
 
 

 

 

HALAMAN JUDUL 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 

DATA PESERTA PRAKTEK KERJA INDUSTRI PADA 

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN AKSARA TEKNO 

EDUKASI MAKASSAR BERBASIS WEB 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Komputer pada Jurusan Sistem Informasi 

Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

RASDAM N SALEH 

NIM: 6090014066 

 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2018 

 

 



 
 

i 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rasdam N Saleh: 60900114066, 

mahasiswa Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama 

meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Peserta Praktek Kerja Industri pada 

Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi Makassar Berbasis Web”, 

memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat 

disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah. 

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya. 

 

  Samata,      November 2018 

Pembimbing I  Pembimbing II 

 

Nur Afif, S.T., M.T Reza Maulana, S.Kom.,M.T 

NIP. 19811024 200912 1 003                         NIDN. 2023038802 

 

 

 

 

 



 
 

ii 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Rasdam N Saleh 

NIM : 60900114066 

Jurusan : Sistem Informasi 

Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Peserta 

Praktek Kerja Industri pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara 

Tekno Edukasi Makassar Berbasis Web 

 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar 

merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan 

ataupun pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri. 

 Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini 

hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Makassar,     November 2018 

Penulis, 

 

 

RASDAM N SALEH 

NIM : 60900114066 
 

 

 



 
 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

  

 Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan 

Salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang telah 

menyelamatkan manusia dari dunia Jahiliyah, menuju dunia terdidik yang diterangi 

dengan cahaya keilmuan sehingga skripsi dengan judul “rancang bangun sistem 

informasi pengelolaan data peserta praktek kerja industri pada lembaga kursus 

dan pelatihan aksara tekno edukasi makassar berbasis web” dapat terselesaikan 

dengan baik meski melalui banyak tantangan dan hambatan. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih 

gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains 

dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis 

menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai 

pihak yang banyak memberikan doa, dukungan dan semangatnya.  

Olehnya itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ruslan Ali dan Sitti 

Hasna. atas limpahan kasih sayang pengorbanan, dorongan semangat dan doa yang 

selalu dipanjatkan untuk penulis. Serta untuk saudara-saudara yang selalu 

memotivasi, memberi semangat dan ruang kepada penulis untuk tetap berkarya 

Kakak Jusrah M Saleh dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 



 
 

v 

 

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. 

Musafir Pababbari, M.Si. 

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar Prof. Arifuddin Ahmad, M.Ag. 

3. Mantan Ketua Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Alm Ayahanda Yusran 

Bobihu, S.Kom., M.Si yang telah mendahului kami semua.  

4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Faisal Akib, 

S.Kom., M.Kom dan Ibu Farida Yusuf. 

5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar, yang telah banyak membantu dalam penyusunan 

penelitian ini.   

6. Pembimbing I Nur Afif, S.T., M.T., dan Pembimbing II Reza Maulana, 

S.Kom., MT., yang telah membimbing penulis dengan Sangat baik. 

7. Penguji I Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M dan Penguji II Dr. Hj. Fatmawati. 

M.Ag, yang telah menyumbangkan banyak ide dan saran yang membangun. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika. 

9. Evi Yuliana S.Kom, staf jurusan Sistem Informasi serta staf/pegawai dalam 

jajaran lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar, yang telah dengan sabar melayani penulis dalam 

menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi, dimana penulis merasa selalu 



 
 

vi 

 

mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga Alhamdulillah pengurusan skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

10. Keluarga besar LKP Tekno Edukasi Makassar, terimakasih atas sambutan, 

kesempatan, dan arahannya. atas sumbangsinya untuk melengkapi data 

aplikasi. 

11. Jurusan Sistem Informasi dan Jurusan Teknik Informatika. Terkhusus Keluarga 

Besar Jurusan Sistem Informasi angkatan 2014 “VAR14NT” atas 

kebersamaan, kekeluargaan, dukungan, dan canda tawa yang sering kali 

muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah. Semoga 

Allah senantiasa menjaga persaudaraan yang telah terjalin diantara kami. 

12. Nur Inayah Resti yang telah setia membantu dan menemani serta dukungannya 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Kakanda Agung Azhari S.Kom, Kakanda Mursyd S.Kom yang telah setia 

memberi nasihat, kritikan yang sifatnya membangun kepada saya serta 

dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

14. Sahabat  Abdul Haq, Muhammmad Erwin, Ardin yahya, Andi Samsualam, 

serta kakanda Agung Azhari S.Kom, kakanda Herwin Akbar S.Kom yang 

selalu setia menemani traveling dan memberikan lelucon menggelitik dalam 

proses penyelesaian tugas akhir ini. 

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah 

banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

 

 



 
 

vii 

 

Semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah swt. dan dijadikan 

sumbangsi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Sistem Informasi 

UIN Alauddin Makassar. 

 

Samata,      Desember  2018 

 

 

         RASDAM N SALEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 

 

ABSTRAK 

 Nama : Rasdam N Saleh 

 Nim : 60900114066 

 Jurusan : Sistem Informasi 

 Judul : Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data 

Peserta Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi 

Makassar Berbasis Web. 

 Pembimbing I : Nur Afif S.T,. M.T. 

Pembimbing II : Reza Maulana S.Kom,. M.T. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pendaftar yang belum 

terkomputerisasi sehingga terjadi penumpukan berkas bahkan hilang yang 

mengakibatkan pembuatan kartu pengenal, absensi dan jadwal kelas menjadi 

lambat. Begitupun pengelolaan data alumni yang masih menggunakan Microsoft 

office sehingga pengelolaan tidak dapat dilakukan dengan cepat, file-file yang 

tersimpan belum tertata dengan baik dan data yang tersedia kurang up-to-date 

sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengelola data tersebut dengan baik. 

Tujuan penelitian ini ialah merancang dan membangun suatu sistem informasi 

pengelolaan data peserta pada LKP Aksara Tekno Edukasi Makassar yang dapat 

mempermuda pengelolaan data peserta secara efektif dan efisien. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitan 

kualitatif, dengan metode penelitian deskriftif. Pengembangan aplikasi ini 

menggunakan metode waterfall melalui tahapan-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 pengujian menunjukkan aplikasi 

mengerjakan seluruh loop yang sesuai dengan batasannya dan validasi data yang 

akan dimasukkan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa tujuan penelitian sudah tercapai 

 

Kata Kunci : Pengelolaan Data, LKP Aksara Tekno Edukasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktek Kerja Industri (Prakerin) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang sesuai 

dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan wajib di ikuti bagi 

setiap siswa Sekolah Menengah kejuruan (SMK). Dalam pelaksanaannya dilakukan 

dengan prosedur tertentu, bagi siswa yang bertujuan untuk magang disuatu tempat 

kerja, baik dunia usaha maupun di dunia industri setidaknya sudah memiliki 

kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya atau sudah mendapatkan bekal 

dari pembimbing disekolah untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan 

dalam dunia usaha atau dunia Industri.  

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan nonformal  yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Secara umum dalam pasal 26 ayat (4) 

dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 

memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan 

diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu kembali diperlengkap dalam pasal 103 ayat 

(1) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 

bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk 

mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi dari 

peserta didik kursus. 
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Seperti di dalam Al-Qur’an yang telah membahas tentang pentingnya pendidikan 

dan kita harus mengutamakan pendidikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah 

swt. dalam QS. Al-Kahf/18:66 yang berbunyi : 

 
Terjemahnya : 

Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu” (Kementerian Agama RI, 2010). 

 

Allah swt menceritakan tentang ucapan Musa kepada orang alim, yakni 

Khidhir yang secara khusus diberi ilmu oleh Allah Ta’ala yang tidak diberikan 

kepada Musa as, sebagaimana Dia juga telah menganugerahkan ilmu kepada Musa 

yang tidak Dia berikan kepada Khidhir. Qaala laHuu muusaa Hal attabi-‘uka 

(“Musa berkata kepada Khidhir: ‘Bolehkah aku mengikutimu.’”) Yang demikian 

itu merupakan pertanyaan yang penuh kelembutan, bukan dalam bentuk keharusan 

dan pemaksaan. Demikian itulah seharusnya pertanyaan seorang pelajar kepada 

orang berilmu. Dan ucapan Musa, “Bolehkah aku mengikutimu?” Yakni 

menemanimu. ‘alaa an tu-‘allimani mimmaa ‘ulimta rusydan (“Supaya engkau 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 

kepadamu?”) Maksudnya, sedikit ilmu yang telah diajarkan Allah Ta’ala kepadamu 

agar aku dapat menjadikannya sebagai petunjuk dalam menangani urusanku, yaitu 

ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2,2002) 

Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi merupakan salah 

satu sasaran bagi sekolah yang di minati bagi siswa prakerin yang di mana lembaga 

tersebut mempunyai 3 program kejuruan yaitu Teknik Komputer dan Jaringan 
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(TKJ), Multimedia dan Audio Video yang di mana program ini 

merupakan pengembangan model pendidikan karakter yang berbasis kepada 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang disesuaikan dengan minat dan bakat serta nilai 

kompetensi bagi peserta program agar menjadi bibit yang unggul melalui Praktek 

Kerja Industri. Karena program tersebut merupakan pengembangan model 

pendidikan karakter berbasis Sumber Daya Manusia maka program ini menganut 

tiga prinsip karakter dasar yaitu Disiplin Waktu, Disiplin Sikap dan Disiplin Ilmu, 

yang mana program tersebut memiliki sasaran pada siswa/siswa Sekolah Menegah 

Kejuruan (SMK) yang akan melakukan Praktek Kerja Industri pada saat duduk di 

kelas XI maupun kelas XII. 

Dengan adanya Program tersebut yang sudah di perkenalkan pada tahun 

2011 di wilayah Sulawesi Selatan dan pada tahun 2013 di perkenalkan di luar Pulau 

Sulawesi  ke Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dengan keunggulan yang dimiliki, 

sehingga begitu banyak permintaan dari pihak sekolah yang di mana setiap 

tahunnya selalu bertambah untuk menempatkan siswa prakerin di Lembaga Kursus 

dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi. Dengan banyaknya peserta dan begitu 

banyaknya permintaan ternyata pengelolaan data pada Lembaga Kursus dan 

Pelatihan Aksara Tekno Edukasi masih bersifat manual dalam artian belum 

terkomputerisasi sehingga sering terjadi penumpukan berkas bahkan hilang. Dalam 

proses registrasi dan pengambilan biodata peserta di lakukan secara langsung dalam 

artian pihak lembaga harus menunggu peserta dan guru pembimbing datang ke 

lembaga untuk melakukan registrasi dan pengisian biodata secara tertulis dalam 

bentuk dokumen setelah itu akan di lakukan pengimputan kembali ke dalam 
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komputer yang di lakukan oleh pihak lembaga sehingga terjadi penumpukan berkas 

yang mengakibatkan lambatnya pembuatan jadwal kelas dan kartu pengenal. 

Begitupun dalam pengelolaan data alumni, saat ini lembaga sangat membutuhkan 

data serapan dari setiap alumni untuk di jadikan satu salah rujukan keberhasilan 

lembaga tersebut, tapi saat ini pengelolaan data alumni masih menggunakan 

aplikasi Microsoft Exel sehingga mengakibatkan pengelolaan data belum dapat di 

lakukan dengan cepat dan masih sering terjadi kesalahan, file-file yang tersimpan 

pada komputer tentang alumni belum tertata dengan baik dan data yang tersedia 

kurang up-to-date, sehingga laporan data alumni kepada lembaga sangat sulit dan 

membutuhkan waktu cukup lama. Allah swt berfirman dalam QS Al-Hujurat/49:6 

sebagai berikut: 

 

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu 

tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang 

akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (Kementerian Agama RI, 2010) 

 

Dalam pandangan Islam ayat ini memberikan penjelasan bagi umat manusia 

untuk selalu tabayyun dalam segala berita yang disampaikan oleh kaum muslimin 

maupun non muslim. Kemudian ayat ini menyuruh kepada umat manusia agar 

berhati-hati dalam menerima dan memberikan informasi, supaya tidak ada pihak 

atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita 
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yang belum pasti kebenarannya sehingga menyebabkan penyesalan yang terjadi. 

(Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7,2004). 

Dari permasalahan di atas, melihat perkembangan teknologi informasi 

semakin berkembang dimana hampir di segala bidang pekerjaan membutuhkan 

teknologi informasi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu 

kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang 

mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini. Olehnya itu dibutuhkan sebuah 

teknologi yang mampu memberikan pelayanan yang cepat dalam hal pengolahan 

data di Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi agar lebih teratur, 

jelas, tepat dan akurat. Dengan adanya aplikasi berbasis Web maka akan lebih 

mudah pengelolaan data selama memiliki koneksi jaringan internet tanpa harus 

mengeluarkan biaya. 

Dari beberapa penjelasan latar belakang di atas untuk itu dilakukan 

pengembangan serta solusi dengan cara memberikan suatu usulan rancangan sistem 

informasi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolalaan  Data 

Peserta Praktek Kerja Industri Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Aksara Tekno 

Edukasi Berbasis Web”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana merancang 

dan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Peserta Praktek Kerja Industri 

Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi Berbasi Web yang 

akan menampilkan 3 item yaitu: Informasi, registrasi dan Data Alumni. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar dalam penulisan tugas akhir ini lebih terukur dan terarah maka penulis 

akan fokus pada pembahasan sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan data peserta prakerin 

berupa Informasi, Registrasi, dan data alumni. 

2. Sistem ini berbasis web agar lebih mudah dijangkau oleh user sistem, sehingga 

dapat di akses kapan dan dimana saja. 

3. Sistem ini tidak membahas tentang data tentor dan data pimpinan. 

4. pengguna dari aplikasi ini adalah pihak sekolah (kepala sekolah dan koordinator 

pendidikan sistem ganda), pihak lembaga (pembimbing industri), dan siswa 

SMK.  

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada para pembaca dan 

memberikan persepsi penulis kepada pembaca maka akan dipaparkan penjelasan 

dan gambaran yang sesuai penelitian ini. Adapun penjelasan dan gambarannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini berbasis web. 

2. Sistem ini nantinya akan digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa 

maupun sekolah tentang industri tersebut, serta memberikan kemudahan bagi 

pihak industri dalam mengelola data peserta dan data alumni. 

3. Terdapat 3 jenis user pada sistem ini; pihak lembaga,siswa SMK, dan alumni. 
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dilakukan sebelumnya 

dan relevan digunakan sebagai bahan acuan penelitian ini, antara lain: 

1. Silvia Riska (2017) dalam penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Praktek Kerja Industri (Studi Kasus Puncang Pass Resort) penelitian 

ini bertujuan untuk memudahkan pihak puncak pass resort dalam penerimaan, 

penjadwalan dan penilaian siswa prakerin serta memberikan kemudahan bagi 

siswa yang ingin mendapat informasi tentang prakter kerja industri di puncang 

pass resort yang dapat diakses melalui internet dan diakses dimana saja. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan penulis 

buat. Adapun persamaan dari sistem diatas adalah pengelolaan dan informasi 

praktek kerja industri/pendidikan sistem ganda yang berbasis web, namun yang 

menjadi perbedaan adalah fokus desain sistem yang dibuat oleh Silvia Riska 

lebih kepada kemudahan dalam penerimaan saja, sedangkan sistem yang akan 

dibuat penulis lebih kepada pengelolaan data sistem informasi meliputi 

penilaian, sertifikat serta data serapan dari alumni yang mana lebih 

memudahkan pihak lembaga dalam mengelola dari setiap data yang ada. 

2. Ikhwan Purnama (2015) Rancang bangun sistem informasi pengelolaan data 

pada cahaya computer service melakukan penelitian terhadap sistem informasi 

tugas akhir dan praktik kerja lapangan berbasis web. Hasil penelitian ini adalah 

sistem informasi yang dapat mempermudah siswa dalam melakukan 

pendaftaran serta mendapatkan informasi mengenai cahaya computer service 

sehingga admin dari sistem ini lebih mudah merekup data dari setiap siswa dan 
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tidak ada lagi berkas yang hilang. Penelitian ini hanya berfokus pada 

penerimaan saja sedangkan yang di buat penulis lebih berfokus kepada 

pendaftaran, penilaian, sertifikat serta data serapan alumni. 

3. Puji Wahyu Ningsih (Ningsih, 2012) tentang rancang bangun sistem informasi 

praktik kerja industri berbasis web (studi kasus : SMK Al-Azhar Menganti 

Gresik) menunjukkan bahwa program dapat menghasilkan sistem yang mampu 

mengolah dan menyediakan informasi mengenai praktik kerja industri kepada 

administrator sekolah dan dapat menampilkan evaluasi penilaian hasil prakerin 

untuk pihak sekolah dalam memonitoring perkembangan peserta didik selama 

program prakerin berlangsung dari tahun ke tahun.. Sistem informasi ini 

mempunyai kelebihan dalam menampilkan data dalam bentuk grafik akan tetapi 

sistem ini tidak mengikut sertakan siswa dan pihak industri dalam sistem yang 

dikembangkan serta tidak ada analisis kualitas terhadap sistem yang dibuat. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 

dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama – sama sistem yang mengelola 

dan menyediakan informasi hasil Pendidikan Sistem Ganda/Prakerin. 

Sedangkan perbedaannya, sistem yang penulis akan buat memiliki pelaporan 

kegiatan selama prakerin, verifikasi dari pembimbing.  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas hanya fokus pada pengolahan dan 

penyediaan informasi, penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian diatas 

dengan menitikberatkan pada registrasi dan data alumni pada pendidikan sistem 

ganda di lembaga tersebut, sehingga diharapkan tercapainya standar kompentensi 

dan pendidikan sistem ganda tersebut.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

membangun sistem informasi pengelolaan data peserta praktek kerja industri 

pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi Berbasis Web. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil 

beberapa manfaat yang mencakup dua hal pokok berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan 

referensi tentang permasalahan dalam sistem informasi terutama bagi para 

peneliti yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan 

dalam bidang sistem informasi pada suatu lembaga. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk 

memanajemen pendidikan sistem ganda yang berbasis website sehingga 

dapat mempermudah siswa dalam mencari industri yang sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki, mempermudah mendapatkan informasi yang up-to-

date, mempermudah koordinator dalam memanajemen praktik kerja 

industri,dan mempermudah siswa mendapatkan informasi siswa agar 

tercapainya kompentensi pendidikan sistem ganda itu sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Dari kajian pustaka/penelitian terdahulu, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa banyak metode yang dapat digunakan dalam perancangan pembuatan 

aplikasi pelayanan pelanggan. Oleh karena itu pada tinjauan teoritis ini, penulis 

akan merealisasikan penelitian ini yakni rancang bangun aplikasi pengaduan 

gangguan dan survei kepuasan pelanggan berbasis sistem operasi android 

menggunakan metode-metode yang sudah ada dalam penelitian terdahulu yang 

kemudian dapat digunakan sebagai media penyampaian keluhan pelanggan. 

Adapun teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

A. Pengertian sistem informasi  

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Hartono, 2005). Adapun 

definisi sistem informasi oleh menurut Kristanto (2008) yaitu kumpulan dari 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan 

mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. 

Menurut Hartono (2008) untuk menghasilkan informasi, suatu sistem 

informasi harus mempunyai enam komponen, yaitu: 

1. Komponen input, komponen ini merupakan bahan dasar pengolahan informasi 

karena input merupakan data yang masuk ke dalam sistem. 
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2. Komponen output, merupakan produk sistem informasi. Output sistem informasi 

harus berupa informasi yang berguna bagi pemakainya.  

3. Komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

4. Komponen model, komponen ini menunjukkan pengolahan data lewat suatu 

model-model tertentu untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

5. Komponen teknologi, komponen ini berfungsi untuk mempercepat pengolahan 

data. 

 Secara umum sistem informasi merupakan kombinasi dari orang (people), 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi 

(communications network) dan sumber data yang dihimpun, ditransformasi dan 

mengalami proses pengaliran dalam suatu organisasi (Kristanto, 2008). 

B. Rancang Bangun 

Rancang bangun adalah serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil  

analisa  dari  sebuah  sistem  ke  dalam  bahasa  pemrograman  untuk 

mendeskripsikan  dengan  detail  bagaimana  komponen-komponen  sistem 

berimplementasi Sedangkan pengertian bangun adalah kegiatan menciptakan 

sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian. pengertian rancang bangun adalah tahap dari  

setelah  analisis  dari  siklus  pengembangan  sistem  yang  merupakan pendefinisian 

dari kebutuhan kebutuhan fungsional, serta  menggambarkan bagaimana  suatu  

sistem  dibentuk  yang  dapat  berupa  penggambaran, perencanaan dan pembuatan 
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sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah  ke  dalam  satu  kesatuan  

yang  utuh  dan  berfungsi,  termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem 

(Jogiyanto Hartono, 2005).  

C. Praktek Kerja Industri (PRAKRIN) 

Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) atau mungkin lebih akrab dikenal 

dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan 

program pengusahaan keahlian yang di peroleh melalui kegiatan bekerja langsung 

di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) yang diadopsi dari istilah Jerman dual system. 

Secara teoritis, PRAKERIN ini merupakan suatu proses pendidikan keahlian 

profesi yang memadukan secara sistematik program pendidikan pada sekolah 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja 

langsung pada dunia kerja. Secara terapan, tujuan PRAKERIN adalah untuk 

mencapai tingkat keahlian profesional tertentu. 

Inti dari Praktek Kerja Industri adalah mensinkronkan kurikulum yang 

terdapat disekolah dan kompetensi yang diharapkan oleh industri. Sinkronisasi 

kurikulum dapat tercapai apabila kerjasama antara pihak industri dengan pihak 

sekolah dapat terjalin dengan baik. Konsep pendidikan ini bertujuan supaya siswa 

ketika disekolah sudah terbiasa dengan lingkungan yang terdapat di industri, 

sehingga ketika siswa melaksanakan praktek kerja industri siswa tidak kaget 
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dengan situasi yang ada di industri. Diadakannya praktek kerja industri ini juga 

bertujuan untuk membentuk disiplin, mental kerja dan sikap kerja siswa yang 

positif, terbentuknya sikap kerja positif siswa bermanfaat ketika siswa sudah terjun 

ke dunia industri sepenuhnya. Terjalinnya kerjasama antara pihak sekolah dengan 

pihak industri dapat memberi tempat bagi siswa lulusan dan industri pasangan tidak 

khawatir dengan kompetensi yang dimiliki siswa.  

D. Lembaga Kursus Dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi Makassar 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Aksara Tekno Edukasi merupakan 

salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat 

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. LKP Aksara Tekno Edukasi 

berdiri pada tahun 2011 memiliki 3 (Tiga) program yaitu Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ), Multimedia, dan Audio Video yang mana program ini 

merupakan pengembangan model pendidikan karakter yang berbasis kepada 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang disesuaikan dengan minat dan bakat serta nilai 

kompetensi bagi peserta program agar menjadi bibit yang unggul melalui Praktek 

Kerja Industri. Pada tahun yang sama program tersebut di perkenalkan ke 

masyarakat Sulawesi Selatan khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan yang 

akan melaksanakan Praktek Kerja lapangan, dan pada tahun 2013 program tersebut 

di perkenalkan ke daerah-daerah Indonesia. Saat ini Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Aksara Tekno Edukasi di pimpin oleh bapak Aliansyah. 
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E. 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 

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). 

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-

unsur penunjangnya adalah sebagai berikut: 

1) Nama domain (URL – Uniform Resource Locator)  

Pengertian Nama domain (URL) adalah alamat unik di dunia internet yang 

digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain nama 

domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada 

dunia internet. (Prihatna, 2005).  

2) Rumah tempat website (Web hosting) 

Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk 

tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan 

ditampilkan di website (Prihatna, 2005). Besarnya data yang bisa dimasukkan 

tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau dipunyai, semakin besar 

web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam 

website (Dewanto, 2006).  
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3) Bahasa Program (Scripts Program)  

Bahasa digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website 

yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis 

atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang 

digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat 

bagus. 

4) Desain website 

Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah Desain sangat 

berpengaruh kepada penilaian pengunjungakan bagus tidaknya sebuah website. 

website (Dewanto. 2006). 

5) Web Server 

Menurut Oktavian, “Web Server adalah aplikasi yang berguna untuk 

menerima permintaan informasi dari pengguna melalui web browser, dan 

mengirimkan permintaan kembali informasi yang diminta melalui HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). Biasanya Web Server diletakkan di komputer 

tertentu pada web hosting”. 

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

dengan user yang sifatnya dinamis. (Pardosi, 2004). 

F. Pemrograman Web 

1. 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) 

2. MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengolahan datanya. (Rudiyanto 2011). 

3. 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.  

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html
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4. PHP (Hypertext Prepocessor) 

Menurut Sutarman (2003), PHP merupakan akronism dari PHP: Hypertext 

Prepocessor adalah bahasa pemrograman scriptberbasis  web yang paling banyak 

dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, 

walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Untuk 

menjalankan sistem PHP dibutuhkan tiga komponen:  

1. Web server, karena PHP termasuk bahasa pemrograman server side. 

2. Program PHP, program yang memproses script PHP.  

3. Database server, yang berfungsi untuk mengelola database. 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrogaraman lain adalah: 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

2. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai 

IIS sampai dengan apache, dengan konfiguras yang relatif mudah. 

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 

(linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta 

juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

G. Flowmap 

Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada 

suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang 

menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas-entitas-entitas 
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sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem 

informasi. Berikut simbol dari flowmap. 

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

NO 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 

 

6 

 

 

 

 

Proses 

komputer 

 

 

 

 

Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara komputerisasi 

 

 

 

 

7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 

komputer informasi file pada 

proses manual. Dokumen dapat 
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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 

 

H. DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram atau DFD merupakan sebuah gambaran dari arus sistem 

yang telah ada atau sistem yang baru akan dibuat yang kemudian dikembangkan 

secara logika tanpa melihat lingkungan fisik dimana data tersebut akan mengalir. 

DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan 

konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun 

rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada 

pemakai maupun pembuat program.(Pressman,1992) Adapun simbol yang 

digunakan untuk membuat DFD yaitu: 

Tabel II. 2.Simbol Data Flow Diagram (Jogiyanto, 2005) 

 Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Proses 

Simbol ini digunakan untuk proses 

pengolahan atau tranformasi data. 

2 

 

 

Aliran Data 

Menggambarkan perpindahan berupa 

data, atau paket informasi dari satu 

bagian system ke bagian lain. 
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3 

 

 

DataStore 

(Simpanan Data) 

Menggambarkan model dari kumpulan 

paket data yang tersimpan. 

4 

 

 

Terminator 

(Eksternal 

Entity) 

Menggambarkan kesatuan luar yang 

berhubungan dengan sistem 

(Menggambarkan asal data atau tujuan). 

 

I. ERD (Entity Relationship Diagram) 

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 

data pada manajemen, serta relasi antara objek tersebut.  (Ladjamudin,2006) 

Tabel II. 3.Simbol Entity Relationship Diagram (Fathansyah, 2011) 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Entitas 

Segala hal yang akan disimpan 

datanya. 

 

2 

 

 

Atribut 

Karakteristik suatu entitas. 
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3 

 

 

Relasi 

Hubungan atau asosiasi antar entitas. 

 

4 

 

 

Link 

Penghubung antara relasi dengan 

entitas dan antara entitas dengan 

atributnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana hanya 

mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan 

kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, informasi 

yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh 

pendapat peneliti sendiri (Umar, 2008). 

 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di LKP. Aksara Tekno Edukasi 

Makassar Jl. Adhyaksa No.2 Makassar. 

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 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara, observasi, studi literatur yang terkait dengan 

pembahasan materi penulis. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dan responden (Budiarto & Anggraeni, 2003). 

Adapun susunan proses wawancara ini adalah sebagai berikut: 

Tema : Informasi, Sistem yang digunakan, proses-proses  yang 

digunakan pada LKP Aksara Tekno Edukasi. 

Tujuan  : Mengetahui sistem yang digunakan dalam sekolah tersebut 

serta proses-proses apa yang dipakai dalam sekolah tersebut. 

Narasumber : Ketua LKP Aksara TEkno Edukasi. 

Waktu   : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber 

b. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-

gejala yang diselidiki. 

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 
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perancangan dan membuat sistem informasi manajemen pada buku, referensi 

peneliti lain dan website yang berkaitan dengan perancangan sistem infomasi 

Pendidikan Sistem Ganda/Prakerin. 

E. Instrument Penelitian 

 Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

a. Perangkat keras  

  Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba 

adalah : 

a) Laptop HP  type 162-TX, dengan spesifikasi : 

b) Prosesor Intel® Core™ i5-72005U CPU @ .2.50GHz 

c) RAM 4 GB 

d) Harddisk 1 TB  

b.  Perangkat Lunak 

 Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Sistem Operasi, Windows 10 Home 64-bit 

b) Visio 

c) Sublime 

d) Xampp 

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 
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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, 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) 
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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.  

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 



 
 

27 

 

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 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.  (Hanif Al Fatta, 2007). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem  

Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu 

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

sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem 

yang ada dan masalah yang dihadapi sistem tersebut untuk dijadikan landasan 

usulan perancangan sistem selanjutnya. 

1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi merupakan salah 

satu sasaran bagi sekolah yang di minati bagi siswa prakerin yang di mana lembaga 

tersebut mempunyai 3 program kejuruan yaitu Teknik Komputer dan Jaringan 

(TKJ), Multimedia dan Audio Video yang di mana program ini 

merupakan pengembangan model pendidikan karakter yang berbasis kepada 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang disesuaikan dengan minat dan bakat serta nilai 

kompetensi bagi peserta program agar menjadi bibit yang unggul melalui Praktek 

Kerja Industri. Dalam proses pendaftaran yang terjadi saat ini di lembaga tersebut 

masih bersifat manual dalam artian belum terkomputerisasi, di mana jika ada siswa 

yang ingin prakerin di lembaga tersebut terlebih dahulu sekolah harus menyurat ke 

lembaga tersebut jika lembaga sudah menyetujui barulah siswa bisa mendaftar. 

Dalam proses registrasi dan pengambilan biodata siswa masih di lakukan secara 

langsung dalam artian pihak lembaga harus menunggu peserta dan guru 

pembimbing datang ke lembaga untuk melakukan registrasi dan pengisian biodata 
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secara tertulis dalam bentuk dokumen setelah itu akan di lakukan pengimputan 

kembali ke dalam komputer yang di lakukan oleh pihak lembaga sehingga terjadi 

penumpukan berkas yang mengakibatkan lambatnya pembuatan jadwal kelas dan 

kartu pengenal. Begitupun dalam pengelolaan data alumni, saat ini lembaga sangat 

membutuhkan data serapan dari setiap alumni untuk di jadikan satu salah rujukan 

keberhasilan lembaga tersebut, tapi saat ini pengelolaan data alumni masih 

menggunakan aplikasi Microsoft Exel sehingga mengakibatkan pengelolaan data 

belum dapat di lakukan dengan cepat dan masih sering terjadi kesalahan, file-file 

yang tersimpan pada komputer tentang alumni belum tertata dengan baik dan data 

yang tersedia kurang up-to-date, sehingga laporan data alumni kepada lembaga 

sangat sulit dan membutuhkan waktu cukup lama. 

Adapun kelemahan yang di miliki sistem sekarang ini yaitu: 

a. Sistem informasi pendaftaran peserta yang sedang berjalan Pada LKP Tekno 

Edukasi Makassar masih dilakukan secara manual sehingga tidak 

mengefektifkan waktu dalam pengolahan data peserta.  

b. Saat ini belum ada wadah untuk mendapatkan data serapan dari alumni 

sehingga data saat ini tidak up-to-date. 

c. Belum adanya aplikasi yang dibangun secara online dalam hal membantu 

kelancaran kegiatan pendaftaran peserta dan alumni.  

Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada 

Flowmap berikut: 
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LEMBAGASISWA

Mulai

Pendaftaran

Formulir 
Pendataan

Mengisi 
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Pendaftaran
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Terdaftar Sebagai 
Anggota

Selesai

  

Gambar IV. 1.Flowmap Sistem yang sedang berjalan 
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2. Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan. 

a. Analisis Masalah 

Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pengelolaan Data Peserta Praktek Kerja Industri Pada LKP Tekno 

Edukasi Berbasis Web sebagai berikut: 

1. Sistem informasi pendaftaran peserta yang sedang berjalan Pada LKP Tekno 

Edukasi Makassar masih dilakukan secara manual dalam artian belum 

terkomputerisasi sehingga tidak mengefektifkan waktu dalam pengolahan 

data peserta.  

2. Saat ini belum ada wadah untuk mendapatkan data serapan dari alumni 

sehingga data saat ini tidak up-to-date. 

3. Belum adanya aplikasi yang dibangun secara online dalam hal membantu 

kelancaran kegiatan pendaftaran peserta dan alumni.  

b. Analisis Kebutuhan 

1. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa 

penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem tersebut adalah: 

a. Sistem yang dibuat akan mempunyai antarmuka yang mudah dipaham. 
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b. Memiliki from login yang harus diisi username dan password yang dimiliki 

oleh administrator siswa, lembaga dan alumni. 

c. Menampilkan informasi seputar lembaga kursus dan pelatihan aksara tekno 

edukasi Makassar. 

d. Menampilkan data serapan alumni. 

2. Kebutuan Data 

Data yang diolah dari sistem ini yaitu data yang di butuhkan dalam 

merancang sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Data siswa/peserta 

b. Data LKP Tekno Edukasi Makassar 

c. Data alumni 

d. Data Nilai 

e. Data Sertifikat 
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f. Flowmap Sistem yang Diusulkan 

 

Gambar IV. 2.Flowmap sistem yang diusulkan 

Pada gambar IV.2 di atas menjelaskan tentang bagaimana proses flowmap 

yang diusulkan dalam sistem rancang bangun sistem informasi pengelolaan data 

peserta prakerin pada lembaga kursus dan pelatihan aksara tekno edukasi Makassar 

dimana sistem ini terdapat tiga entitas yaitu siswa/peserta, lemabaga, dan alumni. 

Dimana peserta sebagai user mengisi form peserta ke dalam  database. Kemudian 

lembaga sebagai admin menginput data berupa data nilai kedalam database dan 



 
 

34 

 

membuat pelaporan daftar peserta, absensi, dan daftar nilai, kemudian admin 

mengubah status pesrta menjadi alumni dan membuat pelaporan daftar alumni. 

B. Perancangan Sistem 

Perancangan 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. Berikut Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pengelolaan Data Peserta Praktek Kerja Industri Pada LKP Tekno 

Edukasi Makassar. 

1. Data Flow Diagram 

a. Diagram Konteks 

 

Gambar IV. 3. Diagram Konteks 

 

 

 



 
 

35 

 

b. Data Flow Diagram Level 1 

 

Gambar IV. 4. Data Flow Diagram Level 1 
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c. Data Flow Diagram Level 2 Proses 1 

 

Gambar IV. 5. Data Flow Digram Level 2 Proses 1 

d. Entity Relationship Diagram 

 

Gambar IV. 6. Entity Relationship Diagram 
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C. Perancangan Basis Data 

Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir pada DFD (Data 

Flow Diagram), di mana di dalamnya terdapat struktur dari arus data secara detail. 

Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dan pemakai 

sistem tersebut. adapun kamus data dari rancangan sistem ini adalah: 

Akun  : {id, firstname, lastname, email, password} 

Peserta : {id, nama_p, jk, no_ktp, almt_tg, almt_ti, agama, email, no_hp, 

prog_kjr, nm_ayah, nm_ibu, nm_sklh, nm_pembimbing} 

Alumni : {id, nama_lngkp, ttl, alamat, agama, asal_sekolah, angkatan, 

thn_selesai, pekerjaan, tempat_kerja} 

Sekolah : {id, nama_lengkap asal_seolah} 

Nilai :{ id, PTI, DK,PIK, Kerajinan, PTP, KPK, EPW, Kejujuran, KK, TJ, 

KMD, Kehadiran, Komunikasi, Topology, Instalasi, Loporan, 

Jurnal} 

D. Struktur Tabel 

1. Akun 

Nama Tabel : Akun 

Primary Key  : Id_Akun 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Untuk menyimpan data Akun 

Tabel IV. 1. Tabel Data Akun 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 Id akun 
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2 Firstname Varchar 250 Nama awal 

3 Lastname Varchar 250 Nama akhir 

4 Email Varchar 250 Email 

5 Password Varchar 500 password 

 

2. Peserta 

Nama Tabel : Peserta 

Primary Key  : Id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Untuk menyimpan data peserta 

Tabel IV. 2. Tabel Data peserta 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 Id peserta 

2 Nama_Psrt Varchar 250 Nama peserta 

3 JK Enum Laki-laki, 

Perempuan 

Jenis kelamin 

4 No_ktp Varchar 250 Nomor KTP 

5 Almt_tg Varchar 250 Tempat Tinggal 

6 Ttl Date 6 Tanggal Kelahiran 

7 Agama Varchar 250 Agama 

8 Email Varchar 250 Email 

9 No_hp Varchar 250 Nomor hp 
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10 Prog_kejuruan Enum TKJ, 

Multimedia, 

Audio Video 

Program kejuruan 

11 Nama_ayah Varchar 250 Nama ayah 

12 Nama_ibu Varchar 250 Nama ibu 

13 Nama_sklh Varchar 250 Asal sekolah 

14 Nm_pembimbing Varchar 250 Nama pembimbing 

 

3. Alumni 

Nama Tabel : Peserta 

Primary Key  : Id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Untuk menyimpan data alumni 

Tabel IV. 3. Tabel Data Alumni 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 Id alumni 

2 Nama_lngkp Varchar 250 Nama lengkap 

3 Ttl Date 6 Tanggal kelahiran 

4 Alamat Varchar 250 Alamat 

5 Agama Varchar 250 Agama 

6 No_hp Varchar 250 Nomor hp 

7 Asal_sklh Varchar 250 Asal sekolah 

8 Angkatan Varchar 250 Angkatan 
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9 Tahun_selesai Varchar 250 Tahun selesai 

10 Pekerjaan Varchar 250 Pekerjaan 

11 Tempat_kerja Varchar 250 Tempat kerja 

 

4. Sertifikat 

Nama Tabel : Sertifikat 

Primary Key  : Id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Untuk menyimpan data sertifikat 

Tabel IV. 4. Tabel Data Sertifikat 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 Id sertifikat 

2 Nama_lngkp Varchar 250 Nama lengkap 

3 Nomor Varchar 250 Nomor sertifikat 

 

5. Sekolah 

Nama Tabel : Sekolah 

Primary Key  : Id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Untuk menyimpan Data Sekolah 

Tabel IV. 5. Tabel Data Sekolah 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 Id 
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2 Nama Lengkap Varchar 250 Senin 

3 Asal Sekolah Varchar 250 Selasa 

 

6. Nilai 

Nama Tabel : Nilai 

Primary Key  : Id 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Untuk menyimpan Nilai 

Tabel IV. 6. Tabel Nilai 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 11 Id 

2 PTI Int 11 Perhatian Terhadap 

Instruksi 

3 DK Int 11 Disiplin Kerja 

4 PIK Int 11 Prakarsa Inisiatif Kreatifitas 

5 Kerajinan Int 11 Kerajinan 

6 PTP Int 11 Pengetahuan Tentang 

Pekerjaan 

7 KPK Int 11 Kualitas Pekerjaan 

Keterampilan 

8 EPW Int 11  Efektifitas Penggunaan 

Waktu 

9 Kejujuran Int 11 Kejujuran 
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10 KK Int 11 Kebersihan dan Kesopanan 

11 TJ Int 11 Tanggung Jawab 

12 KMD Int 11 Kemampuan Menyesuaikan 

Diri 

13 Kehadiran Int 11 Kehadiran 

14 Komunikasi Int 11 Komunikasi 

15 Topology Int 11 Theory Topology STAR & 

IP Address Ver. 4 

16 Instalasi Int 11 Instalasi & Server Building 

Linux Debian 8.5 

17 Laporan PKL Int 11 Laporan hasil PKL 

 Jurnal Int 11 Laporan Journal 

 

E. Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan sistem informasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 

pengguna dengan sistem informasi. Adapun perancangan antarmuka pada sistem 

informasi ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Rancangan halamam Utama(Homepage) 

 

Gambar IV. 7. Halaman Utama 

2. Rancangan Halaman Visi Misi 

Gambar IV. 8. Halaman Visi Misi 
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3. Rancangan halaman Program LKP Makassar 

 

Gambar IV. 9. Halamam Program LKP Makassar 

4. Rancangan Halaman Dokumentasi 

 

Gambar IV. 10. Halaman Dokumentasi 
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5. Rancangan Halaman pendiri (Owner) 

 

Gambar IV. 11. Halaman Pendiri 

6. Rancangan Halaman Kontak 

 

Gambar IV. 12. Halaman Kontak 
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7. Rancangan Halaman Pendaftaran Peserta 

 

Gambar IV. 13. Halaman Pendaftaran Peserta 
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8. Rancangan Pengisian Alumni 

 

Gambar IV. 14. Halaman Pengisian Alumni 

9. Rancagan Halaman Registrasi Admin 

 

Gambar IV. 15. Halaman Registrasi Admin 
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10. Rancangan Login Admin 

 

Gambar IV. 16. Halaman Login Admin 

11. Rancangan Dashboard Admin 

 

Gambar IV. 17. Halaman Dashboard Admin 
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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 ini merupakan implementasi hasil rancangan menjadi sebuah aplikasi Sistem 

Informasi Pengelolaan Data Peserta Prakerin Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Aksara Tekno Edukasi Makassar 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. Tampilan Sistem 

1. Tampilan Halaman Utama User 
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2. Tampilan From Pendaftaran Peserta 
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3. Tampilan From Alumni 
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4. Tampilan Halaman Login Admin  
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5. Halaman Dashboard Admin 

 

6. Halaman Dashboard Data Peserta 
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7. Halaman Dashboard Data Alumni 

 

8. Halaman Dashboard Input Nilai 
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9. Halaman Dashboard Data Nilai 

 

10. Halaman Siap Cetak Nilai 
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11. Halaman Dashboard Sertifikat 

 

12. Halaman Dashboard View Sertifikat 
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13. Halaman Siap Cetak Sertifikat 

 

14. Halaman Dashboard Grafik Peserta Dan Jurusan 
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15. Halaman Dashboard Grafik Alumni 

 

D. Pengujian Sistem BlackBox 

1. Pengujian Halaman Utama user 

Tabel V. 1. Uji BlackBox User 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Home Menampikan Halaman Utama 

User 

[v] diterima 

[  ] ditolah 

Pilih & Klik Visi Misi Akan Menampilkan Halaman 

Visi Misi 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Program Akan Menampilkan Halaman 

Program LKP  

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Portfolio Akan Menampilkan Halaman dari 

Portfolio 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Pendiri Akan Menampilkan Halaman dari 

ketua LKP 

[v] diterima 

[  ] ditolak 
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Pilih & Klik Kontak Akan Menampilkan dari Kontak 

LKP 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

 

2. Pengujian Halaman Pendaftaran Peserta 

Tabel V. 2. Uji BlackBox Halaman Pendaftran Peserta 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Klik Daftar Peserta Menampikan Halaman From 

Pengisian Pendaftaran Peserta 

[v] diterima 

[  ] ditolah 

Pilih & Klik Submit Akan Menampilkan Keberhasilan 

Pendaftaran 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

 

3. Pengujian Halaman Alumni 

Tabel V. 3. Uji BlackBox Halaman Alumni 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Klik Alumni Menampikan Halaman From 

Pengisian Alumni 

[v] diterima 

[  ] ditolah 

Pilih & Klik Submit Akan Menampilkan Keberhasilan 

Pengisian From Alumni 

[v] diterima 

[  ] ditolak 
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4. Pengujian Halaman Utama Admin 

Tabel V. 4. Uji BlackBox 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Login Menampikan Halaman 

Dashboard Admin 

[v] diterima 

[  ] ditolah 

Pilih & Klik Data Peserta Akan Menampilkan Keseluruhan 

Data Peserta yang telah 

Mendaftar 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Data 

Alumni 

Akan Menampilkan Keseluruhan 

Data Alumnni Yang telah 

Mengisi From Alumni 

[v] dierima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Nilai Akan Menampilkan Halaman 

Input Nilai 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Submit Akan Menampikan Nilai Yang di 

input 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Sertfikat Akan Menampilkan Halaman 

Sertifikat 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Cetak 

Serfikat 

Akan Menampilkan Sertifikat 

yang siap untuk dicetak 

[v] diterima 

[  ] ditolak 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

Yang melalui beberapa tes pengujian diantaranya blackbox dan kousioner yang diisi 

oleh para kousioner, dapat disimpulkan bahwa aplikasi system informasi 

pengelolaan data peserta prakerin pada LKP Aksara Tekno Edukasi Makassar 

berbasis web dinyatakan berhasil karena mampu memberikan kemudahan kepada 

pihak lembaga dalam mengelola data peserta, absensi, nilai dan alumni. Dengan 

siswa mengisi from peserta ke dalam database yang nantinya akan di oleh phak 

lembaga. Selain itu aplikasi ini juga memberikan informasi kepada pengguna terkait 

tentang tempat prakerin serta seputar program LKP Aksara Tekno Edukasi 

Makassar. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, apabila ada yang berminat 

untuk mengembangkan aplikasi dalam penelitian ini, maka disarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menambahkan fitur Monitoring harian untuk para peserta 

2. Menambahkan fitur chat agar memudahkan peserta berkomunikasi dengan 

mentor 

3. Memposting laporan lengakap ke bagian informasi. 



 
 

64 

 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 

dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pengembang pada umumnya. 
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