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ABSTRAK 

Nama   : Yasnur 

NIM   : 60900111053  

Jurusan  : Sistem Informasi 

Judul : Aplikasi Informasi Monitoring 

Perkuliahan Pada Fakultas Sains dan Teknologi Berbasis

Web ( Studi Kasus : pada Teknik Informatika Dan 

Sistem Informasi) 

Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom.,M.Kom. 

Pembimbing II : NurAfif, S.T., M.T.  

  Universitas islam negeri alauddin Makassar (UIN) Fakultas Sains Dan 

Teknologi khususnya jurusan teknik informatika dan system informasi menjadi 

salah satu tempat untuk menuntutilmu yang peminatnya bertambah setiap tahunnya. 

Saat ini masih banyak terjadi penyimpanagan pelaksanaan kegiatan akademik seperti

masih banyaknya mahasiswa yang menitip absen kuliah, absensi hilang, kurangnya  

ruangan perkuliahan, masih banyaknya dosen yang jarang masuk mengajar dan  

materi atau perkuliahan yang mendadak. Karena itu dirancang dan dibangun aplikasi 

informasi monitoring perkuliahan di Fakultas Sains Dan Teknologi berbasis website 

yang dapat memberikan informasi yang lebih cepat sehingga informasi dapat di 

ketahui oleh seluruh mahasiswa dan dosen. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan yang digunakan 

adalah Design and Creation sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. Disamping 

melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga mengembangkan produk 

berdasarkan penelitian yang dilakukan.. Adapun metode perancangan aplikasi yang 

digunakan yaitu waterfall. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini  

adalah metode pengujian langsung dengan menggunakan Black Boxdan white box. 

Hasil dari pengujian Black Box menyimpulkan bahwa aplikasi ini dapat menjalankan 

fungsi yang diharapkan. Dan hasil dari pengujian white box menyimpulkan bahwa 

aplikasi ini mengevaluasi semua hasil pengujian secara menyeluruh. Dengan adanya 

aplikasi informasi monitoring perkuliahan ini dapat membantu pihak jurusan dalam 

memonitoring perkuliahan secara lebih real time . 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Monitoring,Web.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Saat ini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) menjadi salah 

satu tempat untuk menuntut ilmu khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi, 

dikarenakan jumlah peminat bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelaksanaan 

kegiatan akedemik harus lebih ditingkatkan agar memperoleh lulusan yang 

berkualitas dan mampu memberikan kontribusi di masyarakat. 

 Karena peminatnya pertahun semakin bertambah, hal itu mengakibatkan 

masalah pada sistem akademik yang telah diterapkan di Fakultas Sains dan Teknologi 

tidak lagi terstruktur. Misalnya: masih banyak terjadi penyimpangan pelaksanaan 

kegiatan akademik. Sebagai contoh perkuliahan di jurusan Teknik Informatika dan 

Sistem Informasi masih banyak terjadi penyimpangan seperti masih banyaknya 

mahasiswa yang menitip absen kuliah, absensi hilang, kurangnya ruangan 

perkuliahan, masih banyaknya dosen yang jarang masuk mengajar dan materi atau 

perkuliahan yang mendadak. Hal inilah yang mmenjadi latar belakang yang pertama. 

 Walaupun sifatnya memonitoring masih banyak yang kurang mendapatkan 

informasi mengenai perkulihan dan ruangan kuliah. Banyak informasi perkuliahan 

yang dilakukan melalui tatap muka sehingga jangkauan informasinya masih terbatas 

dan banyak mahasiswa yang belum mendapatkan informasi tersebut.  
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 Dalam dunia perkuliahan dibutuhkan wadah untuk memberikan informasi 

yang lebih cepat dan tepat sehingga informasi dapat diketahui oleh seluruh 

mahasiswa dan dosen. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi berkembang begitu 

pesat sehingga memacu berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang lebih 

akurat dan tepat sasaran. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. Q.S Al-Hujarat 

49:6 yang berbunyi : 

 بِنَبَٖإ فَتَبَيَّ 
اْ إِن َجآََٰءُكۡم فَاِسُقُۢ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ

َٰٓ لَٖة يَ  ا بَِجَه  اْ أَن تُِصيبُواْ قَۡوَمُۢ نُوَٰٓ

ِدِميَن    ٦فَتُۡصبُِحواْ َعلَى  َما فَعَۡلتُۡم نَ 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 

suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Departemen Agama RI, 2007) 

  Turunnya ayat ini untuk mengajarkan kepada kaum muslimin agar berhati-

hati dalam menerima berita dan informasi. Jangan mudah mempercayai berita-berita 

atau bahasa zaman sekarang adalah gosip yang mudah sampai kepada kita 

terutamanya melibatkan aib seseorang. Berita yang seakan yakin akan kebenarannya 

perlu diteliti dan mendapat kepastian dari sumber yang sah bukannya disebarkan 

berita tersebut dengan tujuan mencari simpati, publisiti atau sengaja/tidak sengaja 

mencari kesalahan orang lain dengan niat seperti dengki, amarah, tidak puas hati dan 

seumpamanya. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi. Karena 
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itu, ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas 

sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar dan ada pula sebaliknya.  

  Seperti beberapa kasus yang terjadi dikampus yakni, mahasiswa kadang 

melaporkan ke jurusan bahwa dosesnya malas masuk ataupun sebaliknya, hal seperti 

ini harus diselidiki lebih lanjut sebelum ketua jurusan dan pengurus jurusan 

mengambil keputusan sehinggah tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan 

perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini khususnya di kalangan 

pendidikan dan perkuliahan.  

  Kebutuhan pada data/informasi semakin meningkat, namun ternyata sistem 

informasi yang ada masih belum dapat menghasilkan  sejumlah data yang 

diperluhkan, apalagi pada dunia perkuliahan yang mahasiswa didalamnya sangat 

begitu banyak sampai-sampai sarana dan prasarana biasanya tidak terpenuhi dengan 

baik dan proses belajar mengajar tidak efektif lagi. Hal inilah yang menjadi latar 

belakang kedua. 

  Dalam mendukung sistem monitoring perkuliahan, dibutuhkan teknologi 

informasi yang mampu meningkatkan pelayanan dalam menyampaikan informasi, 

sehinggah dapat meningkatkan tugas baik dosen maupun mahasiswa tidak lagi salah. 

Hal ini menciptakan layanan informasi sama hal nya dengan berbagi kebaikan ke 

sesama.  Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. Dalam QS. An-nahl /16:30 yang 

berbunyi : 
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ِذِه ٱلدُّۡنيَا  ۞َوقِيَل ِللَِّذيَن ٱتَّقَۡواْ َماذَآَٰ أَنَزَل َربُُّكۡمۚۡ قَالُواْ َخۡيٗرۗا ل ِلَِّذيَن أَۡحَسنُواْ فِي َه 

 َولَدَاُر ٱۡۡلَِٰٓخَرةِ َخۡير ۚۡ َولَنِۡعَم دَاُر ٱلۡ 
  ٣٠ُمتَِّقيَن َحَسنَة ۚۡ

Terjemahnya: 

   

Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah 

diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "(Allah swt. telah menurunkan) 

kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) 

yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah 

sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. (Departemen Agama RI, 2007). 

 

  Adapun isi kandungan QS. An-nahl / 16:30 yaitu disini dinyatakan: Dan 

dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa yang selalu berupaya melaksanakan 

perintah Allah swt. sesuai kemampuan mereka dan menjauhi semua larangan-Nya. 

“Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?” Mereka menjawab, “Allah swt 

telah menurunkan kebajiakan. “Selanjutnya, mereka memerinci sedikit dari makna 

kebajiakan itu, yakni: bagi orang-orang beriman yang berbuat baik di dunia ini, yakni 

semasa hidup mereka di dunia, pasti mendapatkan kebaikan, yakni pembalasan yang 

baik. (Shihab,2009) 

  Dan sesungguhnya, di samping balasan duniawi itu, ada lagi ganjaran ukhrawi 

dan yang akan mereka peroleh di negeri akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-

baik tempat kediaman bagi orang-orang yang bertaqwa. Balasan baik itu adalah 

surga-surga yang mereka akan masuki mengalir dibawahnya sungai-sungai. Bagi 

mereka secara khusus apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah swt membalas 
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orang-orang yang bertqwa, yakni yang mantap ketaqwaannya. (Departemen Agama 

RI, 2007) 

Manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan 

orang lain, sedangkan di sisi lain perkembangan teknologi di zaman moderen sangat 

pesat, khususnya dunia komputer. Komputer saat ini merupakan kebutuhan manusia 

di dalam melakukan berbagai kegiatan misalnya dalam dunia pendidikan. Dengan 

menggunakan teknologi informasi yang tepat, maka dihasilkan informasi sesuai 

dengan kebutuhan sehingga keputusan dapat diambil dengan benar. 

Dengan adanya aplikasi monitoring perkuliahan, Program Studi dapat 

mengetahui sejauh mana proses perkuliahan telah berlangsung beserta evaluasinya. 

Masing-masing dosen pengajar dapat diketahui telah berapa kali mengadakan 

perkuliahan dari yang seharusnya diadakan. Demikian juga dengan mahasiswa, akan 

diketahui sudah berapa kali perkuliah berlangsung dan sudah berapa kali ia hadir 

dalam perkuliah tersebut. Diharapkan aplikasi monitoring perkuliahan mampu 

memberikan informasi monitoring dan evaluasi perkuliahan yang sudah berlangsung 

dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perkuliahan, dan dunia pendidikan 

semakin terarah dengan baik. Dengan adanya sistem ini bermanfaat untuk :  

1. Memonitoring Jadwal Kuliah secara real time. 

2. Memonitoring Aktivitas Mengajar Dosen. 

3. Memonitoring Kehadiran Mahasiswa. 
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4. Memonitoring Ruang Kuliah. 

5. Memonitoring pencapaian mata kuliah. 

  Pengembangan aplikasi monitoring perkuliahan ini secara umum 

dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga kelancaran 

dan tujuan pelaksanaan perkuliahan tercapai. Kasus- kasus seperti diatas menunjukan 

perlunya pembuatan sistem informasi berbasis komputerisasi dan website yang 

didukung sistem basis data yang terpadu sebagai alat bantu untuk mempermudah 

dalam penyajian informasi dan pengolahan data.  

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi seperti sekarang ini 

berkembang sangat pesat. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang 

digunakan untk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 

menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, terintegrasi dan tepat waktu 

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 

Menelusuri  pandangan  Al-Quran  tentang teknologi, mengundang kita untuk 

mengetahui sekian  banyak  ayat  Al-Quran  yang  berbicara tentang  alam  raya, 

yakni alam  dan fenomenanya,  dan  yang memerintahkan manusia untuk mengetahui 

dan memanfaatkan apa yang ada di alam semesta.  Secara  tegas  dan  berulang-ulang 

Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk 

manusia. Upaya ini juga sesuai dengan perintah Allah swt. dalam Al-Qur’an terkait 
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dengan perintah untuk berbuat keadilan sesama manusia, demikian dijelaskan dalam 

QS Yunus/ 10 : 101, yang berbunyi: 

 

 قُِل اْنظُُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواْۡلَْرِض ۚۡ َوَما تُغْنِي اْْليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم ََل يُْؤِمنُونَ 

Terjemahnya: 

Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda 

kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang 

yang tidak beriman(Kementerian Agama, 2012). 

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwakatakanlah, wahai Nabi, kepada 

orang-orang yang tetap membangkang itu, "Cermati dan renungilah apa yang ada di 

langit dan di bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan keesaan 

Tuhan. Di situ akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk 

menerima ajakan beriman. Akan tetapi, betapa pun banyaknya bukti dan dahsyatnya 

ancaman, semua itu tidak berguna bagi kaum yang ingkar dan tak mau berpikir. 

Sebab, ketika orang-orang kafir itu memutuskan untuk tidak beriman, mereka pun tak 

bakal bersedia melakukan perenungan dan pengamatan terlebih dahulu”. Ayat 

inimendorong umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui 

kontemplasi, eksperimentasi dan pengamatan. Ayat ini juga mengajak untuk 

menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya. Sebab, 

alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi 

melalui pengamatan indrawi (Shihab, 2002). 

 Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan umat manusia 

untuk memerhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, karena 
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semua tanda-tanda kekuasaan Allah swt. yang ada di alam ini bermanfaat bagi orang 

yang berpikir dan yakin terhadap penciptanya. Selain itu, Allah swt.juga 

memerintahkan kepada manusia agar melakukan pengkajian dan penelitian terhadap 

alam semesta beserta isinya. Ayat diatas juga bertujuan untuk memacu umat manusia 

untuk semakin giat, bekerja keras, dan berlomba dalam menemukan, memahami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Hal ini mendorong penulis untuk merancang suatu perangkat lunak yang 

dapat mendukung monitoring perkuliahan pada Fakultas Sains dan Teknologi 

khususnya pada jurusan teknik informatika dan system informasi dan melakukan 

penelitian atas permasalahan tersebut dengan judul  

“ Aplikasi Informasi Monitoring Perkuliahan Pada Fakultas Sains dan 

Teknologi Bebasisi Web (Studi Kasus : Pada Jurusan Teknik Informatika dan 

Sistem Informasi)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka disusunlah 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana merancang 

dan membangun aplikasi informasi monitoring perkuliahan pada Fakultas Sains dan 

Teknologi berbasis Website ?”. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan 

yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun batasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan membangun suatu aplikasi informasi untuk memonitor 

perkuliahan pada Fakultas Sains dan Teknologi pada Jurusan Teknik 

Informatika dan Sistem Informasi 

2. Aplikasi ini berbasis web-responsive 

3. Aplikasi ini menampilkan informasi monitoring jadwal perkuliahan secara 

real time, monitoring aktivitas mengajar dosen, monitoring aktivitas 

mahasiswa, dan monitoring ruang kuliah.  

4. Target pengguna aplikasi ini adalah Mahasiswa dan Dosen . 

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 

yang sesuai dalam penelitian ini. Adapun yang dijelaskan dalam penelitian adalah 

1. Merancang dan membangun kerangka sistem untuk mengelola data – data 

pegawai agar dapat digunakan setiap saat untuk pengelolaan data pegawai 

di bagian kepegawaian. Selain itu penulis akan merancang sebuah sistem 

yang akan dengan mudah dilakukan perubahan oleh admin sehingga 

menjadi adaptif untuk mengantisipasi adanya perubahan peraturan 

kurikulum pendidikan yang akan terjadi berikutnya. 
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2. Desain web yang responsive  memudahkan untuk dosen dalam mengisi 

absensi lewat smartphone karena dengan ukuran layar yang mengikuti 

ukuran dari perangkat keras yang digunakan. 

3. Informasi adalah sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang 

berarti bagi penerimanya, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

dan tindakan sekarang maupun masa yang akan datang. (Lucas, 2007). 

4. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pihak jurusan memonitoring 

segala aktifitas belajar mengajar secara real time karena laporan bisa 

langsung dilhat pada saat setalah dosen mengajar. 

5. User target dari aplikasi ini adalah Jurusan Sistem Informasi dan Teknik 

Informatika, diantaranya Staf Jurusan, Dosen dan Mahasiswa. 

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

Dari pesatnya kemajuan teknologi di zaman ini, website pun sebagai salah 

satu alat yang sekarang banyak membantu dalam segala bidang pengelolaan 

informasi dan dapat digunakan dalam memberikan informasi terkait masalah 

penyewaan tempat tinggal sementara. Ada banyak penelitian yang dilakukan dalam 

merancang aplikasi atau sistem untuk membantu dalam memberikan informasi. Akan 

tetapi, metode dan media yang digunakan berbeda antara lain : 

Penelitian pertama, Mei Ardyani (2012) yang berjudul“Aplikasi Informasi 

Kehadiran Dosen dan Penjadwalan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama 
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Surabaya ”Pada penelitian tersebut sistemnya hanya menggunakan aplikasi berbasis 

desktop”.  

Persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu menyediakan informasi 

kehadiran dosen dan penjadwalan. Perbedaan pada aplikasi sebelumnya 

menggunakan desktop sedangkan penulis menggunakan website responsive sehingga 

dapat berjalan pada Smartphone dan komputer . 

Penelitian Kedua, Firdaus, Mgs. Afriyan Firdaus (2011) yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Monitoring Perkuliahan Berbasis Web di Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Sriwijaya”. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah 

aplikasi sistem kehadiran dosen dengan cara memonitoring. 

Persamaan pada aplikasi sebelumnya untuk memonitoring kehadiran dosen. 

Perbedaan dengan penelitian diatas dengan rancangan penelitian ini adalah penelitian 

ini tidak hanya memonitoring kehadiran dosen tetapi juga mahasiswa dan ruang kelas 

yang ada. 

Penelitian ketiga, Ahmad Khaidir (2014) yang berjudul “ Aplikasi Penyedia 

Informasi Nilai dan Informasi Kehadiran Dosen Berbasis SMS di STIE-STMIK 

DNBS ( Dharma Nusantara Business School )”. Aplikasi ini memberikan informasi 

melalui SMS kehadiran dosen. 

Persamaan pada aplikasi sebelumnya yakni me mberikan informasi mengenai 

kehadiran dosen. Perbedaan dengan penelitian diatas dengan rancangan penelitian ini 

adalah pada penelitian ini berbasis Website dan memonitoring dosen dan mahasiswa. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

suatu aplikasi informasi monitoring perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi 

berbasis website  sehinggah dapat memudahkan mahasiswa dan dosen jurusan Teknik 

Informatika dan Sistem Informasi, dalam mendapatkan informasi kegiatan 

perkuliahan secara cepat. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan pembanding antara teori yang didapatkan 

dengan yang terjadi di lapangan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta 

mengembangkan daya nalar dalam pengembangan aplikasi dan untuk 

memperoleh gelar Strata 1 (S1). 

2) Dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam mendapatkan informasi 

kegiatan perkuliahan secara cepat. 

3) Penelitian ini merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam rangka 

menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang struktur dan sistem kerja dalam pengembangan aplikasi berbasis 

website. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. 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 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, 2005). 

B. Aplikasi 

  Aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses 

pekerjaan dan bukan merupakanbeban bagi penggunanya.Beberapaaplikasi yang 

digabung bersama menjadi suatu paket disebut sebagai suatupaket atau application 

suite. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna 
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yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan 

menggunakan tiap aplikasi. (Ayapoe,2013). 

C. Monitoring 

Pengertian monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis 

informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk 

melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang 

dilihat /ditemui dapat diatasi. (Oxfam, 1995). 

Monitoring aktivitas dosen adalah rekam jejak kinerja akademik dosen dan 

kinerja tenaga kependidikan yang meliputi berbagai aspek seperti : Kehadiran dosen 

dalam mengajar dan kesiapan bahan ajar Dosen di lingkungan Mahasiswa dalam 

proses belajar mengajar terhadap  Perkuliahan. 

Monitoring aktivitas mahasiswa adalah Aktifitas mahasiswa pada bidang 

akademik meliputi pengenalan akademik, proses belajar mengajar, studi lapangan, 

praktikum, tugas kuliah, seminar dan lain-lain yang akan diikuti mahasiswa mulai 

dari pertama kali menjadi mahasiswa sampai sidang sarjana dan wisuda. 

Monitoring ruang kuliah adalah wadah Untuk menunjang kegiatan proses 

belajar mengajar karna sangat berperan penting sehingga harus dikelolah dengan 

baik. Prinsip – prinsip monitoring menurut Suherman, dkk (1988). 
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1. Prinsip Monitoring (Pengawasan)  

a.  Prinsip perencanaan merupakan suatu standar atau alat pengukur dari pada 

suatu pekerjaan yang. Rencana menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan 

pekerjaan berhasil atau tidak.  

a. Prinsip wewenang merupakan suatu kegiatan pemimpin dalam 

memberikan kepercayaan kepada bawahan dalam melakukan sistem pengawasan. 

Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, 

karena berdasarkan pelimpahan wewenang dapat diketahui apakah bawahan sudah 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 

b. Prinsip tercapainya tujuan. Pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya 

tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) unutk menghindarkan 

penyimoangan-penyimpangan dari rencana yang disusun sebelumnya.  

c. Prinsip efisiensi. Pengawasan dikatakan efisien apabila dapat menghindarkan 

penyimpangan dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang 

diluar dugaan. 

d. Prinsip tanggung jawab. Pelaksaaan pengawasan yang efektif dan efisien 

menurut tanggung jawab penuh dari seorang pimpinan atau manajer terhadap 

pelaksanaan rencana organisasi. 

e. Prinsip masa depan. Kegiatan pengawsan yang efektif dan efisien harus 

ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik 

pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang. 
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f. Prinsip pengawasan langsung. Teknik pengawsan yang paling efektif adalah 

mengusahakan adanya manjer bawahan yang berkualitas baik.pengawsan itu 

dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.  

2. Tujuan dan Fungsi Monitoring (Pengawasan)  

Secara umum Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi 

kebutuhan program proses pembelajran yang sedang berjalan, dengan mengetahui 

kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan dalam 

pembelajaran tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. 

Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, 

Pemeriksaan.(Conor,(1974). 

a. Pengujian dan penilaian 

b. Pengurusan 

c. Peninjauan 

d. Pengamatan dan pemantauan 

e. Kunjungan staf 

f. Pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan 

g. Pengendalian 

h. Penertiban 

i. Mengusahakan suatu struktur yang terorganisir 

j. Mengusahakan supervisi 

k. Mengusahakan informasi yang akurat 
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l. Pencapaian hasil 

m. Meningkatkan keterampilan kerja 

n. Mendapatkan atau memperoleh umpan balik 

3. Jenis Monitoring (Pengawasan)  

Dalam pandangan para ahli terhadap perbedaan-perbedaan yang 

berhubungan dengan jenis pengawasan sesuai dengan pemahaman mereka masing-

masing(Conor,(1974), diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. PengawasanPreventif  

Usaha-usaha pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadappekerjaan yang 

dilakukan pegawai dilihat sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

b. PengawasanRepresip 

Pengawasan yang dilakukan pada akhir kegiatan dikenal dengan 

pengawasan represif. pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan 

dilaksanakan. 

c. Pengawasan Langsung  

Jenis pengawasan berikutnya adalah pengawasan langsung atau dapat juga 

dikatakan sebagai kegiatan monitoring. Pengawasan langsung adalah pengawasan 

yang dilakukan dengan cara mengunjungi dan melakukan pemeriksaan ditempat 

terjadinya pelaksanaan pekerjaan, apakah berhubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan pengawas dan pemimpin organisasi. 
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d. Pengawasan tidak langsung  

Pengawasan tidak langsung dilakukan pemimpin dengan 

melihatdokumen-dokumen, tanpa langsung melihat ke lapangan tempat 

dilaksanankannya pekerjaan. 

e. Pengawasan Formal 

Pengawasan formal sebagai pengawasan resmi oleh lembaga-lemabag 

pengawasan maupun oleh aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam 

bidang pengawasan.  

f. Pengawasan Non-formal  

Pengawasan nonformal sebagai pengawasan yang dilakukan masyarakat 

berfungsi sebagai social control. Pengawasan nonformal adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung 

g. Pengawasan Administratif  

Pengawasan Administratif sebagai kegiatan yang melihat pekerjaan dari 

ketatalaksanaan pelaksanaan program kerja organisasi atau perusahaan. Pengawasan 

administratif adalah pengawasan yang menilai perbuatan keseluruhan dari organisasi 

atau bidang-bidang bagaiannya. 

h. Pengawasan Operatif 

Pengawasan operatif adalah mengukur efesiensi perbuatan dari waktu ke 

waktu yang ditunjukan pada bidang-bidang yang memerlukan tindakan pembetulan 

dan perbaikan.  
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i. Pengawasan Intern  

Kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam organisasi dikenal 

dengan pengawasan intern atau pengawasan maupun pimpinan orang tersebut. 

j. Pengawasan ekstren 

Pengawasan ekstren atau disebut juga dengan oengawasan dari 

masyarakat ataupun dari pejabat pengawasan fungsional diluar organisasi. 

Pengawasan ekstren merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

ada diluar organisasi. 

D. Website 

1. Pengertian Website 

Website adalah halaman web di internet yang menyediakan informasi. 

Alamatdariwebsite, biasanya ditunjukan berdasarkan URL-nya. Sebuah tempat yang 

beradadalam world wide webdimana lembar web merupakan sebuah media untuk 

dapatmenyebarkan informasi individual, kelompok, suatu badan atau lembaga. 

Halaman pembuka ini sebenarnya merupakan sebuah web page yangmewakili sekian 

banyak web page-web page lain yang terdapat pada suatu lingkungan situs web. 

Biasanya halaman pertama ini berisi tentang apa dan siapa, dari suatuperusahaan atau 

organisasi pemilik website. Dan pada halaman pertama ini juga sering memiliki link-

link yang membawake page-page lainnya dari sebuah situsweb.  

website responsive merupakan teknik yang digunakan untuk membuat layout 

menyesuaikan diri dengan tampilan device pengunjung, baik dari resolusi dan 



20 
 

orientasinya. Agar tampilan pada desktop berbeda dengan tampilan pada smartphone. 

Dengan teknik desain responsive ini maka tidak perlu sebuah web development untuk 

membuat banyak tampilan dalam satu situs.(Andajani, 2011). 

a. Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrap merupakan sebuah framework untuk membuat sebuah 

tampilan halaman website responsive yang dapat mempercepat pekerjaan seorang 

pengembang website ataupun pendesain halaman website. Sesuai namanya, website 

yang dibuat dengan alat bantu ini memiliki tampilan halaman yang sama atau mirip 

dengan tampilan halaman twitter atau desainer juga dapat mengubah tampilan 

halaman website sesuai dengan kebutuhan (Wikipedia, 2011). Twitter Bootstrap 

dibangun dengan teknologi HTML dan CSS yang dapat membuat layout halaman 

website, tabel, tombol, form, navigasi, dan komponen lainnya dalam sebuah 

website hanya dengan memanggil fungsi CSS (class) dalam berkas HTML yang telah 

didefinisikan. Selain itu juga terdapat komponen-komponen lainnya yang dibangun 

menggunakan javascript. (Gunawan, 2013). 

Halaman pembuka ini juga disebut dengan homepage atau dengan kata 

lain, home page adalah halaman pembuka/pertama dari sekian banyak web page-web 

pageyang terdapat pada suatu website. 

 

 

Gambar II.1 Server (Andajani, 2011) 

http://www.tuntor.com/wp-content/uploads/2014/09/webserver.png
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E. Informasi 

Pengertian informasi dan jenis-jenis informasi menurut para ahli yang 

disimpulkan bahwa pengertian informasi adalah keterangan, pemberitahuan, atau 

berita. Informasi sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang. Oleh 

karena itu, uraian dalam berita radio/televisi merupakan informasi, informasi terdiri 

beberapa jenis informasi atau macam-macam informasi yang terbagi atas empat yakni 

informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan format penyajian, imformasi 

berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan, disetiap 

memiliki fungsi dan tujuan informasi pastinya. (Jogiyanto, 2005). 

F. Real time 

Real time adalah sisitem yang harus mengasilkan respon yang tepat dalam 

batas waktu yang telah ditentukan. Alasannya, Real time system yang sebenarnya 

secara logis didsarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran system dan ketetapan 

waktu hasil-hasil keluaran tersebut dekeluarkan, jadi harus mengahsilkan system 

yang tepat dan real. (Fadhilah, 2014) 

G. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah status yang disandang oleh sesesorang karene 

hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon 

intelektual. Atau bias juga definisi mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu di 

universitas, institute ataupun akademi. Mereka ialah orang-orang yang terdaftar 

sebagai murid di suatu perguruan tinggi dapat disebut dengan mahasiswa. Secara 
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lebih singkatnya mahasiswa yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang 

memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi, universitas, istitut 

ataupun akademi. Itulah pengerian mahasiswa secara umum. (Santoso, 2012) 

H. Dosen 

Dosen atau lecture adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar di 

perguruan tinggi. Dalam definisi dosen secara luas, dosen adalah pendidikan 

professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, megembangkan 

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengabdian kepada 

masyarakat. Lebih jelasnya dosen merupakan pengajar mahasiswa baik di dunia 

perguruan tinggi, kampus, universitas atau di sekolah tinggi dan tingkat-tingkat 

pendidikan sederajat. (Lucas, 2007) 

I. Perkuliahan 

Perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di 

kelas, pratikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain. 

(Sutoro, 2006) 

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen 

dan mahasiswa yang dijadwalkan. 

2. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, 

keahlian,dan kemampuannya menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen 

terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. 

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program studi. 
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J. Basis Data 

1. Konsep Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan di dalam 

komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan software untuk 

memperoleh informasi dari basis data tersebut. Software iniuntuk mengelola basis 

data disebut sistem manajemen basis data (database management system, DBMS). 

(Dahlan, 2009). 

a. DDL (Data Definition Language) 

DDL (Data Definition Language) merupakan perintah SQL yang digunakan 

untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan objek basis data,menciptakan objek basis 

dataatau bahkan menghapus objek basis data. Objek basis data dapat berupa tabel 

atau basis data itu sendiri.  

b. DML (Data Manipulation Language) 

 DML (Data Manipulation Language) merupakan query yang digunakan untuk 

memanipulasi data, seperti untuk menampilkan data, mengubah data,menghapus data, 

atau mengisi data. 

c. Teknik Perancangan Basis Data 

1) Normalisasi 

Normalisasi adalah suatu proses untuk membuat data yang tidaknormal 

menjadi data yang normal. Bentuk data yang tidak normal/data mentah biasa disebut 

juga Unnormalized Form.  
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2) Relasi Antartabel 

Berdasarkan jumlah data yang saling berelasi di antara tabel-tabel yang saling 

berhubungan, relasi antartabel dapat dibagi menjadi 3, yaitu (Ema Utami: 2005): 

a) Satu Ke Satu (One To One) 

Relasi one to one terjadi jika hanya satu data dari sebuah tabel tempat berelasi 

dengan satu data dari tabel lain. 

b) Satu Ke Banyak (One To Many) 

Relasi one to many terjadi jika satu dari data tabel memiliki relasi lebihdari 

satu data tabel yang lain. 

c) Banyak Ke Banyak (Many To Many) 

Relasi many to many terjadi jika sebauh data dari tabel memiliki hubungan 

dengan beberapa data dari tabel lain dan data dari tabelyang lain juga memiliki 

beberapa relasi dengan data tabel yangpertama. 

K. Perangkat Lunak Yang Digunakan 

1. Adobe Photoshop CS 

Kata photoshop muncul sebagai sebuah neologisme, yang berarti 

menyunting sebuah gambar, meskipun pengolahan gambar itu sendiri 

tidakmenggunakan Photoshop sebagai programnya (sama seperti Google yang saat 

inidapat digunakan sebagai kata kerja).(Syafii, 2005). 
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2. Adobe Dreamweaver CS3 

Adobe dreamweaver CS3 (atau yang biasa disebut Dreamweaver) 

merupakan sebuah software pengembangan web yang awalnya diciptakan oleh 

macromedia pada tahun 1997, namun sekarang dimiliki olehAdobe, yangmengakui isi 

Macromediapada tahun 2005. (Syafii, 2005). 

3. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis 

DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada platform 

baik windows maupun Linux. Selain itu, MySQL merupakan program pengakses 

basis data yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-user (banyak 

pengguna).  

Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query standar yang 

dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah  suatu bahasa permintaan 

yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses basis data 

seperti Oracle, Posgres SQL, dan SQL Server. (Syafii, 2005). 

4. Xampp 

XAMPP adalah suatu program yang digunakan untuk server untuk 

mengeksekusi fungsi yang ada dalam halaman website sekaligus menampilkan 

halaman website tersebut agar bisa diakses oleh user. Xampp merupakan proyek dari 

dua orang yang bernama Kai Oswald dan Kay Vogelgesang.Mereka telah 
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menciptakan suatu pengembangan sempurna diantara Apache, MySQL,PHP, Perl, 

dan berbagai komponen dalam beberapa tahun ini.(Syafii, 2005). 

5. Apache 

Server HTTP apache atau server Web/WWW apache adalah server web 

yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft 

Windows, dan Novel Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani 

dan mengfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas 

web/www ini menggunakan HTTP.Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan 

kesalahan yang dapat dikonfigurasi, dan autentikasi yang berbasis basis data. (Syafii, 

2005). 

L. Notasi 

1. Flow Map 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan class-class yang ada dari 

sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Class diagram menggambarkan 

struktur statis dari sebuah sistem. Berikut simbol dari diagram kelas : 

Tabel II .1. Simbol-simbol Flow Map (Mala, 2012) 

N

O 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

Dokumen Menunjukkan dokumen berupa 

dokumen input dan output pada 

proses manual dan proses berbasis 

computer 



27 
 

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 

computer 

Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara komputerisasi 

7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 

computer /informasi file pada 

proses manual. Dokumen dapat 

disimpan pada lemari , arsip, map 

file dan lain-lain 

8  

 

 

Input 

Keyboard 

Menunjukkan input yang 

dilakukan menggunakan keyboard 
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9  

 

 

Penyimpanan 

manual 

Menunjukkan media penyimpanan 

data atau informasi secara manual 

 

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, 2010). 

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-

fisika atas pergerakan data melewati suatu sistem. DFD terdiri dari 4 simbol seperti 

pada tabel dibawah ini,yaitu proses,source/sinks,datastore sdan data flowlines. 

Tabel II. 2. Simbol Data Flow Diagram (Pressman, 2010) 

Simbol Nama Keterangan 

  

Kesatuan Luar 

(External Entity) 

Sesuatu yang berada di 

luar sistem, tetapi ia 

memberikan 

masukan ke dalam 

sistem atau menerima 

data dari sistem. 

External entity tidak 
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termasuk bagian dari 

sistem. 

 

Arus Data 

(Data Flow) 

 

Tempat mengalir 

informasi dan 

digambarkan dengan 

garis 

yang menghubungkan 

komponen dari sistem. 

Arus data ini 

mengalir diantara proses, 

data store, dan 

menunjukkan arus 

data dari data berupa 

masukan untuk sistem 

atau hasil 

proses sistem. 

 

 

 

 

Proses (Proccess) 

Apa yang dikerjakan 

oleh sistem. Proses dapat 

mengolah 

data atau aliran data 

masuk menjadi aliran 

data keluar. 

Proses berfungsi 

mentranformasikan satu 

atau beberapa 

data masukan menjadi 

satu atau beberapa data 

keluaran 

sesuai dengan spesifikasi 

yang dihasilkan. 

 

 
Simpanan Data 

(Data Store) 

 

Tempat penyimpanan 

data yang ada dalam 

sistem, yang 

disimbolkan dengan 
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sepasang garis sejajar 

dengan sisi 

samping terbuka. 

 

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). 

Tabel II. 3. Notasi Entity Relationship Diagram (Supardi, 2010). 
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4. Flowchart 

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 

Berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam menggambar suatu 

flowchart : 

TabelII. 4.Simbol-Simbol Flowchart (Rahmantori,2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Metode Waterfall 

https://cybernur.files.wordpress.com/2010/12/flowchart.gif
https://cybernur.files.wordpress.com/2010/12/flowchart.gif
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Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC (System Development Life 

Cycle)yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya.Metode 

waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara 

linear.  

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: analisa, desain, penulisan, pengujian,penerapan serta pemeliharaan. 

(Pressman, 2010) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar II. 2.Model Waterfall.(Pressman, 2010) 
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a. Requirement Analysis 

Dalam tahap ini pengumpulan dan analisis data yaitu kegiatan merangkum data 

yang diperoleh dari hasil peninjauan sebelumnya dan melakukan analisa tentang 

sistem yang sedang berjalan saat itu serta penguraian dari Sistem Informasi yang utuh 

ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya. 

b. Design System 

Tahap desain sistem adalah tahap melakukan perancangan sistem setelah 

melakukan analisis sistem. Bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang 

akan diselesaikan, menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat 

lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem 

akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap 

analisis sistem. 

c. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan pemprograman. Programmer dapat menggunakan 

beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan, tentunya bahasa 

pemrograman yang harus dikuasai oleh programmer yang bersangkutan. 
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d. System Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem. Jika program aplikasi atau sistem 

yang di uji tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan maka dapat di serahkan kepada 

konsumen. Namun jika tidak maka seorang tester akan membuat sebuah laporan hasil 

test mengenai kesalahan yang terdapat pada sistem dan menyerahkannya salah salah 

satu tim pengembang yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, apakah 

kepada analis sistem, perancang sistem ataupun kepada programmer. 

e. Maintence and oparation 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. 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. Pengembangan diperlukan ketika adanya 

perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau 

perangkat lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif lapangan yang 

digunakan adalah Design and Creation sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. 

Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga mengembangkan 

produk berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yakni 

jurusan dan akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin. Selain itu data 

juga diperoleh dari buku pustaka terkait tentang pembuatan aplikasi pada sistem 

operasi Website. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / 

sumber data. 
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Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut : 

Tema : Informasi Monitoring Perkuliahan.  

Tujuan :  

1) Mengetahui informasi kehadiran dosen yang 

mengajar dengan memberikan info 1 hari sebelum 

mengajar. 

2) Info Penjadwalan. 

3) Memonitoring mahasiswa yang jarang masuk mata 

kuliah dan yang selalu menitip absensi. 

4) Mengetahui dosen yang malas. 

Target Narasumber : Staff pada Jurusan dan Akademik. 

Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber 

 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian 

ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari buku-buku 

mengenai monitoring perkuliahan serta jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam 

pembuatan aplikasi ini. 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan 

data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

Laptop ASUS dengan spesifikasi : 

a. Prosesor Intel® Core™ i3-2310M (2.30 Ghz Cache 3 MB) 

b. RAM 4 GB DDR3Memory 

c. Hardisk 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 4.0 dan Google Chrome sebagai aplikasi 

browser  

b. MySQL,  PHP, XAMPP 

c. Editor : Macromedia Dreamweaver 8 Version 8.0.&Notepad 

d. DesainGrafis : Photoshop CS4, Microsoft Office  

e. Microsoft Office Visio 2007  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis kuantitatif dan 

metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan 

dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data 

kualitatif data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya 

cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk dapat menganalisisnya secara seksama. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic, dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa (Presman, 2010). 

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 

dalam membangun software, dimana proses pengerjaanya bertahap dan harus 

menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap 

selanjutnya. 

Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan aplikasi 

dilakukan tahap demi tahap dimulai dari Requirements analysis and definition, 
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System and Software design, Implementation, Integration and System testing dan 

Operation and maintenance( Kadir, 2003). 

 

GambarIII. 1. Model Waterfall ( Kadir, 2003 ) 

1. Requirements analysis and definition 

Proses menganalisis kebutuhan sistem kemudian pengumpulan kebutuhan 

secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun, sehingga nantinya 

sistem yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan. 

2. System and Software design 

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan secara 

lengkap. Proses ini berfokus pada :struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi interface,dan detail (algoritma) prosedural. 

3. Implementation 

Proses menerjemahkan desain kedalam suatu bahasa yang bias dimengerti 

oleh komputer. 
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4. Integration and System testing 

Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua pernyataan 

sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi system untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan memberikan 

hasil yang actual sesuai yang dibutuhkan. 

5. Operation and maintenance 

Pada proses ini dilakukan pengoperasian sistem yang telah selesai dibangun 

dan  melakukan pemeliharaan 

H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian system merupakan proses pengeksekusian system perangkat lunak 

untuk menentukan apakah system perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi 

system dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian system sering 

diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada 

baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi system perangkat lunak. 

Ada punpengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah White-

box dan BlackBox. White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada 

pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur control dari desain 

program secara procedural  untuk membagi pengujian kedalam beberapa kasus 

pengujian sedangkan, Blackbox testing digunakan untuk menguji fungsi-fungsi 

khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji 

hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan 



40 
 

 
 

yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk 

mendapatkan keluaran tersebut. (Islamia, 2013). 

Tabel III.1 Rancangan Tabel Uji White Box Login 

Node Keterangan 

1 Tampilan Halaman Web 

2 Procedure Login 

3 Loping Login 

4 Tampilan Halaman User 

5 Stop 

 

Tabel III.2 Rancangan Tabel Uji White Box Menu Mahasiswa 

 

Node Keterangan 

1 START 

2 Tampil data mahasiswa 

3 If ‘Input data mahasiswa’ 

4 If False Tampil data mahasiswa 

5 If True Tampil Input data mahasiswa 

6 If ‘view data mahasiswa’ 

7 If False Tampil data mahasiswa 

8 If True Tampil Input data mahasiswa 

9 If ‘cetak data mahasiswa’ 

10 If False Tampil data mahasiswa 

11 If True Tampil Input data mahasiswa 

12 STOP 
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Tabel III.3 Rancangan Tabel Uji White Box Menu Dosen 

 

Node Keterangan 

1 START 

2 Tampil data Dosen 

3 If ‘Input data Dosen’ 

4 If False Tampil data Dosen 

5 If True Tampil Input data Dosen 

6 If ‘view data Dosen’ 

7 If False Tampil data mahasiswa 

8 If True Tampil Input data Dosen 

9 If ‘cetak data Dosen’ 

10 If False Tampil data Dosen 

11 If True Tampil Input data Dosen 

12 STOP 

 

Tabel III.4 Rancangan Tabel Uji White Box Menu Matakuliah 

 

Node Keterangan 

1 START 

2 Tampil data Matakuliah 

3 If ‘Input data Matakuliah’ 

4 If False Tampil data Matakuliah 

5 If True Tampil Input data Matakuliah 

6 If ‘view data Matakuliah’ 

7 If False Tampil data Matakuliah 

8 If True Tampil Input data Matakuliah 

9 If ‘cetak data Matakuliah’ 

10 If False Tampil data Matakuliah 
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11 If True Tampil Input data Matakuliah 

12 STOP 

 

Tabel III.5 Rancangan Tabel Uji White Box Menu Jadwal 

 

Node Keterangan 

1 START 

2 Tampil data Jadwal 

3 If ‘Input data jadwal’ 

4 If False Tampil data jadwal 

5 If True Tampil Input data jadwal 

6 If ‘view data jadwal’ 

7 If False Tampil data jadwal 

8 If True Tampil Input data jadwal 

9 If ‘cetak data jadwal’ 

10 If False Tampil data jadwal 

11 If True Tampil Input data jadwal 

12 STOP 

 

Tabel III.6 Rancangan Tabel Uji White Box Menu Absensi 

 

Node Keterangan 

1 START 

2 Tampil data Absensi 

3 If ‘Input data absensi’ 

4 If False Tampil data absensi 

5 If True Tampil Input data absensi 

6 If ‘view data absensi’ 

7 If False Tampil data absensi 

8 If True Tampil Input data absensi 
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9 If ‘cetak data absensi’ 

10 If False Tampil data absensi 

11 If True Tampil Input data absensi 

12 STOP 

 

Tabel III.7 Rancang Tabel Uji Black Box  

Item Yang Diuji Hasil yang diharapkan  

Menu Utama 

Menampilkan Menu Utama 

Menampilkan Jadwal Mata Kuliah 

Menampilkan Jam Masuk 

Menampilkan Jam Keluar 

Halaman Tampilan Login 

Menampilkan form login jika ingin mengakses 

halaman 

 

Halaman Admin 

Menampilkan manipulasi data mahasiswa 

Menampilkan manipulasi data dosen 

Menampilkan manipulasi ruangan 

Menampilkan manipulasi jadwal 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem  yang Sedang Berjalan 

 Analisis sistem (system analysis) dapat didefinisikan sebagai pengurai 

dari suatu system informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya 

dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan - kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. 

Langkah-langkah dalam tahapan analisis sistem hampir sama dengan langkah-

langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan 

dikembangkan di tahap perencanaan sistem (Jogiyanto, 2014). 

Tekait dengan permasalahan yang ada pada Fakultas Sains dan Teknologi, 

Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi, UIN Aluddin Makassar yang 

dilihat dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan sebenrnya tidak 

memberikan hasil yang maksimal. Maka dibutuhkan sebuah sistem yang berbasis 

computer untuk mengantisipasi masalah tersebut. System yang berjalan dapat dilihat 

pada gambar use case berikut 

System pengolahan data akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi, 

Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi, UIN Aluddin Makassar yang 

berjalan dapat dilihat pada gambar use case berikutIV.1 
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Gambar IV. 1. Proses Sistem yang Berjalan 
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 Adapun sistem yang sedang berjalan di jurusan Teknik Informatika dan 

Sistem Informasi yakni admin mengimput data dosen dan mahasiswa dimana data 

diperoleh dari bagian akademik Fakultas Sains dan Telnologi kemudian, admin 

membuatkan jadwal perkuliahan sesuai matakuliah dan jumlah mahasiswa yang 

mengikuti mata kuliah. 

B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 

1. Analisis Masalah 

Dalam proses belajar dan mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi, 

khususnya Pada jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi UIN Alauddin 

Makassar meski mempunyai jadwal perkuliahan, yang terstruktur namun, masih 

banyak yang kurang mendapatkan informasi mengenai perkulihan dan ruangan 

kuliah pada saat perubahan jadwal perkuliahan dilakukan. Kebanyakan informasi 

perkuliahan yang dilakukan melalui tatap muka sehingga jangkauan informasin 

yamasih terbatas.  

Selain itu pencarian data mahasiswa, data dosen, pengolahan jadwal 

matakuliah dan absensi mahasiswa memerlukan waktu yang lama karena 

penelusuran data dilakukan satu per satu pada buku arisip dengan cara manual. 

Penyajian pada informasi dalam bentuk website memberikan kemudahan bukan 

saja pada penyajian informasinya tapi juga memberikan kemudahan dalam 

pencarian karena dapat di akses kapan saja.  
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2. Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan analisis sistem  yangsedang berjalan semua kebutuhan-

kebutuhan sistem telah dipertimbangkan dalam desain sistem, meliputi sebagai 

berikut ini : 

a. Kebutuhan Fungsional 

Adapun kebutuhan fungsional dari aplikasi ini adalah: 

1) Userdapat menginput, meng-update, dan menghapus informasi yang 

adapada sistem tersebut.  

2) Sistem dapat memberikan informasi tentang data matakuliah, absensi 

mahasiswa dan jadwal matakuliah. 

b. Kebutuhan Interface 

User dapat melihat menu-menu tertentu pada aplikasi tergantung level dari 

tingkatan user tersebut. Dalam aplikasi tersebut dibuat seserhana mungkin agar 

mudah dimengerti user dari berbagai tingkatan (administrator/admin, mahasiswa 

dan dosen).  

3. Flowmap Sistem Baru yang Diusulkan 

Pada proses sistem yang diusulkan melibatkan tiga entitas yaitu 

administrator, dosen, dan mahasiswa. Dokumen data dosen dan data mahasiswa 

diproses oleh administrator. Sebelum mendapat matakuliah, dosen harus mengisi 

biodata sehinggah dapat ditentukan data matakuliah apa yang dapat  diajarkan 

oleh dosen tersebut. Setelah dosen mendapatkan matakuliah yang akan diajarkan 

mahasiswa dapat mengetahui detail matakuliah dan dosen. Proses selanjutnya 

penentuan jadwal, setelah mengetahui jadwal maka data absensi dapat di buat. 
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Pada laporan akan dilihat proses monitoring dosen yang mengajar dan tidak 

mengajar sehinggah proses pembelajaran dapat terkontrol dengan baik. 

 

Administrator Dosen Mahasiswa

Data Dosen

Data 

Mahasiswa

Data Jadwal

Data Dosen

Data 

Mahasiswa

Data Absensi

Data Absensi

Data Jadwal

Data 

Absensi

Data Absensi

Data Matakuliah

Data Jadwal

Data Absensi

 

Gambar IV. 2. Proses Sistem yang Diusulkan 
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Perbedaan dengan sistem yang akan dibuat salah satunya adalah untuk 

memudahkan monitoring dosen, semua data absensi akan diintegrasikan sehingga 

membuat pihak jurusan dapat memantau dengan aktivitas dosen. 

C. Perancangan Sistem  
 

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. 

Analisis dan perancangan sistem merupakan profesional sistem yang 

membangun sistem informasi. Perubahan apapun dalam suatu sistem informasi 

mendorong pemakai mengubah perilaku yang memungkinkan para pemakai 

menolak adanya perubahan. Untuk jalur profesional sistem dapat juga melibkan 

para pemakai didalam merancang sistem. Dengan demikian mereka dapat 

mengembangkan sistem informasi yang dapat berfungsi sebagaimana yang 

dikehendaki oleh para pemakai tersebut. 

1. Diagram Konteks 

Dalam diagram konteks diatas terdapat 3 entitas yang menunjang 

proses-proses yang terdapat pada web yaitu dosen sebagai pengguna yakni 

menjalankan proses mengajar, mahasiswa sebagai pengunjung yang melihat 

jadwal perkuliahan, dan admin sebagai  pengelola website. 
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Gambar IV. 3. Diagram Konteks ( DFD Level 0) 
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2. Diagram Berjenjang 

 

Gambar IV. 4. Diagram Berjenjang  



52 
 

Data Flow Diagram Level 1 

 

Gambar IV. 5. Data Flow Diagram Level 1 
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3. Diagram Rinci 

Diagram rinci adalah diagram yang mengurkan proses apa yang ada 

dalam diagram zero atau diagram level diatasnya. 

 

Gambar IV. 6. Diagram Level 2 Proses 6 

 

3. Rancangan Basis Data 

Untuk tahap perancangan basis data secara umum, yang perlu dilakukan adalah 

mengindentifikasi terlebih dahulu file-file yang dibutuhkan oleh sistem informasi. 

Langkah-langkah rancangan basis data secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan kebutuhan file basis data untuk sistem baru. File yang dibutuhkan 

daat ditentukan dari diagram arus data sistem baru yang telah dibuat. 
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2. Menentukan parameter dari file basis data. Setelah file-file yang dibutuhkan telah 

dapat ditentukan, maka parameter dari file selanjutnya juga dapat ditentukan. 

Parameter itu adalah :  

a) Tipe file : file induk, file transaksidan lain-lain. 

b) Media file :hardisk, disketataupita magnetik. 

c) Organisasi file : file sekuensial, file acak dan lain-lain. 

d) Field  kuncidari file. 

4. Entitas Relationship Diagram 

 

Gambar IV.7.Entitas Relationship Diagram 
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5. Kamus Data 

Mahasiswa  : {nim, nama_mhs, kelas, semester} 

Mempunyai  : {koderuangan, nim, nip, nama_ruangan} 

Dosen   : {nip, nama_dosen, email, jurusan} 

Mengisi  : {nip, idabsen} 

Absensi  : {idabsen, namamk, kelas, waktu} 

Mendapatkan  : {id_nilai, nim, kodemk, nilaihuruf, nilaiangka} 

Matakuliah  : {kodemk, namamk, semester, sks, jurusan} 

Menampilkan  : {kodemk, idjadwal} 

Jadwal   : {idjawal, waktu, nama_dosen, kelas, semester} 

 

6. Struktur Tabel 

1. Tabel Mahasiswa 

Nama Tabel  : tbl_mhs 

Tabel IV. 1. Tabel Mahasiswa 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Nim Varchar 11 Primary Key 

2 Nama_mhs Varchar 40  

3 Kelas Varchar 4  

4 Semester Char 1  
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2. Tabel Ruangan 

Nama Tabel  : tbl_ ruangan 

Deskripsi table penamaan “tbl_ruangan” pada database berasal dari relasi 

mempunyai 

   Tabel IV.2. Tabel Ruangan 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Kode ruangan Int 12 Primary Key 

2 Nim Varchar 11 Foreign Key 

3 Nip Varchar 18 Foreign Key 

4 Nama_ruangan Varchar 20  

 

3. Tabel Dosen 

Nama Tabel  : tbl_ Dosen 

Tabel IV. 3. Tabel Dosen 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Nip Varchar 18 Primary Key 

2 Nama_dosen Varchar 60  

3 Email  Varchar 40  

4 Jurusan Varchar 20  
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4. Tabel  Absensi 

Nama Tabel  : tbl_absen 

Tabel IV. 4. Tabel Absensi 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Idabsen Int 11 Primary key 

2 Nip Varchar 18 Foreign Key 

3 Nama_mk  Varchar 20  

4 Kelas  Varchar 10  

5 Waktu  Date   

 

5. Tabel Nilai 

Nama Tabel  :  tbl_nilai 

Deskripsi table penamaan “tbl_nilai” pada database berasal dari relasi 

mendapatkan 

Tabel IV.5. Tabel nilai 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id_nilai Int 10 Primary key 

2 Nim  Varchar 11 Foreign Key 

3 Kodemk  Int 11 Foreign Key 

4 Nilai_huruf  Char 1  

5 Nilai_angka Varchar 4  
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6. Tabel Mata kuliah  

Nama Tabel  :  tbl_ Mata kuliah 

Tabel IV. 6. Tabel Mata kuliah 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Kode_mk Int 11 Primary key 

2 Nama_mk Varchar 15  

3 Semester Char 3  

4 Sks Char 1  

5 Jurusan Varchar 20  

 

8 Tabel Jadwal  

NamaTabel  : tbl_Jadwal 

 Tabel IV.7. Tabel Jadwal 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id_jadwal Int 11 Primary key 

2 Kodemk Int 11 Foreign Key 

2 Waktu  Date   

3 Nama_dosen Varchar 60  

4 Kelas  Varchar 10  

 

7. Rancangan Interface / Antarmuka 

Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan 

informasi, yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi 
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atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk 

basisdata. 

Berikut ini adalah interface rancangan inputdan output dari perancangan 

aplikasi monitoring perkuliahan pada Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik 

Informatika dan Sistem Informasi UIN Alauddin Makassar: 

1. RancanganMenu Input 

 

 

 

 

 

Gambar IV.8. Rancangan Input Login 

 

2. Rancangan Menu Data Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.9. Rancangan Input Data Mahasiswa 
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3. Rancangan Menu Input Data Mata Kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10. Rancangan Input Data Matakuliah 

4. Rancangan Menu Input Data Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.11. Rancangan Input Data Dosen 
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5. Rancangan Menu Input Data Absensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12.Rancangan Input Data Absensi 

6. Rancangan Menu Output Laporan Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.13.Rancangan Output LaporanMahasiswa 
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7. Rancangan Menu Output Laporan Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.14.Rancangan Output Laporan Dosen 

8. Rancangan Menu Output Mata Kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GambarIV.15.Rancangan Output Matakuliah 
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9. Rancangan Menu Laporan Absensi Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.16.Rancangan Output Laporan Absensi Mahasiswa 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan 

berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta 

penerapan perangkat lunak pada keadaaan yang sesungguhnya. 

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 Menu Utama 

Dalam halaman ini terdapat tampilan berupa informasi terbaru mengenai 

informasi mata kuliah, menu utama website yang di dalamnya terdapat jam masuk, 

jam keluar, ruangan dan dosen mata kuliah. V.1 di halaman selanjutnya. 
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Gambar V. 1.Menu Utama 

b. Antarmuka halaman Login 

Halaman ini untuk membuka dapat masuk ke halaman admin baik itu dosen, 

mahasiswa bahkan administartor, sehingga diperlukan username dan password untuk 

dapat mengakses. Untuk lebih jelasnya halaman login dapat dilihat pada gambar V.2 

berikut.  
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Gambar V. 2. Login 

c. AntarmukaHalaman Admin 

Halaman ini merupakan halaman yang ditampilkan setelah admin website 

melakukan login. Halaman ini berisi menu halaman admin lainnya. Halaman-

halaman tersebut digunakan oleh admin untuk mengolah data websitemisalnya data 

mahasiswa, data dosen, ruangan, jadwal, pengguna, kelas dan laporan. Untuk lebih 

jelasnya halaman admin dapat dilihat pada gambar V.3 berikut. 

 

Gambar V.3.Halaman Admin 
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d. Antarmuka Halaman Admin Dosen 

Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh dosen website 

untuk melihat dan mengubah mata kuliah, kehadiran mahasiswa yang ada pada 

website, berikut ini tampilan antar mukanya. 

 

Gambar V.4.Halaman Admin Dosen 

e. Antarmuka Halaman Admin Mahasiswa 

Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 

melihat materi kuliah dan kehadiran yang ada pada website, berikut ini tampilan antar 

mukanya. 
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Gambar V.5.Halaman Admin Mahasiswa 

B. Pengujian 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 

untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengam spesifikasi 

sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering 

dihubungkan dengan pencarian bug. Ketidak sempurnaan dan kesalahan pada 

program, sehingga terjadi kegagalan pada eksekusi perangkat lunak. 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 

kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah White Box  

dan Black Box.  
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1. Prosedur pengujian 

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut, 

a. Menyiapkan laptop atau komputer yang dapat terhubung dengan jaringan 

internet, agar dapat membuka situs website ini atau sementara menggunakan 

Localhost. 

b. Memasukan alamat website 

c. Melakukan proses pengujian 

d. Mencatat hasil pengujian 

2. Hasil Pengujian White Box 

a. Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Admin 

 

Gambar V. 6. Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Admin 
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Dari gambar V.6 Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Admin dapat 

dilkukan proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 3 

1) Menghitung Cyclomatic Complexitydari Edge dan Node 

E(edge) = 8 

N(node) = 7 

V (G)  = E – N + 2 

   = 8– 7 + 2 

   = 3 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 3 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 2 

V (G) = P + 2 

  = 2 + 1 

  = 3 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 3. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 7 

Path 2 = 1 – 2 – 5 – 6 – 7 

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 5 – 7 
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b. Flowchart dan Flowgraph Menu Input Data Admin 
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Gambar V. 7. Flowchart dan Flowgraph Input Data Admin 
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Dari gambar V.7 Flowchart dan Flowgraph Input Data Admin dapat dilkukan 

proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 9 

1) Menghitung Cyclomatic Complexitydari Edge dan Node 

E(edge) = 24 

N(node) = 18 

V (G)  = E – N + 2 

   = 24– 18 + 2 

   = 8 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 9 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 7 

V (G) = P + 7 

  = 7 + 1 

  = 8 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 8. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 18  

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 18  

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 11 – 18  
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Path 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 13 – 18  

Path 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 18  

Path 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18  

Path 7 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18    
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c. Flowchart dan Flowgraph Laporan Admin 
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Gambar V. 8. Flowchart dan Flowgraph Laporan Admin 
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Dari gambar V.8 Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Admin dapat 

dilkukan proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 6 

1) Menghitung Cyclomatic Complexitydari Edge dan Node 

E(edge) = 18 

N(node) = 14 

V (G)  = E – N + 2 

   = 18– 14 + 2 

   = 6 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 9 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 5 

V (G) = P + 7 

  = 5 + 1 

  = 6 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 6. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 14  

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 14  

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 14 
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Path 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 11 – 14 

Path 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14  

Path 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 

d. Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Dosen 
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Gambar V. 9. Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Dosen 
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Dari gambar V.9 Flowchart dan Flowgraph Menu Utama Dosen dapat 

dilkukan proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 5 

1) Menghitung Cyclomatic Complexitydari Edge dan Node 

E(edge) = 14 

N(node) = 11 

V (G)  = E – N + 2 

   = 14– 11 + 2 

   = 5 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 5 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 4 

V (G) = P + 1 

  = 4 + 1 

  = 5 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 5. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 11  

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 11 

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 
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Path 4 = 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11  

Path 5 =  1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 

e. Flowchart dan Flowgraph Halaman Dosen Input Data  
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Gambar V. 10. Flowchart dan Flowgraph Halaman Dosen Input Data 

Dari gambar V.10 Flowchart dan Flowgraph Halaman Dosen Input Data dapat 

dilkukan proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 5 
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1) Menghitung Cyclomatic Complexitydari Edge dan Node 

E(edge) = 9 

N(node) = 8 

V (G)  = E – N + 2 

   = 9– 8 + 2 

   = 3 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 3 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 2 

V (G) = P + 2 

  = 2 + 1 

  = 3 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 3. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8  

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6  – 8 
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f. Flowchart dan Flowgraph Halaman Utama Mahasiswa 
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Gambar V. 11. Flowchart dan Flowgraph Halaman Utama Mahasiswa 

Dari gambar V.11 Flowchart dan Flowgraph Halaman Utama Mahasiswa 

dapat dilkukan proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 5 
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1) Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node 

E(edge) = 14 

N(node) = 11 

V (G)  = E – N + 2 

   = 14– 11 + 2 

   = 5 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 3 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 4 

V (G) = P + 1 

  = 4 + 1 

  = 5 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 3. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 11 

Path 2 = 1 – 2 – 3  – 5 – 6 – 11  

Path 3 = 1 – 2 – 3  – 5 – 7 – 8 – 11  

Path 4 = 1 – 2 – 3  – 5 – 7 – 9 – 10 – 11  

Path 5 = 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11  
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g. Flowchart dan Flowgraph Halaman Mahasiswa Input Data 
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Gambar V. 12. Flowchart dan Flowgraph Halaman Mahasiswa Input Data 

Dari gambar V.12 Flowchart dan Flowgraph Halaman Mahasiswa Input Data 

dapat dilkukan proses perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region = 5 

1) Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node 
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E(edge) = 9 

N(node) = 8 

V (G)  = E – N + 2 

   = 9– 8 + 2 

   = 3 

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 3 Path. 

2) Menghitung berdasarkan Predicate Node (P) 

P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 

dengan rumus V (G) = P + 1 dimana P = 2 

V (G) = P + 1 

  = 2 + 1 

  = 3 

Jumlah Region (R) yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 3. 

3) Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas 

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8  

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8  

3. Hasil Pengujian Black Box 

Tabel pengujian menu utama digunakan untuk mengetahui apakah menu 

utama yang terdapat dalam website ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu utama: 
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a. Pengujian Halaman Menu Utama 

Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu beranda yang 

terdapat pada website. 

Tabel V.1 Pengujian Menu Utama 

Data Masukan H  Hasil yang Diharapkan      Kesimpulan 

Menu Utama 

Menampilkan jadwal mata kuliah, jam 

masuk, jam keluar, ruangan. 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

 

 

b. Pengujian Halaman Tampilan Login 

Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu beranda yang 

terdapat pada website. 

Tabel V.2 Pengujian Halaman Tampilan Login 

  Kasus dan hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Menampilkan form login 

Memasukkan username dan 

password untuk memiliki 

[√] diterima 

[  ] ditolak 



 85 
   

hak akses 

 

c. Pengujian halaman admin 

Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu beranda yang 

terdapat pada website. 

Tabel V.3 Pengujian Halaman Dosen 

Kasus dan hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Menampilkan absensi 

mahasiswa 

Menampilkan form untuk 

menambahkan serta aksi 

untuk mengubah dan 

menghapus data absensi 

mahasiswa 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

Materi kuliah 

Menampilkan form untuk 

menambahkan materi kuliah 

serta aksi untuk mengubah 

dan menghapus data  

[√] diterima 

[  ] ditolak 
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Tabel V. 4 Pengujian Halaman Mahasiswa 

Kasus dan hasil uji (data normal) 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Melihat absensi  

Menampilkan form untuk 

melihat data absensi  

[√] diterima 

[  ] ditolak 

Melihat Materi kuliah  

Menampilkan melihat materi 

kuliah  

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

4. Pengujian Kelayakan Aplikasi 

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahuai respon pengguna 

terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisioner. 

Teknik kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari 

sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yaitu penulis ke 

mahasiswa maupun dosen. 

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai 

berikut: 

a. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi 

b. Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi 

c. Funsionalitas aplikasi 
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d. Kemanfaatan aplikasi 

e. Rekomendasi pengguna 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada 

indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item 

pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut 

ini adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 25 responden dengan 20 pertanyaan 

yang berhubungan dengan indikator kelayakan aplikasi. 

C. Hasil Kuisioner 

Adapun ringkasan yang dapat diambil dari hasil kuesioner diatas adalah : 

Tabel V.5 Hasil Kuisioner 

Soal Pilihan Jawaban 

Jumlah 

Pilihan Persentasi 

Apakah anda menggunakan 

aplikasi dalam memonitoring 

perkuliahan? 

Ya 

 

Tidak 

4 

 

21 

20 % 

 

80  % 

Bagaimana menurut anda 

dengan adanya aplikasi 

pmonitoring  ini? 

Sangat membantu  

 

Membantu 

 

10 

 

12 

 

40 % 

 

48 % 
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Biasa saja 

 

3 

 

12 % 

Apakah aplikasi monitoring 

perkuliahan mudah digunakan

? 

Ya 

 

Tidak 

21 

 

4 

71 % 

 

29  % 

Apakah fitur-fitur aplikasi 

monitoring pekuliahan sudah 

berjalan dengan baik? 

Ya 

 

Kurang 

22 

 

 

3 

 

 

92 % 

 

 

8 % 

 

 

Bermanfaatkah informasi yang 

terdapat pada aplikasi ini? 

Sangat bermanfaat  

Bermanfaat 

 

Kurang  

14 

7 

 

4 

65 % 

20 % 

 

15 % 

Apa anda merekomendasikan 

aplikasi ini untuk 

dipublikasikan? 

Ya 

Tidak 

25 

 

 

100 
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1) Sekitar 80% responden menyatakan bahwa belum pernah menggunakan 

aplikasi untuk memonitoring perkuliahan sehingga setelah mengetahui adanya 

aplikasi ini sekitar 40% menyatakan sangat membantu, 48% membantu, dan 

12% menyatakan biasa saja. 

2) Penilaian responden tentang penggunaan aplikasi ini mudah digunakan 

menurut 77% responden karena fitur didalamnya berfungsi dengan baik 

menurut 92% responden.  

3) Aplikasi ini sangat bermanfaat dan diperlukan untuk membantu memonitoring 

perkuliahan sehingga akan lebih mudah mengetahuinya65% responden 

sehingga 100% responden menyatakan bahwa aplikasi ini sangat 

direkomendasikan untuk dipublikasikan. 

4) Aplikasi ini masih membutuhkan perbaikan dengan menambahkan fitur  

seperti informasi perkuliahan melalui sms gateway, menyambungkan aplikasi 

ini ke portal akademik. 
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BAB VI 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan 

bahwa tujuan penelitian sudah tercapai , yaitu merancang dan membangun satu aplikasi 

informasi monitorning perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi berbasis website 

sehinggah dapat memudahkan mahasiswa dan dosen jurusan Teknik Informatika dan 

Sistem Informasi dalam mendapatkan informasi kegiatan perkuliahan secara cepat. Hal 

ini dibuktikan oleh pengujian White-Box dan Black-Box. Hasil pengujian White-Box 

menunjukan program bebas dari Kesalahan logika yang digunakan pada sintaks ‘if’ 

dan pengulangan. Dimana White Box Testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang 

tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Ketidak sesuaian 

asumsi akan  Menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, untuk di 

analisa dan diperbaiki. 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. Sedangkan menurut hasil kuisioner 77% user target aplikasi yang telah dibuat 

mudah digunakan karena fitur  didalamnya berfungsi dengan baik. 

  Jadi dengan adanya aplikasi monitoring ini, dapat membantu 2 pihak yang 

terlibat antar lain dosen dan mahasiswa dalam memberikan informasi secara online 

melalui website, dan dapat mempermudah mengetahui informasi mengenai jadwal 
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matakuliah, ruangan, absensi, materi kuliah kepada mahasiswa tanpa harus 

mengeluarkan banyak tenaga, pikiran dan biaya untuk memberikan informasi 

penjadwalan matakuliah. 

B. Saran  
 

Aplikasi yang dibangun dalam penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, maka dari itu penulis mohon kesediaan pembaca agar kiranya mau 

memberikan kontribusi berupa saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat 

lebih terciptanya aplikasi monitoring yang lebih baik.  

Oleh karena itu untuk pengembangan lebih lanjut mengenai aplikasi 

monitoring ini dapat disarankan: 

1. Dalam membangun aplikasi monitoring perkuliahan, agar desain lebih di 

perhatikan untuk bias menarik pengunjung lebih banyak lagi.  

2. Dalam memberikan informasi mengenai perkuliahan agar menggunakan sms 

gateway kepada dosen maupun mahasiswa. 

3. Menyambungkan aplikasi monitoring ke portal akademik. 

4. Menambahkan fitur pembelajaran melalui video call 
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