nantinya memiliki fitur pendaftaran dan pencarian 

data alumni memudahkan pengelolaan data alumni. 

3. Sistem yang dibuat mempunyai fitur tambahan yaitu publikasi 

kegiatan. 
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3. Flowmap Sistem yang Diusulkan 

Alumni Sekolah IKA

MULAI

Input Data Alumni 

Database 
Alumni

Input Data Alumni 
(akun)

Laporan Data 
Alumni

Input Data 
Kegiatan Ika 

Database 
Kegiatan

Data Alumni

Data Alumni

Laporan KegiatanData Kegiatan

Data Kegiatan

 

Gambar IV.2. Flowmap sistem yang diusulkan. 

      Tahap awal IKA selaku admin menginput data alumni yang telah 

terdaftar pada database alumni, dan alumni selaku user mendaftar pada 

sistem dengan cara mengisi form, setelah alumni terdaftar,  data alumni 

otomatis masuk kedalam database sistem IKA alumni SMAN 1 

Bulukumba. 

Selain itu IKA juga menginput data kegiatan pada sistem, 

sehingga baik alumni maupun pihak sekolah dapat melihat informasi 

kegiatan IKA alumni SMAN 1 Bulukumba. 
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C. Perancangan Sistem 

1. Diagram Konteks (level 0) 

Diagram konteks menggambarkan seluruh input atau output dari 

sistem serta memberikan gambaran sistem secara keseluruhan. Tujuan dan 

fungsi diagram konteks adalah menata kasus yang terjadi khususnya 

untuk implementasi diagram arus data. 
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Gambar IV.3. Diagram Konteks 

Dalam diagram konteks terdapat 3 entitas yang menunjang proses-

proses yang terdapat pada website yaitu : alumni sebagai pengguna yakni 

yang terdaftar sebagai anggota IKA, dalam hal ini dapat melakukan 

update data pribadi, melihat informasi kegiatan sekolah; sebagai 

pengguna yakni melihat informasi kegiatan, IKA; sebagai pengelola 
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website (administrator), dalam hal ini dapat melakukan penginputan data 

alumni dan informasi kegiatan IKA SMAN 1 Bulukumba. 

2. Diagram Berjenjang 

Sistem Pengelolaan Data Alumni Ikatan 

Kekeluargaan Alumni (IKA) SMA Negeri 1 

Bulukumba

1.P
Pengelolaan 
Data Alumni

2.P
Pengelolaan 

Data Kegiatan

 

Gambar IV.4. Diagram Berjenjang 

 

3. Data Flow Diagram Level 1 

1.P
Pengelolaan 
Data Alumni

2.P
Pengelolaan 

Data Kegiatan

Alumni

IKA

Sekolah

Data_Alumni

Data_Alumni

Laporan_Data_Alumni

Data_Alumni

Data_Alumni

Data_Kegiatan

Laporan_Data_Kegiatan

Data_Kegiatan

Data_Kegiatan

DS_kegiatan

Ds_alumni

 

Gambar IV.5. DFD level 1 
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4. Rancangan Basis Data 

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan dalam pemodelan 

data danakan membantu mengorganisasikan data dalam suatu proyek ke 

dalam entitasentitas dan menentukan entitas beserta atribut-atributnya. 

 

Sekolah

Memiliki

N

1

IKA

Alumni

Mengadakan

Mendaftarkan

N

1

Kegiatan

Mengikuti
M

N

N

1

 

Gambar IV.6. ERD Sistem 

5. Kamus Data 

Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir pada DFD 

(Data Flow Diagram), dimana didalamnya terdapat struktur dari arus data 
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secara detail. Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analis 

sistem dan pemakai sistem tersebut, adapun kamus data dari rancangan 

sistem ini adalah : 

Alumni ={username_alumni, nama_lengkap, 

nama_panggilan, alamat, tahun_masuk, 

tahun_keluar, jurusan, no_hp, tempat_lahir, 

tanggal_lahir, email} 

Sekolah = {id_sekolah, username, nama_sekolah} 

IKA = {id_ika, username_ika, nama} 

Kegiatan  = {id_kegiatan, hari, tempat, tanggal, jam, 

nama_kegiatan, file}  

Memiliki = { id_sekolah, username_alumni, nama_lengkap} 

Mendaftarkan = {id_ika, username_alumni, nama_lengkap} 

Mengikuti = {username_alumni, id_kegiatan, nama_kegiatan} 

Mengadakan = { id_ika, id_kegiatan, nama_kegiatan } 

6. Struktur Tabel 

1. Alumni 

Nama Tabel : alumni 

Primary key : username_alumni 

Foreign key :  

Tabel IV.1 Tabel alumni 

Field Name Type Width Kererangan 

username_alumni Varchar 12 Primari Key 
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2. Sekolah 

Nama Tabel : sekolah 

Primary key : id_sekolah 

Foreign key : - 

Tabel IV.2 Tabel jurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

nama_lengkap Varchar 50  

nama_panggilan Varchar 20  

alamat Varchar 75  

no_hp Varchar 12  

tahun_masuk Date   

tahun_keluar Date    

jurusan Varchar 3  

tempat_lahir Varchar 20  

tanggal_lahir Date   

email Varchar 50  

Field Name Type Width Kererangan 

id_sekolah Varchar 4 Primari Key 

username Varchar 50  

nama_sekolah Varchar  50  
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3. IKA 

Nama Tabel : IKA 

Primary key : id_ika 

Foreign key : - 

Tabel IV.3 Tabel IKA 

 

 

 

 

 

 

4. Kegiatan  

Nama Tabel : kegiatan 

Primary key : id_kegiatan 

Foreign key :  

Tabel IV.4 Tabel Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Name Type Width Kererangan 

Id_ika Varchar 4 Primari Key 

username_ika Varchar 20  

nama Varchar 50  

Field Name Type Width Kererangan 

id_kegiatan Varchar 7 Primari Key 

Hari Date   

tempat Varchar 50  

jam time   

nama_kegiatan Varchar 50  

file file   



38 

 

 

 

 

7. Flowchart 

Start

Input Username 
dan Pasword

Login

Level = IKA Level = Sekolah Level = Alumni

Tampilan 
Halaman 

IKA

Tampilan 
Halaman 
Sekolah

Tampilan 
Halaman 
Alumni

End

T T

T

Y Y Y

 

Gambar IV.7. Flowchart Sistem 

D. Perancangan Interface 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 

pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Perancangan Halaman Awal 

 
Gambar IV.8. Desain Halaman Awal 

Halaman ini adalah halaman yang perama muncul ketika sistem di 

akses, berisikan navbar, logo dan nama sistem. 

2. Perancangan Menu Pendaftaran 

 

Gambar IV.9. Desain Menu pendaftaran 

Halaman ini berisikan form pendaftaraan data alumni. 
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3. Perancangan Menu Login 

 

Gambar IV.10. Desain Menu login 

Pada desain halaman login terdapat 2 input menu (username, 

password) dan 1 button menu (login), dimana semua level user hanya 

menggunakan 1 halaman login untuk masuk ke sistem. Terdapat juga 

notifikasi kesalahan dalam proses login. 

4. Perancangan Menu Contact 

 

Gambar IV.11. Desain Menu Contact 
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Seperti pada gamba Gambar IV.11 Menu contact berisikan 

informasi contact SMAN 1 Bulukumba. 

5. Perancangan Menu Kegiatan 

 

Gambar IV.12. Desain Menu Kegiatan 

Menu kegiatan berisikan informasi kegiatan IKA alumni SMAN 1 

Bulukumba, terdapat fungsi edit dan hapus. 

6. Perancangan Menu Data Alumni 

 

Gambar IV.13. Desain Menu Data Alumni 
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Menu data alumni berisikan data semua alumni yang terdaftar, 

terdapat menu edit dan hapus. 

7. Perancangan Input Data Alumni  

 

Gambar IV.14. Desain Input Data Alumni 

Menu ini berisi form input data alumni yang dilakukan oleh admin. 

8. Perancangan Input Data Kegiatan 

 

Gambar IV.15. Desain Input Data Alumni 
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Menu ini berisi form input data kegiatan yang dilakukan oleh 

admin. 

9. Perancangan Halaman Awal Alumni 

 

Gambar IV.16. Desain Awal Alumni 

Halaman ini adalah halaman yang pertama muncul ketika alumni 

login kedalam sistem. 

10. Perancangan Menu Edit Alumni 

 

Gambar IV.17. Desain Menu Edit Alumni 



44 

 

 

 

Menu ini berisikan form untuk merubah atau mengedit data 

alumni. 

11. Perancangan Menu Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.18. Desain Menu Kegiatan 

Menu ini berisakan informasi tentang kegiatan IKA. 

12. Perancangan Menu Data Alumni 

 

Gambar IV.19. Desain Menu Data Alumni 
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 Menu ini berisikan data alumni beserta form pencarian, terdapat 

fungsi download dan cetak.  
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi  

 Implementasi merupakan realisasi dari perancangan dan desain yang 

telah dilakukan sebelumnya. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 

PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Dengan memanfaatkan teknologi 

tersebut, maka aplikasi ini dapat dijalankan pada web browser.  

1. Implementasi Antarmuka (Interface) 

Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan 

berdasarkan rancangan yang telah dilakukan. Implementasi ditampilkan 

dari screenshoot dari halaman website yang digunakan sebagai alat dan 

bahan penelitian yang telah dirincikan pada BAB IV. 

a. Antarmuka Login Alumni 

 Pada antarmuka ini user harus mengisi email dan password 

yang valid agar dapat menggunakan sistem. 

 

Gambar V.1 Antarmuka Login user 
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b. Antar Muka Login Admin 

Antarmuka ini admin harus mengisi Email dan password yang 

valid agar dapat menggunakan system. 

 

  Gambar V.2 Antarmuka Login Admin 

c. Antarmuka Menu Login Sekolah 

Antarmuka ini admin harus mengisi Email dan password yang 

valid agar dapat menggunakan system. 

 

Gambar V.3 Antarmuka Login Sekolah 



48 

 

 

 

d. Antarmuka Menu Utama (Alumni/Sekolah) 

Antarmuka Menu Utama akan tampil ketika system pertama kali 

di akses. Berisikan logo, nama system dan navbar menu. 

 

 

Gambar V.4 Antarmuka Menu Utama (Alumni/Sekolah)  

e. Antarmuka Menu  pendaftaran (Alumni) 

Menu ini menampilkan pendaftaran alumni. 

 

Gambar V.5 Antarmuka Menu Pendaftaran (Alumni) 
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f. Antarmuka Menu Contact (Alumni/Sekolah) 

Menu ini menampilkan contact atau no telpon dari sekolah. 

 

 

Gambar V.6 Antarmuka Menu contact (Alumni/Sekolah) 

g. Antarmuka Menu  Home Alumni (Alumni) 

Antarmuka Menu Home akan tampil ketika user berhasil login 

kedalam system. 

 

Gambar V.7 Antarmuka Menu Home Alumni (Alumni) 
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h. Antarmuka Menu Data Alumni (Alumni) 

Menu Data Alumni  menampilkan data dari semua Alumni yang 

terdaftar sebagai Alumni SMA Negeri 1 Bulukumba. 

 

Gambar V.8 Antarmuka Menu Data Alumni (Alumni) 

i. Antarmuka Menu Kegiatan Alumni (Alumni) 

Menu ini menampilkan informasi kegiatan alumni. 

 

Gambar V.9 Antarmuka Menu Kegiatan alumni (Alumni) 
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j. Antarmuka Menu Tracking Alumni (Alumni) 

Menu Tracking Alumni menampilkan pecaharian data alumni 

secara nama dan tahun. 

 

Gambar V.10 Antarmuka Menu Tracking Alumni (Alumni) 

 

k. Antarmuka Menu Contact (Alumni) 

Menu ini menampilkan contact atau no telpon dari sekolah. 

 

Gambar V.11 Antarmuka Menu Contact (Alumni) 
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l. Antarmuka Menu Edit Profil (Alumni) 

Menu ini menampilkan data alumni di dalam edit text yang 

dapat diubah.  

 

Gambar V.12 Antarmuka Menu Edit Profil (Alumni) 

m. Antarmuka Menu Data Alumni (Admin) 

Menampilkan Data Alumni Yang sudah terdaftar ke system dan 

dapat di eidt dan hapus. 
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Gambar V.13 Antarmuka Menu Data Alumni (Admin) 

 

Gambar V.14 Antarmuka Menu Edit Data Alumni (Admin) 

n. Antarmuka Menu Kegiatan Alumni (Admin) 

Antarmuka Menu Kegiatan Alumni ini Menampilkan kegoatan 

alumni. 

 

Gambar V.15 Antarmuka Menu Kegiatan Alumni (Admin) 
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o. Antarmuka Menu Input Kegiatan Alumni (Admin) 

Menu ini menampilkan form input kegiatan alumni.  

 

 Gambar V.16 Antarmuka Menu Input Kegiatan Alumni (Admin) 

p. Antarmuka Menu Menu Home (Sekolah) 

Antarmuka Menu Home akan tampil ketika Sekolah berhasil login 

kedalam system. 

 

 

 

Gambar V.17 Antarmuka Menu Menu Home (Sekolah) 
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q. Antarmuka Menu Data Alumni (Sekolah) 

 Menu ini menampilkan data alumni. 

 

Gambar V.18 Antarmuka Menu Data Alumni (Sekolah) 

r. Antarmuka Menu Data Kegiatan (Sekolah) 

  Menu ini menampilkan informasi kegiatan. 

 

Gambar V.19 Antarmuka Menu Data Kegiatan (Sekolah) 
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s. Antarmuka Menu Tracking Alumni (Sekolah) 

Menu Tracking Alumni menampilkan pecaharian data alumni 

secara nama dan tahun. 

 

Gambar V.20 Antarmuka Menu Tracking Alumni (Sekolah) 

t. Antarmuka Menu Profil (Sekolah) 

   Menu ini menampilkan contact atau no telpon dari sekolah. 

 

Gambar V.21 Antarmuka Menu Contact (Sekolah) 
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B. Pengujian 

     Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian Black 

Box sebagai berikut.:   

1. Pengujian Sistem Antarmuka User 

Tabel pengujian Sistem Antarmuka user digunakan untuk 

mengetahui apakah Antarmuka user yang terdapat dalam aplikasi ini dapat 

berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 

pengujian : 

Tabel V.1 Uji Sistem Antarmuka user 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Bagian Menu Data Masukan 
Hasil yang 

diharapkan Kesimpulan 

Menu Utama Navbar menu Antarmuka Menu 

utama berisikan  

logo dan nama 

system, akan 

amenampilkan 

antarmuka 

berdasarkan tombol 

navbar menu yang 

ditekan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Pendaftaran  Tombol Edit text 

dan Simpan 

Antarmuka menu 

pendaftaran 

menampilkan form 

pendaftaran, data 

akan terimpan ke 

database ketika 

tombol simpan di 

tekan  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Contact  Antarmuka menu 

contact 

menampilkankan 

data contact SMA 

Negeri 1 Bulukumba 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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2. Pengujian Sistem Antarmuka Alumni 

Tabel pengujian Sistem Antarmuka Alumni digunakan untuk 

mengetahui apakah Antarmuka Alumni yang terdapat dalam aplikasi ini 

dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 

pengujian : 

Tabel V.2 Uji Sistem Antarmuka Alumni 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Bagian Menu Data Masukan Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

Halaman 

Login 

Edit Text atau 

tombol Masuk 

ditekan  

Antarmuka Login 

mengambil data dari server 

ketika tombol Masuk 

ditekan dan menampilkan 

antarmuka ketika berhasil 

mengambil data dari server  

[ √ ] 

Diterima 

[    ] 

Ditolak 

Menu Utama Navbar menu Antarmuka Menu utama 

berisikan  logo dan 

nama system, akan 

amenampilkan 

antarmuka berdasarkan 

tombol navbar menu 

yang ditekan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Data 

Alumni  

 Antarmuka profil 

menampilkan data 

alumni yang sudah 

terdaftar.  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu 

Kegiatan 

Alumni 

 Antarmuka menu 

kegiatan menampilkan 

semua kegiatan yang 

telah di input admin.  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu 

Tracking  

Edit text, tombol 

submit 

Antarmuka Tracking 

akan menampikan data 

alumni ketika tombol 

submit di tekan sesuai 

kriteria edit text. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Contact   Antarmuka menu 

contact 

menampilkankan data 

contact SMA Negeri 1 

Bulukumba 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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Edit profil Edit text, tombol 

ok 

Antarmuka menu 

contact 

menampilkankan data 

contact SMA Negeri 1 

Bulukumba 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

3. Pengujian Sistem Antarmuka Sekolah 

Tabel pengujian Sistem Antarmuka Sekolah digunakan untuk 

mengetahui apakah Antarmuka Sekolah yang terdapat dalam aplikasi ini 

dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 

pengujian : 

Tabel V.3 Uji Sistem Antarmuka Sekolah 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Bagian Menu Data Masukan Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

Halaman 

Login 

Edit Text atau 

tombol Masuk 

ditekan  

Antarmuka Login 

mengambil data dari 

server ketika tombol 

Masuk ditekan dan 

menampilkan antarmuka 

ketika berhasil mengambil 

data dari server  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Utama Navbar menu Antarmuka Menu utama 

berisikan  logo dan nama 

system, akan 

amenampilkan antarmuka 

berdasarkan tombol 

navbar menu yang ditekan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Data 

Alumni 

 Antarmuka profil 

menampilkan data alumni 

yang sudah terdaftar.  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Data 

Kegiatan 

Alumni  

 Antarmuka menu kegiatan 

menampilkan semua 

kegiatan yang telah di 

input admin. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu 

Tracking 

Alumni 

Edit text, tombol 

submit 

Antarmuka Tracking akan 

menampikan data alumni 

ketika tombol submit di 

tekan sesuai kriteria edit 

text. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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Menu 

Contact 

 Antarmuka menu contact 

menampilkankan data 

contact SMA Negeri 1 

Bulukumba 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

4. Pengujian Sistem Antarmuka Admin 

Tabel pengujian Sistem Antarmuka Admin digunakan untuk 

mengetahui apakah Antarmuka Admin yang terdapat dalam aplikasi ini 

dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 

pengujian : 

Tabel V.4 Uji Sistem Antarmuka Admin 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Bagian Menu Data Masukan Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

Halaman 

Login  

Edit Text atau 

tombol Masuk 

ditekan  

Antarmuka Login mengambil 

data dari server ketika 

tombol Masuk ditekan dan 

menampilkan antarmuka 

ketika berhasil mengambil 

data dari server  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu  

Data 

Alumni 

 Antarmuka profil 

menampilkan data alumni 

yang sudah terdaftar. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Data 

Kegiatan 

 Antarmuka menu kegiatan 

menampilkan semua 

kegiatan yang telah di input 

admin. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menu Input 

Kegiatan 

Edit text, 

upload File, 

tombol simpan 

Antarmuka Menu Input 

kegiatan menampilkan form 

input kegiatan, data akan 

tersimpan ketika tombol 

simpan di tekan.  

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan penelitian sudah tercapai, yaitu merancang dan 

membangun sistem Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah di jelaskan  

dari bab pertama sampai bab terakhir yaitu berkaitan dengan inti permasalahan 

yang terletak pada perancangan sistem sampai pembuatan program aplikasi 

sistem alumni berbasis web, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu pada sistem 

alumni berbasis web dapat meningkatkan pengolahan data alumni di SMA 

Negeri 1 bulukumba di mana penyimpanan datanya sudah secara komputerisasi 

sehingga berbagai hambatan seperti adanya data yang hilang atau data-data yang 

tercecer dapat dihindari. Sistem informasi alumni berbasis web ini menyediakan 

sarana informasi tentang kegiatan alumni. Selain itu pihak sekolah dapat 

mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai alumninya. Sistem informasi 

alumni berbasis web ini sudah menggunakan database yang dapat memudahkan 

dalam pencarian data alumni sehingga dapat mempersingkat waktu dalam 

melakukan pencarian data alumni. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian 

Black-box. Hasil pengujian Black-box menunjukkan bahwa output yang 

dihasilkan oleh sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan. Data juga telah 

tersimpan pada database dengan akurat sehingga sistem informasi yang telah 

dibuat menjadi efektif. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampiakan guna memberikan masukan 

dan kritik adalah : 

1. Semoga sistem yang penulis rancang ini dapat dijadikan perbandingan antara 

sistem yang sedang berjalan dalam menangani masalah pendataan. 

2. Agar setiap informasi yang akan diberikan atau publikasi ada baiknya 

menggunakan sistem yang telah dirancang agar nantinya informasi/data cepat 

sampai pada user yang membutuhkannya. 
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