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ABSTRAK

Nama : Darul Wardani
NIM : 60900111015
Jurusan : Sistem Informasi
Judul :  Rancang Bangun Sistem Informasi Unit Asrama Mahasiswa 

   Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T.
Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T., M.T.

Unit  asrama  mahasiswa  UIN  Alauddin  merupakan  sarana  tempat  tinggal  yang
berperan dalam pembentukan karakter dasar bagi setiap mahasiswa pada umumnya
dan mahasiswa penghuni asrama khususnya. Informasi mengenai asrama mahasiswa
Universitas Islam Negeri Makassar ( UINAM ) belum terpublikasi dengan baik mulai
dari penerimaan mahasiswa baru sampai mahasiswa tersebut aktif kuliah, manajemen
asrama yang tidak memadai untuk proses adminitrasi sebuah asrama. Berdasarkan hal
ini maka penulis merancang dan membangun sebuah sistem informasi unit asrama
mahasiswa UINAM sehingga dapat menjadi media informasi serta manajemen data
unit asrama menjadi transparan sebagai upaya mencapai peningkatan mutu.

Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  sedangkan  metode
pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature dan wawancara.  Adapun
metode  pengujian  yang  digunakan  adalah  Blakckbox  dan   WhiteBox.  Dimana
Blackbox  hanya  mengamati  hasil  eksekusi  melalui  data  uji  dan  fungsional  dari
perangkat  lunak,  mengevaluasi  hanya pada  tampilannya saja  sedangkan  WhiteBox
adalah  pengujian  yang  didasarkan  pada  pengecekan  terhadap  detil  perancangan,
menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedur untuk membagi
beberapa kasus pengujian. Hasil dari tugas akhir ini adalah berupa Sistem Informasi
Unit Asrama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web
yang  dapat  membantu  pihak  pengurus  asrama  sehingga  dapat  menjadi  media
informasi  serta  manajemen  data  unit  asrama  menjadi  transparan  sebagai  upaya
mencapai peningkatan mutu.

Kata Kunci : Asrama UINAM, Sistem Informasi, Website
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unit  Asrama  Mahasiswa  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar

(UINAM) adalah hunian yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Unit ini merupakan

struktur  dan  tatakelola  UIN  Alauddin  yang  terintegrasi  ke  dalam  dan  bertugas

memberikan  layanan  hunian  bagi  mahasiswa  yang  mampu  mendorong  serta

menumbuh  kembangkan  iklim  berprestasi,  berilmu,  bertakwa,  serta  berjiwa

kebersamaan bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang terdiri dari tiga gedung,

yakni Rusunawa (Rumah Susun Mahasiswa) yang dihuni oleh mahasiswi, Dormitory

dihuni oleh mahasiswa, serta Ma’had Aly untuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin serta

mahasiswa  penerima  beasiswa  Bidik  Misi.  Unit  asrama  ini  diutamakan  bagi

mahasiswa yang tinggal jauh dari luar wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Unit asrama mahasiswa UIN Alauddin merupakan sarana tempat tinggal yang

berperan dalam pembentukan karakter dasar bagi setiap mahasiswa pada umumnya

dan mahasiswa penghuni asrama khususnya. Informasi mengenai asrama mahasiswa

UIN  Alauddin  Makassar  belum  terpublikasi  dengan  baik  mulai  dari  penerimaan

mahasiswa  baru  sampai  mahasiswa tersebut  aktif  kuliah.  Salah  satu penyebabnya

adalah lokasi asrama yang berada di Kampus II UIN Alauddin Makassar  di Samata

Kabupaten  Gowa.  Hal  itu  mengakibatkan  susahnya  mencari  informasi  bagi  calon

mahasiswa baru yang ingin menempati unit asrama yang telah disediakan. Mahasiswa
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yang  membutuhkan  informasi  lebih  lengkap  mengenai  asrama,  mengharuskan

mencari informasi pada tempat yang ditentukan misalkan di rektorat bagian umum,

itupun informasi yang diberikan berupa browsur tanpa informasi biaya dan fasilitas

yang  disiapkan. Hal ini  menyebabkan  asrama  menjadi  kurang  peminat.  Peran

informasi  dalam kehidupan sangat  penting,  baik dalam proses keseharian maupun

dalam pengambilan keputusan.  Tabayyun atau konfirmasi  adalah salah satu upaya

dalam memperoleh informasi yang benar. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt.

dalam QS. Al-Hujuraat / 49:6 yang berbunyi :

ٍةَة يَِا َأيَِّها اّلِذيَِن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍةَإ َفَتَبيُِّنوا َأْن ُتِصيُِبوا َقْوًما ِبَجَهاَل

﴾٦ٰىَفُتْصِبُحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِميَِن﴿

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).

Menurut al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, surah Al-Hujuraat / 49:6 Allah

memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik

dalam rangka mewaspadainya,  sehingga tidak  ada  seorang pun yang memberikan

keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, di mana pada saat itu orang

fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan, sehingga

orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah

mengikutinya dari  belakang. Padahal Allah  telah melarang untuk mengikuti  jalan



3

orang-orang  yang  berbuat  kerusakan.  Informasi  menjadi  sangat  penting  dalam

kehidupan,  karena  melalui  informasi  kita  dapat  berkata  dan  berbuat  sesuai  yang

sebenarnya.  Dari  sini  pula,  perlunya  untuk  tetap  tabayyun  dalam  mendapatkan

informasi  yang benar,  kita  harus  mengkonfirmasi  informasi  melalui  sumber  yang

benar.

Latar belakang yang kedua adalah manajemen data unit  asrama yang tidak

teratur. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan unit asrama yang masih tergolong baru.

Selain itu, unit asrama mahasiswa baru-baru ini memiliki kantor resmi sebagai pusat

pengelolaan  unit  asrama  sehingga  data  tentang  penghuni  asrama  yang  meliputi

administrasi penghuni sejak tahun 2012 harus dialihkan kepada pengurus yang baru.

Tidak hanya itu, data administrasi yang telah terkumpul terdapat kemungkinan hilang

karena  ketidaksengajaan  sehingga data  apabila  ingin  ditinjau  atau  diperlukan bisa

hilang yang mengakibatkan proses administrasi menjadi lambat. 

Saat ini inovasi di bidang teknologi informasi berkembang dengan pesat dan

selaras  dengan  perkembangan  karekteristik  masyarakat  modern  yang  memiliki

mobilitas yang tinggi. Mencari layanan yang fleksibel, serba mudah dan memuaskan

serta mengejar efisiensi di segala aspek. Maka dari itu, sudah seharusnya ada sebuah

sistem  yang  merupakan  kombinasi  antara  prosedur  kerja,  informasi,  orang,  dan

teknologi  informasi  yang  diorganisasikan  untuk  mencapai  tujuan  dalam  sebuah

organisasi.  Untuk  itu  dibutuhkan  sebuah  teknologi  yang  mampu  memberikan
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informasi kepada pelanggan melalui jaringan internet sehingga dihasilkan informasi

yang teratur,  jelas,  tepat  dan cepat. 

Dalam Al-Qur’an  Allah  swt.  berfirman  pada  Q.S  Yunus/10:101:  mengenai

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai berikut: 

 ُۚقِل اْنُظُروا َماَذا ِفي الّسَماَواِت َواَْلْرِض َوَما ُتْغِني اْليَِاُت َوالّنُذُر َعْن َقْوٍةَم َل

﴾١٠١يُِْؤِمُنوَن﴿

Terjemahannya :
“Perhatikan apa yang ada di  langit  dan bumi tidaklah bermanfaat  tanda
kekuasaan Allah dan Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang
yang tidak beriman.”(Departemen Agama RI, 2007).

Menurut  al-Hafidz  Ibnu Katsir  dalam tafsirnya,  surah Yunus/10:101.  Allah

swt. Memberi pengarahan kepada hamba-hamba-Nya untuk berfikir tentang nikmat-

nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah swt. Ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-

ayat  yang agung untuk orang-orang yang mempunyai  akal.  Yang di  langit  berupa

bintang-bintang yang bersinar, yang tetap dan yang bergerak, matahari, bulan, malam

dan siang, serta pergantian keduanya dan memasukkan yang satu ke dalam yang ini

dan memanjangkan yang itu, meninggikan langit, membuatnya luas, indah, dan penuh

hiasan.  Yang  harus  diingat  bahwa itu  semua  adalah  sarana  untuk  menggali  ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
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Oleh karena itu,  teknologi  informasi  sangat  dibutuhkan  untuk memberikan

kemudahan kepada  pihak Unit Asrama Mahasiswa UIN Alauddin Makassar kepada

mahasiswa dan calon mahasiswa dalam memperolah informasi mengenai unit asrama.

Karena  digunakan  untuk  menyatukan  informasi  mengenai  unit  asrama  dengan

fasilitas yang ditawarkan agar pengunjung mudah memilih sesuai yang diinginkan.

Serta  memberi kemudahan dalam hal penyediaan informasi mengenai asrama, serta

akurasi data mengenai penghuni

Adapun  teknologi  yang  digunakan  adalah  internet,  yaitu  sebuah  jaringan

online global  tanpa  batas.  Untuk  itu,  dibutuhkan  informasi  yang  sejalan  dengan

perkembangan teknologi yang semakin moderen, karena masih kurangnya informasi

unit asrama yang terdapat di UIN Alauddin Makassar. (Yuhefizar,2008)

Website adalah  salah  satu  layanan internet  dan  menjadi  media  yang  dapat

dimanfaatkan  untuk mempromosikan  lembaga, institusi atau perusahaan. Fasilitas 

ini  juga memungkinkan kita  mengakses  informasi yang lebih efektif  dan efisien,

bahkan saat ini web kini telah di jadikan salah satu bagian penting untuk informasi

maupun  layanan  komunikasi  kepada  mahasiswa  dan  masyarakat  umum.

(Jasmadi,2004) 

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 Unit Asrama Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang yang telah  dipaparkan,  maka rumusan masalah

dalam penulisan ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi

unit asrama mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berbasis web ?

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. Sistem informasi ini  adalah sistem informasi untuk mengelolah asrama

mahasiswa di kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Sistem informasi ini bersifat web responsive. 

3. Sistem  ini  menyediakan informasi  mengenai  asrama, biaya, fasilitas,

kegiatan, lokasi, laporan, pendaftaran secara online dan keunggulan dari

asrama UIN Alauddin Makassar. 

4. Target pengguna sistem ini adalah pengelola asrama sebagai admin dan

calon penghuni asrama sebagai user.

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
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1.     Sistem informasi ini berbasis web yang dapat diakses melalui internet, dan

sekarang ini ternyata lebih banyak dan lebih luas dalam pemakaiannya,

terutama oleh pengelola asrama yang mengelolah manajemen data yang

ada dalam setiap asrama agar terus diperbaharui dan transparan.

2.      Sistem informasi unit asrama UINAM berbasis web ini tidak hanya dapat

berjalan di  personal computer, akan tetapi sistem ini dapat juga diakses

pada smartphone karena menggunakan web responsive.

3.   Sistem  informasi  memberikan  informasi  mengenai  Unit  Asrama

Mahasiswa UINAM baik fasilitas yang ada maupun aktifitas rutin yang

dilaksanakan.  Selain  itu  sistem  ini  melakukan  proses  penerimaan

penghuni  asrama dengan mengisi  formulir  kemudian data terkirim dan

terus update oleh admin atau pengelola asrama sehingga calon penghuni

menjadi salah satu bagian dari asrama UINAM.

4.    Sistem ini digunakan oleh pengelola asrama sebagai admin yang dapat

mengatur segala aktifitas data yang ada mulai proses registrasi, pemilihan

kamar,  proses  pembayaran,  proses  keluarnya  penghuni  asrama.

Sedangkan  calon  penghuni  asrama  sebagai  user  yang  dapat  melihat

informasi mengenai Unit Asrama UIN Alauddin Makassar dan melakukan

registrasi sebagai calon penghuni asrama.
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D. Kajian Pustaka

Ada banyak penelitian yang dilakukan dalam merancang aplikasi atau sistem

untuk membantu dalam memberikan informasi. Akan tetapi, metode dan media yang

digunakan  berbeda.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  kebutuhan,  perilaku

masyarakat,  dan  teknologi  yang  digunakan.  Beberapa  penelitian  mengenai  sistem

informasi manajemen yang telah diteliti dan dirancang sebelumnya antara lain :

Senewe dkk (2015) dalam jurnalnya “Sistem Informasi Berbasis Web Studi

kasus  Rusunawa  Universitas  Sam  Ratulangi”.  Dengan  metodologi  Waterfall

Perancangan  Sistem  Informasi  Rumah  Kos  berbasis  Web  dengan  Studi  Kasus

Universitas  Sam  Ratulangi  ini  dapat  mempermudah  Rusunawa  dalam  berbagi

informasi  kamar  kosong  dan  membantu  Mahasiswa  dalam  menyewa  kamar  di

Rusunawa. Dengan Menggunakan PHP dan MySQL Rusunawa bisa lebih  uptodate

dalam informasi kamar dan lebih memaksimalkan dalam mengolah data pendaftaran

(registrasi) dengan mengurangi pengolahan data dengan arsip dan proses pemberian

informasi dan pendaftaran dapat di akses dimana saja dengan menggunakan jaringan

internet.

Sistem informasi yang dibuat Senewa dkk memiliki persamaan dan perbedaan

yang  penulis  akan  buat.  Persamaan  adalah  Sistem Informasi  Berbasis  Web  Studi

kasus  Rusunawa  Universitas  Sam  Ratulangi  sama-sama  memberikan  informasi

update  mengenai kamar, pengolah data arsip, dan sistem ini dapat diakses dengan

menggunakan jaringan internet. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan penulis
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lakukan,  akan menyajikan laporan untuk setiap aktifitas informasi yang ada dalam

sistem  informasi  ini,  penggunaan  responsive  web agar  memudahkan  akses  dari

beberapa jenis device, dan informasi yang akan ditampilkan bersifat realtime.

Purwati  (2014)  dalam  jurnalnya“Sistem  Informasi  Manajemen  Asrama

Sekolah  Berbasis  Client  Server  di  SMK Negeri  3  Purbalingga”.  Pada  penelitian

tersebut dibuat sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada

di  beberapa  bidang  serta  penyimpanan  data  di  simpan  dalam satu  tempat  berupa

database.

Sistem informasi Purwati  memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang

penulis buat. Adapun persamaan dari sistem yang dibuat yakni adanya penyimpanan

data dari semua aktifitas yang ada di asrama dalam database. Sedangkan perbedaan

dengan sistem informasi yang peneliti buat, penelitian sebelumnya bertujuan untuk

membuat  sistem yang  dapat  membantu  dalam mengatur  manajemen  asrama pada

umumnya  dan  siswa  pada  khususnya,  agar  siswa  dapat  dipantau  setiap  saat.

Sedangkan sistem yang akan dibuat bertujuan sebagai media informasi bagi calon

penghuni asrama dan data yang dapat diakses dan diolah oleh pegawai asrama.

Kuswati (2011) dalam penelitian skripsinya “Sistem Informasi Pelayanan di

Pondok Pesantren AL-Ikhan Putri Beji 1 Purwokerto”. Peneliti membangun sistem

agar mempermudah dalam memperoleh informasi mengenai data kamar yang akan

dihuni  oleh  santri  baru,  dapat  diatasi  kesalahan  dalam proses  pembuatan  laporan

tunggakan  bulanan  santri  dan  dapat  di  ketahui  bagaimana  agar  pengolahan  data
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perizinan  santri  tidak  terjadi  duplikasi  dan  dapat  dengan  cepat  diperoleh  data

pelanggaran izin santri setiap bulannya.

Sistem  informasi  Kuswati  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  yang  akan

penulis  buat.  Persamaannya  yakni  sama-sama  mengolah  laporan  keuangan  dari

asrama. Perbedaannya adalah sistem ini berbasis desktop menggunakan pemrograman

Microsoft  Visual  Basic  6.0  dan tidak  dapat  terkoneksi  internet,  sedangkan  sistem

yang akan dibuat berbasis Web dengan menggunakan pemrograman PHP dan dapat

terkoneksi dengan internet.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah

sistem informasi unit asrama mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sehingga dapat menjadi media informasi serta manajemen data unit asrama menjadi

transparan sebagai upaya mencapai peningkatan mutu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis 

1) Bagi Akademik

Dapat  memberikan  suatu  referensi  yang  berguna  bagi  dunia  akademis

khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti  yang

akan datang dalam hal  analisis  dan perancangan sistem informasi  unit

asrama.
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2) Bagi Penulis 

Berguna untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, baik teori maupun

praktek.

b. Kegunaan Praktis 

Setelah  sistem  ini  dirancang  diharapkan  dapat  memberi  manfaat  kepada

pengguna bagi Unit Asrama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun

manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Mampu menjadi media informasi bagi calon mahasiswa baru khususnya

yang berasal dari luar kota Makassar dan Gowa.

2) Mampu  menunjang  aktifitas  keorganisasian  Unit  Asrama  mahasiswa

dalam pengelola data .



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Informasi

1. Pengertian sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau

lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu

sistem  adalah  jaringan  kerja  dari  prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan,

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu

sasaran tertentu. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait

dan bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem

tersebut  dan  mengolah  (process)  masukan tersebut  sampai  menghasilkan  keluaran

(output) yang diinginkan. (Kristanto, 2003). Selain itu, Sistem adalah suatu jaringan

kerja  dari  prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan,  berkumpul  bersama-sama

untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau  untuk  menyelesaikan  suatu  sasaran  yang

tertentu. (Jogiyanto, 2005). 

Istilah  sistem secara  umum dapat  didefinisikan sebagai  kumpulan  hal  atau

elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu

sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai

suatu  tujuan.  Sistem  mempunyai  karakteristik  atau  sifat-sifat  tertentu,  yaitu:

komponen  sistem,  batasan  sistem,  lingkungan  luar  sistem,  penghubung  sistem,

masukan  sistem,  keluaran  sistem,  pengolahan  sistem  dan  sasaran  sistem.

(Sutanta, 2009)

12
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2. Pengertian Sistem

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih  berarti  bagi  yang  menerimanya.  Sumber  dari  informasi  adalah  data.  Data

merupakan  bentuk  jamak  dari  bentuk  tunggal  datum atau  data  item.  Data  adalah

kenyataan  yang  menggambarkan  suatu  kejadian-kejadian  dan  kesatuan  nyata.

(Jogiyanto,2005). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi

berarti  bagi  penerimanya.  Kegunaan  informasi  adalah  untuk  mengurangi

ketidakpastian dindalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Suatu

informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya

untuk mendapatkan informasi tersebut.  Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau

ditentukan oleh  beberapa  hal  yaitu:  relevan (relevancy),  akurat  (accurancy),  tepat

waktu  (time  liness),  ekonomis  (economy),  efisien  (efficiency),  ketersediaan

(availability), dapat dipercaya (reliability), konsisten. (Sutanta, 2009)

3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem  informasi  menurut  Robert  A.  Leitch  dan  K.  Roscoe  Davis

(Jogiyanto,2005) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan

laporan-laporan yang diperlukan.
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Sistem  informasi  merupakan  suatu  perkumpulan  data  yang  terorganisasi

beserta  tatacara  penggunaanya  yang  mencangkup  lebih  jauh  dari  pada  sekedar

penyajian. Istilah tersebut menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan

memilih  dan mengatur  data  serta  menyusun tatacara  penggunaanya.  Keberhasilan

suatu  sistem informasi  yang  diukur  berdasarkan  maksud  pembuatanya  tergantung

pada tiga faktor utama, yaitu: keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan

tata  cara  penggunaanya  untuk  memenuhi  permintaan  penggunaan  tertentu,  maka

struktur  dan  cara  kerja  sistem  informasi  berbeda-beda  bergantung  pada  macam

keperluan  atau  macam  permintaan  yang  harus  dipenuhi.  Suatu  persamaan  yang

menonjol  ialah suatu  sistem informasi  menggabungkan berbagai  ragam data yang

dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk dapat menggabungkan data yang berasal

dari  berbagai  sumber  suatu  sistem  alih  rupa  (transformation)  data  sehingga  jadi

tergabungkan  (compatible).  Berapa  pun  ukurannya  dan  apapun  ruang  lingkupnya

suatu  sistem  informasi  perlu  memiliki  ketergabungan  (compatibility)  data  yang

disimpannya. (Al Fatta, 2009)

B. Web Basic Application

Web  based  application adalah  suatu  aplikasi  yang  dapat  berjalan  dengan

menggunakan basis teknologi  web atau  browser. Aplikasi ini dapat diakses dimana

saja  asalkan  ada  koneksi  internet yang  mendukung,  tanpa  perlu  melakukan

penginstallan  di  komputer  masing-masing  seperti  pada  aplikasi  desktop,  cukup

dengan  membuka  browser dan  menuju  tempat  server aplikasi  tersebut  dipasang.
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Contohnya:  Google  spreadsheet,  Google  Word  Processor,  web  messenger,

yahoo.com, meebo.com, dan game flash yang dijalankan secara online, dan yang lain.

(Kambau,2012)

Orang banyak mengenal web dengan istilah WWW (world wide web).  World

Wide Web adalah layanan internet yang paling populer saat ini internet mulai dikenal

dan digunakan secara luas setelah adanya layanan WWW. WWW adalah halaman-

halaman  website yang dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya (hyperlink) yang

membentuk  samudera  belantara  informasi.  WWW  berjalan  dengan  protokol

HyperTextTransfer Protokol (HTTP). Halaman web merupakan file teks murni (plain

text)  yang berisi  sintaks-sintaks HTML yang dapat  dibuka/  dilihat/  diterjemahkan

dengan internet browser . Sintaks HTML mampu memuat konten text, gambar, audio,

video dan  animasi.  Aplikasi  berbasis  web telah  diadopsi  oleh  perusahaan  sebagai

bagian dari strategi teknologi informasinya, karena beberapa alasan :

1. Akses informasi mudah

2. Setup server lebih mudah

3. Informasi mudah didistribusikan 

4. Bebas platfrom, informasi dapat di sajikan oleh browser web pada sistem

operasi  mana  saja  karena  adanya  standar  dokumen  berbagai  tipe  data

dapat disajikan.(Kambau,2012) 
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Perbandingan  web  based  application  dengan  desktop  application  adalah

sebagai berikut :

1. Installation

Aplikasi  web  based tidak  memerlukan  proses  penginstalan  software pada

komputer client, instalasi cukup di server saja. Berbeda dengan aplikasi desktop yang

harus di-install pada masing-masing komputer client yang ingin menggunakannya.

2. Maintenance

Aplikasi  web  based bersifat  terpusat,  jadi  setiap  perubahan  kode  program

dilakukan di server. Aplikasi desktop bersifat terdistribusi, jadi setiap perubahan kode

program harus didistribusikan juga di semua komputer client.

3. Platfrom

Aplikasi  web  based dapat  dijalankan  di  sistem  operasi  mana  pun.  Tidak

perduli apakah menggunakan  Linux ataupun Windows, Aplikasi berbasis  web dapat

dijalankan asalkan memiliki  browser dan  akses  internet.  Berbeda dengan aplikasi

desktop yang  mengharuskan  aplikasi  di-install dan  dijalankan  di  sistem  operasi

tertentu.

4. Performance

Aplikasi  web based dikarenakan hampir  semua proses dikerjakan di server

dan data dikirimkan melalui jaringan akan terasa relatif lebih lambat dibandingkan

dengan aplikasi desktop yang prosesnya dikerjakan di komputer client sendiri.
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5. Availability

Aplikasi  web  based dapat  digunakan  hanya  dengan  syarat  ketersediaan

browser dan akses internet praktis membuatnya bersifat multi-platform dapat diakses

dari sistem operasi mana pun dan dari perangkat mana pun. Berbeda dengan aplikasi

desktop yang syarat ketersediaannya adalah terinstallnya aplikasi tersebut di masing

komputer client.

6. Resource

Aplikasi  web  based karena  berjalan  di  server,  berarti  hanya  dapat

menggunakan sumber daya yang ada di komputer tersebut. Berbeda dengan aplikasi

desktop yang lebih  leluasa  mengakses  sumber  daya  yang ada  di  komputer  client,

sehingga  aplikasi  desktop memiliki  nilai  lebih  untuk  aplikasi  yang  melibatkan

penggunaan hardware komputer.(Rahmat,2010)

C. Unit Asrama Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Asrama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan

lembaga yang berada dalam pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan

Bisnis  (UPT  P2B)  UIN  Alauddin  Makassar.  Asrama  Mahasiswa  UIN  Alauddin

Makassar  dipimpin  oleh  seorang  Manager  Asrama yang  bertanggung  jawab  pada

Rektor melalui UPT P2B UIN Alauddin Makassar.

Asrama mahasiswa UIN Alauddin Makassar merupakan sebuah unit pelayanan

untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan UIN Alauddin  dimasa  yang

akan datang.  Unit  ini  merupakan unit  yang terintegrasi  kedalam struktur  dan tata
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kelola  UIN Alauddin  yang  bertugas  memberikan  layanan  hunian  bagi  mahasiswa

yang mampu mendorong serta menumbuh kembangkan iklim berprestasi,  berilmu,

bertakwa, serta berjiwa kebersamaan bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Unit

ini  nantinya akan tumbuh dan berkembang dari segi kualitas dan kuantitas seiring

dengan tumbuh dan kembangnya jumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Asrama mahasiswa UIN Alauddin Makassar berfungsi sebagai sarana tempat

tinggal yang berperan dalam pembentukan karakter dasar bagi setiap mahasiswa pada

umumnya dan mahasiswa penghuni  asrama khususnya.  Maka untuk memudahkan

dalam pelaksanaan oprasional kegiatan kehidupan sehari-hari penghuni asrama, perlu

dibuat suatu buku pedoman guna memberikan pemahaman bagi stakeholders yang

terkait  dengan peran dan fungsi Asrama sehungga terwujud suasana kampus yang

kondusif  sebagai  kampus  pendidikan  untuk  menujang  tercapainya  visi  dan  misi

Universitas. (Haddade,2016: 12)

Visi Unit Asrama Mahasiswa adalah menjadi unit layanan hunian mahasiswa

yang terdepan, unggul dalam pelayanan, pengalaman dan pembinaan lifeskill.

Adapun Misi Unit Asrama Mahasiswa UINAM adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan hunian yang layak bagi mahasiswa(i).

2. Memberikan pelayanan prima (service excellent) bagi warga asrama.

3. Mengembangkan karakter mahasiswa melalui pembinaan lifeskills

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
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5. Menciptakan keamanan,  kenyamanan,  dan  keberlanjutan  bangunan dan

fasilitas asrama.

Seperti pada gambar II.1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah

salah satu Universitas Negeri Islam yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki dua

kampus  yakni kampus 1 yang bera di jalan sultan alauddin makassar, dan kampus 2

Jalan H. M. Yasim Limpo No. 36 Gowa .

Gambar II.1.UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Gambar II.2.RUSUNAWA UINAM
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Seperti pada gambar II.2 Rusunawa UINAM adalah salah satu asrama yang ada di

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berada di kampus 2 UINAM.

Seperti pada gambar II.3 Dormitory UINAM adalah salah satu asrama yang

ada  di  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar  yang  berada  di  kampus  2

UINAM.

Gambar II.3.DORMITORY UINAM

Gambar II.4.Ma’had ‘Ali UINAM
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Seperti pada gambar II.4 Ma’had Ali UINAM adalah salah satu asrama yang

ada  di  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar  yang  berada  di  kampus  2

UINAM.

D. Desain Web Responsif

Desain  Web Responsif adalah  sebuah metode atau  pendekatan  sistem web

desain  yang  bertujuan  memberikan  pengalaman  berselancar  yang  optimal  dalam

berbagai perangkat, baik  mobile maupun  komputer meja. Dengan metode ini,  web

akan  beradaptasi  jika  dibuka  dari  perangkat  mobile  berukuran  kecil  maupun

perangkat komputer meja dengan ukuran monitor besar. Ukuran huruf, user interface,

gambar  dan  tata  letak  akan  menyesuaikan  dengan  lebar  layar  dan  resolusi layar

monitor  yang  tersedia.  Hasilnya  pengguna  akan  merasakan  pengalaman  mudah

membaca, nyaman dan melihat informasi web tersebut sama dengan jika ia melihat

melalui perangkat komputer meja.(“Wikipedia”,2016)

Adapun ciri-ciri wab dengan desain yang responsif adalah sebagai berikut :

1. User interface beradaptasi di berbagai perangkat berbeda.

2. Ukuran huruf, tata letak dan gambarnya beradaptasi di berbagai ukuran

layar yang berbeda.

3. Umumnya menggunakan scrolling dan swipe.

4. Lintas platfrom.(Pratama,2010)

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_meja
https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi
https://id.wikipedia.org/wiki/User_interface
https://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
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E. Fitur-fitur

Adapun fitur dari sistem yang akan dibuat yakni ada beberapa bagian. Asrama

adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri

atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama. Biaya adalah uang

yang  dikeluarkan  untuk  mengadakan  (mendirikan,  melakukan,  dan  sebagainya)

sesuatu;  ongkos;  belanja.  Fasilitas  adalah  sarana  untuk  melancarkan  pelaksanaan

fungsi. Hunian adalah lokasi perumahan atau tempat tinggal. Laporan adalah segala

sesuatu yang dilaporkan.(Alwi, dkk.,2002)

F. Hak Akses Atau Userlevel

Masing-masing  userlevel  tersebut  memiliki  hak  akses  yang  beda-beda,

tergantung  kewenangan  user  yang  akan  kita  berikan.  Berikut  userlevel  serta

wewenangnya :

1. Subscriber

User ini hanya bisa membaca atau memberikan komentar pada web.

2. Administrator

User ini adalah  user yang memiliki kekuasaan penuh untuk pengurusan

web.

3. Editor

User ini  dapat mempublikasikan dan mengatur tulisan yang dibuat oleh

user itu sendiri dan tulisan yang dibuat oleh user lain.
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4. Author

User ini dapat membuat dan  mempublikasikan tulisan yang dibuat hanya

oleh  mereka  sendiri.  Pada  tingkatan  ini,  diberikan  juga  hak  untuk

mengupload image atau file.

5. Contributor

User ini  dapat  membuat  tulisan  dan  mengatur  tulisan  mereka  sendiri

tanpa hak mempublikasikannya, harus ada user yang lebih tinggi levelnya

untuk  mereview  dan  mempublikasikan  tulisan  Contributor.

(Setiawan,2011)

G. Manajemen Data

Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang

mencakup  semua  kegiatan  yang  memastikan  bahwa  sumber  daya  informasi  yang

akurat,  mutakhir,  aman  dari  gangguan  dan  tersedia  bagi  pemakai.  Kegiatan

manajemen data mencakup :

1. Pengumpulan data-data

Data  yang  diperlukan  dikumpulkan  dan  dicatat  dalam status  formulir  yang

disebut dokumen sumber (source document) yang berfungsi sebagai input bagi

sistem.

2.  Integritas dan pengujian

Data  tersebut  diperiksa  untuk  menyakinkan  konsistensi  dan  akurasinya

berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya.
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3. Penyimpanan

Data  disimpan  pada  suatu  medium  seperti  pita  magnetik  atau  piringan

magnetik.

4.  Pemeliharaan

Data  baru  ditambahkan,  data  yang  ada  diubah,  dan  data  yang  tidak  lagi

diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir.

5. Keamanan

Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. 

6. Organisasi

Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai.

7. Pengambilan data tersedia bagi pemakai.(Gaol,2008)

H. Hyper Text Markup Language (HTML)

Hyper Text  Markup Language (HTTP)  adalah  format  data  sederhana yang

digunakan untuk membuat dokumen  hypertext yang  portable dari satu  platform ke

platform yang lain. Dokumen HTML adalah dokumen SGML dengan semantik yang

sesuai untuk mewakili informasi dari berbagai domain. (Kambau, 2012).

HTML telah  digunakan  oleh  World  Wide  Web  (WWW) sejak  tahun  1990.

Sebelumnya,  dokumentasi  informasi  pada  HTML telah  tersedia  dan  dimiliki  oleh

sejumlah sumber di  internet. Kemudian, spesifikasi HTML bersama-sama dibangun

dan meluncurkan satu set fitur yang secara kasar sesuai dengan kemampuan HTML

yang digunakan secara umum sebelum Juni 1994. HTML adalah aplikasi dari Standar
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ISO  8879:1986:  “Information  Processing  Text  and  Office  System;  Standard

Generalized Markup Language” (SGML).

I. Personal Home Page

PHP itu sendiri merupakan singkatan dari  Personal Home Page Tools yang

seiring perkembangannya menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing.

Script ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintegrasikan kedalam HTML sehingga

suatu halaman HTML tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat

server side ini membuat pengerjaaan script tersebut dikerjakan di  server sedangkan

yang dikirimkan kepada browser adalah hasil proses dari  script tersebut yang sudah

berbentuk HTML. (Firdaus, 2007). 

J. MySQL

MySQL  adalah  database yang  menghubungkan  script PHP  yang

menggunakan perintah query dan escape character yang sama dengan PHP. MySQL

merupakan sebuah  server database yang banyak digunakan di dunia maya, karena

kehandalannya dan juga karena sifatnya yang shareway (Firdaus, 2007:56). MySQL

menggunakan  bahasa  SQL  (Structur  Query  Languages)  yaitu  bahasa  standar

pemrograman database. 
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MySQL dipublikasikan  sejak  1996,  tetapi  sebenarnya  dikembangkan  sejak

1979. Keunggulan dari MySQL adalah :

1. Bersifat open source.

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

karena dapat bekerja di background.

K. Flowmap

Flowmap merupakan diagram yg menggambarkan aliran dokumen pada suatu

prosedur  kerja  di  organisasi  dan  memperlihatkan  diagram  alir  yg

menunjukkan  arus  dari  dokumen,  aliran  data  fisis,  entitas-entitas-entitas

sistem  informasi  dan  kegiatan  operasi  yang  berhubungan  dengan  sistem

informasi. Berikut simbol dari flowmap.

Tabel II.1.Simbol-simbol Flowmap (Munawar, 2005)

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Dokumen Menunjukkan  dokumen  berupa
input  dan  output  pada  proses
manual dan berbasis komputer

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
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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
dilakukansecara komputerisasi

7 Pengarsipan Menunjukkan simpanan data  non
komputer  /informasi  file  pada
proses  manual.  Dokumen  dapat
disimpan pada lemari , arsip, map
file

8 Input
Keyboard

Menunjukkan  input  yang
dilakukan menggunakan keyboard

9 Penyimpanan
manual

Menunjukkanmedia  penyimpanan
data atau informasi secara manual
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L. Data Flow Diagram (DFD)

DFD (Data Flow Diagram) adalah alat pemodelan data yang menggambarkan

sistem sebagai suatu jaringan dari fungsi-fungsi atau proses-proses dari sistem yang

saling berhubungan satu sama lain dengan aliran data yang digambarkan dengan anak

panah. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam data flow diagram dapat dilihat

pada tabel II.2.

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

No 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.

3

Data Store

(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).

M. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah komponen-komponen himpunan

entitas  dan  himpunan  relasi  yang  masing-masing  dilengkapi  atribut-atribut  yang
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merepresentasikan seluruh fakta  dari  dunia  nyata  yang kita  tinjau.  Simbol-simbol

yang sering digunakan dalam entity relationship diagram dapat dilihat pada tabel II.3.

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. 

3 Relasi
Hubungan atau asosiasi antar entitas. 

4 Link

Penghubung  antara  relasi  dengan

entitas  dan  antara  entitas  dengan

atributnya. 

Derajat relasi atau kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang

dapat  berelasi  dengan  entitas  pada  himpunan  entitas  yang  lain.  Macam-macam

kardinalitas adalah :

a. Satu ke satu (one to one) : Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan

dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya.

b. Satu ke banyak (one to many) : Setiap anggota entitas A dapat berhubungan

dengan lebih dari satu anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya.
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c. Banyak ke banyak (many to many) : Setiap entitas A dapat berhubungan dengan

banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. 

Berikut adalah metode atau tahap untuk membuat Entity Relationship Diagram :

a. Menentukan  entitas  :  Menentukan  peran,  kejadian,  lokasi,  hal  nyata  dan  

konsep dimana penggunaan untuk menyimpan data.

b. Menentukan  relasi  :  Menentukan  hubungan  antar  pasangan  entitas  

menggunakan matriks relasi.

c. Menggambar ERD sementara : Entitas digambarkan dengan kotak, dan relasi 

digambarkan dengan garis.

d. Mengisi kardinalitas : Menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah 

kejadian pada entitas yang berhubungan.

e. Menentukan kunci utama : Menentukan atribut yang mengidentifikasikan satu

dan hanya satu kejadian masing-masing entitas.

f. Menggambar  ERD berdasar key : Menghilangkan relasi  many to many dan  

memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas.

g. Menentukan atribut : Menentukan field-field yang diperlukan sistem.

h. Memetakan atribut : Memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai.

i. Menggambar  ERD dengan atribut : Mengatur  ERD dari langkah 6 dengan  

menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah 8.

j. Periksa  hasil  :  Apakah  ERD sudah  menggambarkan  sistem  yang  akan  

dibangun? 
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N. Kamus Data

Kamus  data  adalah  repositori  (manual  atau  computed-based)  yang  berisi

informasi tentang berbagai objek data  muncul  pada setiap  DFD.  tidak ada format

standar untuk kamus data. Notasi menyimpan data dalam DFD menunjukkan adanya

salah satu item data yang lebih dari data yang tersimpan. Sebuah kamus data hanya

dapat memberikan gambaran sederhana dari data. (Sharma,2004)

Ada  berbagai  jenis  data,  masing-masing  mampu  memegang  hanya  jenis

tertentu dari informasi:

1. Integer: mampu menahan hanya seluruh nomor tunggal. 

2. Real : mampu menahan 1angka dengan decimal. 

3. Date: hanya bisa menampung tanggal (meskipun sering tanggal dan  

waktu) 

4.  String: bisa menahan teks, termasuk nomor dan tanda baca. 

5.  Boolean: hanya bisa memegang nilai ‘true' or 'false’. 

Sebuah kamus data yang khas terlihat seperti ini: 

Gambar II.5.Contoh Kamus Data (Sharma,Pankaj, 2004).
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O. 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,

2005).

Adapuun kelebihan dari Phpmyadmin diantaranya sebagai berikut :

1.    Antarmuka web yang intuitif

2.  Mendukung untuk beberapa fitur MySQL yakni :

a. Menelusuri dan drop basisdata (database), tabel, pandangan (view), bidang  

(fields) dan indeks.

b. Membuat, menyalin, drop, dan mengubah nama basis data, tabel, kolom dan 

indeks.

c. Pemeliharaan server, basis data dan tabel, dengan server konfigurasi.

d. Melaksanakan,  mengedit  dan  penunjuk  pernyataan-SQL,  bahkan  batch-

queries

e. Mengelola pengguna MySQL dan hak istimewa.

f. Mengelola prosedur penyimpanan. 

3. Impor data dari CSV dan SQL.

https://id.wikipedia.org/wiki/Database
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4. Ekspor data ke berbagai format: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300

- OpenDocument Text dan Spreadsheet, Word,Excel, LATEKS dan lain-

lain

5. Membuat grafik PDF dari tampilan basis data anda.

6. Membuat kompleks query menggunakan Query-by-example. (QBE)

7. Pencarian global dalam basis data.

8. Transformasi data disimpan ke dalam format yang menggunakan satu  

set fungsi yang telah ditetapkan, seperti menampilkan data  blob-data 

atau download-link.

P. Flowchart

Menurut  Jogiyanto  (2005)  ”Bagan  alir  program  (program  flowchart)

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

menggambarkan  prosedur  di  dalam  sistem”.  Berikut  simbol  yang  umum

dipergunakan :

Tabel II.4.Simbol-simbol Flowchart (Jogiyanto, 2005)

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Terminal Untuk  memulai  dan  mengakhiri
program

2 Proses Pengolahan  yang  dilakukan  oleh
komputer

3 Input-Output Untuk  menunjukkan  data  masuk  dan
hasil dari suatu proses
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4 Decision Suatu kondisi yang akan menghasilkan
beberapa  kemungkinan  jawaban  atau
pilihan

Q. Tinjauan Islam Tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Unit Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Berbasis Web

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

kehidupan, baik aspek hukum, sejarah, aqidah( keimanan), eskatologi, isyarat tentang

pengetahuan maupun tentang teknologi. Semua itu diperuntukan bagi manusia agar

dijadikan pedoman hidup sehingga kehidupannya lebih baik dan mendapat rahmat

dari  Allah  swt.  Memilih  tempat  tinggal  yang  baik  bukan  hanya  bertujuan  untuk

kenyamanan diri tapi lebih dari itu, untuk mengusahakan lingkungan pergaulan yang

baik,  terutama mahasiswa yang sangat  mudah terpengaruh dan  mengikuti  apapun

yang biasa mereka saksikan di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagaimana yang

difirmankan Allah swt. dalam QS. Ali-Imran / 3:96 yang berbunyi :

﴿ميََِن ﴿لَعاََل ﴿ل ﴿دىً  ﴿ه ﴿كاَ َو ﴿مَباََر َ﴿كَة  ﴿بَب ﴿ذيِ  َ﴿ل ﴿س َل َ﴿ناَ ﴿لل ﴿ضَع  ﴿و ﴿ت  ﴿يِ َ﴿وَل َب َ﴿أ َ﴿ن  ﴾٩٦﴿﴿﴿أ

Terjemahnya :

”Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat  beribadat)
manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi
petunjuk bagi semua manusia”(Departemen Agama RI, 2007).
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Menurut al-Hafidz Ibnu Katsir  dalam tafsirnya,  surah Ali-Imran /3:96Allah

(سععبحانه وتعععالى)  memberitahukan,  bahwa Baitullah  adalah  rumah yang pertama kali

dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji

mereka,  di  sana  mereka  mengerjakan  thawaf,  shalat,  dan  ber  i’tikaf,  yaitu  “Yang

Terletak di Makkah”. Yakni Ka’bah yang dibangun Ibrahim Khalilullah, Oleh karena

itu Dia berfirman, “Yang diberkahi”. Artinya dibangun dengan disertai pelimpahan

berkah”Dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”.

Dalam  Al-Qur’an  Allah  swt.  berfirman  pada  Q.S  Ar-Rad/13:37  mengenai

aturan sebagai berikut: 

َ ا هَواَء ه م ََب عَدَماَ ََجاََءَك َ مَن َا ل ع ل م ََماَ ََلَك َ مََن َ تَب عَت َ َ ا نَز لَناَ ه َ ح ك ماَ ََعَر ب  ياَ  َ ََوَل ئ ن َا َوَك َذ لَك َ
﴿ي ََوَلاَ ََواٍٍق َ ل ه َ م ن ََو ل ﴾٣٧﴿ال

َ :َ Terjemahnya

“Dan  demikianlah,  Kami  telah  menurunkan  Al  Quran  itu  sebagai  peraturan
(yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu
mereka  setelah  datang  pengetahuan  kepadamu,  maka  sekali-kali  tidak  ada
pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah”(Departemen Agama
RI, 2007).

Menurut  al-Hafidz Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya,  surah  Ar-Rad/13:37.

Maksudnya,  sebagaimana Kami telah mengutus  sebelummu para  Rasul  dan Kami

turunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit, Kami juga menurunkan kepadamu al-

Qur’an dalam keadaan yang muhkam (sempurna dan jelas) dan berbahasa arab, Kami

berikan  kepadamu  kemuliaan  dan  keutamaan  (kelebihan)  di  atas  mereka  dengan

Kitab  al-Qur’an  yang  jelas  dan  terang  serta  gamblang. Ini  adalah  ancaman  bagi
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orang-orang  yang  berilmu  agar  tidak  mengikuti  orang-orang  yang  sesat,  setelah

mereka mengikuti  sunnah Nabi  dan ajaran  Muhammad yang jelas.  Semoga Allah

melimpahkan shalawat dan salam yang paling baik dan utama kepadanya.

Dalil ini ditujukan untuk menjelaskan bahwa untuk berbuat secara terencana

disenangi Allah serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil

dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya.

Dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman pada Q.S Asy-syarh 94/7  mengenai

manajemen planing sebagai berikut:

﴾٧﴿َف ﴿اََذا ََفَر غَت ََفاَ نَص ب 
Terjemahnya :

“Maka apabila  kamu telah selesai  (dari  sesuatu urusan),  kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain”(Departemen Agama RI, 2007).

Dalam  Al-Qur’an  Allah  swt.  berfirman  pada  Q.S  Yunus  /  10:3  mengenai

manajemen sebagai berikut:

َ مُرُرُرُر َا  ُرُرُرُرُرَاُرُرُرُرُرَوُرُرُرُرُر يُرُرُرُرُر ََعُرُرُرُرُرَلُرُرُرُرُرُرِّبَدُي ۖ ِشْرَعْلا ىَلَع ٰىَوَتْسا َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس يِف َضْرَأْلاَو ِت َا لُرُرُرُرُرُرَعُرُرُرُرُرُر رُرُرُرُرُرُرُر أُرُرُرُرُرُرُر  َ َ مُرُرُرُرُرُرُرَدُرُرُرُرُرُرُرُرابُرُرُرُرُرُرُرُر رُرُرُرُرُرُرُرُر  َ مُراٍَ ُرُر َ  ُرُر َ اُر َ اُر  ُر َ َ اَ  َ  َ في َ  ُر َ  َماََوا   ََوا ل َ ل ذ  ََ َلَ  َال َ ل ه َا َ ب ك م َال  ََ   َ  ﴿ا
َ ك روََ  َ اَفَلاَ ََتَذ َ ل ه ََ   ب ك م ََفاَ ع ب دو ه  َ َ َ لاَ َ م ن ََب ع د َ ﴿ا ذ ن ه  َ َ َذ ل ك م َال َ اَ مَر  َ ََماَ َ م ن ََنوُرَّكَذَت اَلَفَأ ۚ ُهوُدُبْعاَف ْمُكُّبَر ُهَّللا ُمُكِلَٰذ ۚ ِهِنْذِإ ِدْعَب ْنِم اَّلِإ ٍعيِفََش فيٍع َ ﴿ا ﴾٣﴿ا ل

Terjemahnya :
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah  Allah  Yang menciptakan langit  dan  bumi
dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur
segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah
ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah
Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?”(Departemen Agama RI,
2007).



37

Menurut al-Hafidz Ibnu Katsir  dalam tafsirnya,  surah  Yunus /  10:3,  Allah

memberikan  kabar,  bahwa  sesungguhnya  Allah  adalah  Rabb  semesta  alam  dan

sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, seperti hari-hari

dunia ini. Pendapat lain Allah bersemayam di atas Arsy yang merupakan makhluk

yang paling agung dan merupakan atap seluruh makhluk. Maksud mengatur semua

makhluk. Allah tidak disibukkan oleh satu masalah dengan masalah yang lainnya dan

tidak  pula  masalah-masalah  itu  membuat-Nya  salah,  Allah  tidak  bosan  dengan

desakan orang-orang yang meminta.  Ketika mengatur yang besar, tidak membuat-

Nya lalai untuk mengatur yang kecil, yaitu mengenai gunung, lautan, tempat yang

ramai dan juga sunyi dari penghuninya.

Dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman pada Q.S Al-Hujuraat / 49:6 mengenai

informasi sebagai berikut: 

ٍةَة يَِا َأيَِّهعا اّلععِذيَِن آَمُنعوا ِإْن َجععاَءُكْم َفاِسععٌق ِبَنَبععٍةَإ َفَتَبيُِّنعوا َأْن ُتِصععيُِبوا َقْوًمعا ِبَجَهاَلع

﴾٦ٰىَفُتْصِبُحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِميَِن﴿

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).

Menurut al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, surah Al-Hujuraat / 49:6 Allah

memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik
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dalam rangka mewaspadainya,  sehingga tidak  ada  seorang pun yang memberikan

keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, di mana pada saat itu orang

fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan, sehingga

orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah

mengikutinya dari  belakang. Padahal Allah  telah melarang untuk mengikuti  jalan

orang-orang  yang  berbuat  kerusakan.  Informasi  menjadi  sangat  penting  dalam

kehidupan,  karena  melalui  informasi  kita  dapat  berkata  dan  berbuat  sesuai  yang

sebenarnya.  Dari  sini  pula,  perlunya  untuk  tetap  tabayyun  dalam  mendapatkan

informasi  yang benar,  kita  harus  mengkonfirmasi  informasi  melalui  sumber  yang

benar.

Dalam Al-Qur’an  Allah  swt.  berfirman  pada  Q.S  Yunus/10:101:  mengenai

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai berikut: 

 ُۚقِل اْنُظُروا َماَذا ِفي الّسَماَواِت َواَْلْرِض َوَما ُتْغِني اْليَِاُت َوالّنُذُر َعْن َقْوٍةَم َل

﴾١٠١يُِْؤِمُنوَن﴿

Terjemahannya :
“Perhatikan apa yang ada di  langit  dan bumi tidaklah bermanfaat  tanda
kekuasaan Allah dan Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang
yang tidak beriman.”(Departemen Agama RI, 2007).

Menurut  al-Hafidz  Ibnu Katsir  dalam tafsirnya,  surah Yunus/10:101.  Allah

swt. Memberi pengarahan kepada hamba-hamba-Nya untuk berfikir tentang nikmat-

nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah swt. Ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-
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ayat  yang agung untuk orang-orang yang mempunyai  akal.  Yang di  langit  berupa

bintang-bintang yang bersinar, yang tetap dan yang bergerak, matahari, bulan, malam

dan siang, serta pergantian keduanya dan memasukkan yang satu ke dalam yang ini

dan memanjangkan yang itu, meninggikan langit, membuatnya luas, indah, dan penuh

hiasan.  Yang  harus  diingat  bahwa itu  semua  adalah  sarana  untuk  menggali  ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Betapa penting tempat tinggal bagi manusia, bahkan Rasulullah Muhammad

Shallallahu alaihi wa sallam sangat menganjurkan kita dalam memilih tempat tinggal

dan  melakukan  aktifitas  yang  baik  di  dalamnya.  Bahkan  anjuran  dalam  memilih

tempat tinggal.

Dalam  hadist   riwayat al-Bukhari  dalam “al-Adabul  mufrad”,Rasulullah

-Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda :

أربععٌع ِمععَن السعععادِة : المععرأُة الصععالحُة والمسععكُن الواسععُع والجععاُر الصععاِلُح
والمركععُب الِهِنْيععُء،ُ وأربععٌع مععن الشععقاوِة : الجععاُر السععوُء والمععرأُة السععْوُء
َواْلَمْسَكُن الّضيُِِق َواْلَمْرَكُب الّسْوُء
Artinya :

“Ada empat diantara kebahagiaan : istri yang sholihah (baik), tempat tinggal
yang luas,  tetangga yang sholih (baik),  dan kendaraan yang nyaman. Ada
empat  kesengsaraan:  tetangga  yang  buruk,  istri  yang  buruk,  rumah  yang
sempit, dan kendaraan yang buruk”. (Al-Albani,1997)

Hadits  ini  merupakan  hadits  yang  agung  dan  luas  maknanya.  Karena,  ia

mengandung banyak faedah dan manfaat imaniyyah. Di dalamnya Nabi -Shallallahu

alaihi wa sallam- menerangkan sebagian kebahagiaan dunia. Inilah kebahagian hakiki
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yang  didambakan  oleh  setiap  orang  yang  berakal  saat  ia  hidup  di  dunia.  Sebab

kebahagiaan ini juga akan memberikan pengaruh bagi kebahagiaan di akhirat.

Empat kebahagian dunia itu adalah “tetangga yang sholih (yang baik) adalah

tetangga muslim yang tidak menyakiti tetangganya. Tempat tinggal yang luas, yaitu

yang banyak manfaatnya bagi penghuninya. Jadi, keluasannya tentu berbeda sesuai

dengan perbedaan orangnya. Sebab, terkadang luas bagi seseorang, namun sempit

bagi  yang  lain  atau  sebaliknya.  Kendaraan  yang  nyaman  adalah  kendaraan  yang

cepat, tidak lamban, tak terlalu kencang dan kasar larinya sehingga ditakutkan jatuh,

kagetnya badan dan tidak mengganggu badan.

Al-Imam  Abul  Hasan  As-Sindiy  -rahimahullah-  berkata,  “Tetangga  yang

sholih  adalah  tetangga  yang  mendorongnya  kepada  dzikir  (mengingat  Allah)  dan

taqwa  serta  menyadarkannya  dari  kelalaian  dan  hawa  nafsu.  Sabdanya,  “…yang

nyaman”, yang cocok (digunakan) di jalan Allah, tidak membuatnya terlambat dari

rekan-rekannya. Sabdanya, “…yang luas”, yaitu rumah yang di dalamnya hati akan

menjadi  lapang dan tidak sempit.  Karena,  sempitnya dada akan menghalangi  dari

berbagai macam kebaikan”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Dalam  melakukan  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu

penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dimaksud  sebagai  jenis  penelitian  yang

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui  prosedur  statistik  atau bentuk hitungan

lainnya. Digunakannya pendekatan kualitaitif karena adanya beberapa faktor yaitu:

1. Untuk  memahami  bagaimana  persepsi  pengguna  mengenai  sistem,

mengevaluasi sistem serta makna dari sistem bagi pengguna. 

2. Untuk  memahami  pengaruh  sosial  dan  organisasional  terhadap

penggunaan sistem. 

3. Menyelidiki proses sebab akibat.

4. Meningkatkan utilisasi dari hasil evaluasi.(Wahid,2004)

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Asrama Rusunawa, Dormitory, Ma’had

Aly Universitas  Islam Negeri  Alauddin  Makassar  Kampus  II  Jalan  H.  M.  Yasim

Limpo No. 36 Gowa .

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber utama data pada penelitian ini  adalah wawancara langsung kepada

manajer  Unit  Asrama  Mahasiswa  UIN  Alauddin  Makassar.  Selain  itu  data  juga

41
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menggunakan  Library  Research yang  merupakan  cara  mengumpulkan  data  dari

beberapa  buku,  jurnal,  skripsi  maupun literatur  lainnya yang mempelajari  tentang

sistem informasi, perancangan dan pembuatan website, yang dapat dijadikan acuan

pembahasan dalam masalah ini.

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode  penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai

berikut: 

1. Observasi

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan

perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat  indera yang dapat

dilakukan  melalui  indera  pengelihatan,  penciuman,  pendengaran,  peraba,  dan

pengecap.

Data-data  yang  didapat  dari  hasil  observasi  ini  perlu  dicatat  dan

didokumentasikan,  karena jika tidak dilakukan dengan semestinya,  maka sebagian

atau keseluruhan data yang telah didapat akan hilang sia-sia.

2. Wawancara

Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui

tatap  muka  dan  tanya  jawab  langsung  antara  pengumpul  data  terhadap

narasumber/sumber data. 

Metode  wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  pribadi,  wawancara

pribadi dapat dilakukan di rumah subjek, melalui komputer, dan di tempat kerja. Pada
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penelitian ini peneliti mewawancarai dua subjek yakni Dr. Hasyim Haddade, M.Ag

selaku manajer  Unit  Asrama Mahasiswa UINAM dan Rabaiya  sebagai  salah  satu

penghuni asrama.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi  dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data data

fisik berupa foto, video proses belajar, sarana prasarana, maupun kegiatan-kegiatan

tertentu  yang  ada  di  sekolah.  Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah

berlaku, yang dapat berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. 

4. Studi Pustaka

Memperoleh  informasi  dari  penelitian  terdahulu  merupakan  langkah  yang

penting  dan  harus  dilakukan  dalam  penelitian.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara

menelusuri data dan informasi yang ada dan menelaahnya dengan tekun, dengan cara

membaca  buku-buku,  jurnal,  skripsi,  tesis  maupun  literatur  lainnya  yang  dapat

dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. 

5. Studi Literatur / penelitian sejenis

Dalam  studi  literatur  ini  dilakukan  dengan  melihat  atau  membandingkan

beberapa penelitian sejenis dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan

penelitian yang saat ini sedang dilakukan
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan, mengumpulkan data,

dan implementasi sistem pada aplikasi ini adalah sebagai berikut :

a. Laptop Asus N43SL

b. Prosesor Intel(R) Core(TM) i5-2430 CPU @ 2.40Ghz (4 CPUs)

c.  RAM 4 GB, Hardisk 750 GB

d.  NVIDIA GEFORGE GT540M 2 GB.

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat  lunak yang digunakan dalam aplikasi  ini  adalah sebagai

berikut :

a. Internet  Explorer  11.0.31,  Mozilla  Firefox  47.0dan Google  Chrome  Versi  

51.0.2704.84 m sebagai aplikasi browser 

b. MySQL,  PHP,XAMPP, 

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

d. Desain Grafis : Photoshop cs6 dan CorelDraw X7
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F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data  diartikan  sebagai  proses  mengartikan  data-data  lapangan

yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data

dalam penelitian ini yaitu:

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

dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian 

kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan  

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

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah  yang

berdasarkan  data  yang  diperoleh.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  data

kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan

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

catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
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G. Metode Perancangan Aplikasi 

Metode  pengembangan  sistem  yang  digunakan  adalah  model  waterfall

(Sekuensial  linear)  atau  sering  disebut  dengan  (System  Development  Life  Cycle)

metode  ini  memerlukan  pendekatan  yang  sistematis  dalam  sekuensial  didalam

pengembangan sistem perangkat lunak. Pengembangan dimulai dari tingkat sistem,

analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. (Pressman, 2010).

1. Analysis  (Analisis),  yaitu  merupakan  tahap  awal  dimana  dilakukan  

proses  pengumpulan  data,  identifikasi  masalah,  usulan  pemecahan  

masalah  dan  analisis  kebutuhan  sistem  yang  difokuskan  untuk  

pembuatan aplikasi.

2. Design  (Perancangan),  yaitu  melakukan  perancangan  agar  dapat  

menyediakan  rancangan  yang  diharapkan.  Pada  tahap  ini  dilakukan  

Gambar III.1.Model Waterfall ( Pressman, 2010 )
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Context  Diagram, Data  Flow  Diagram  (DFD),  Entity  Relational  

Diagram  (ERD),  perancangan  database,  perancangan  struktur  menu  

serta perancangan layar aplikasi.

3. Code  Generation  (Pengkodean),  yaitu  melakukan  penerapan  hasil  

rancangan ke  dalam bentuk  yang  dapat  dibaca  dan dimengerti  oleh  

computer.

4. Test (Pengujian), yaitu program harus di uji coba yang difokuskan pada 

aktifitas pemastian bahwa semua perintah yang ada telah dicoba dan  

fungsi  eksternal  untuk  memastikan  bahwa dengan  masukan  tertentu  

suatu  fungsi  akan  menghasilkan  keluaran  sesuai  dengan  yang  

dikehendaki.

5. Support  (Pemeliharaan),  yaitu  merupakan  kegiatan  pemeliharaan  

terhadap  data-data  pada  aplikasi  yang  harus  dilakukan  secara  rutin.  

(Pressman,2010)

H. Teknik Pengujian Sistem 

Untuk metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode

pengujian  langsung  yaitu  dengan  menggunakan  pengujian  White  Box  dan  Black

Box .White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap

detail  perancangan,  menggunakan  struktur  kontrol  dari  desain  program  secara

procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Black Box

Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang.
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Kebenaran  perangkat  lunak  yang  diuji  hanya  dilihat  berdasarkan  keluaran  yang

dihasilkan  dari  data  atau  kondisi  masukan  yang diberikan  untuk fungsi  yang  ada

tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran

yang dihasilkan,  kemampuan program dalam memenuhi  kebutuhan pemakai dapat

diukur sekaligus dapat diiketahui kesalahan-kesalahannya. 

Gambar III.2.Rancangan Sistem White Box

Tabel III.1.Rancangan Tabel Uji White Box

Node Keterangan
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1 Tampilan Halaman Web

2,3 Procedure Login

4,6,8,10 Loping Login

5,7,9,11 Tampilan Halaman User

12 Stop

Tabel III.2.Rancangan Tabel Uji Black Box

No Nama Pengujian Test Case Hasil yang diharapkan

1 Profil
Klik  Visi-Misi,  Profil

Singkat, Sejarah

Menampilkan  Visi-Misi,

Profil Singkat, Sejarah

2 Informasi
Klik  Berita,  Agenda,

Pengumuman

Menampilkan  Berita,

Agenda, Pengumuman

3 Fasilitas
Klik Olahraga, Gedung,

Pendidikan

Menampilkan  Olahraga,

Gedung, Pendidikan

4 Pendaftaran Online

Klik  Tata  cara

pendaftaran,  Formulir

pendaftaran,  daftar

mahasiswa terdaftar.

Menampilkan cara mendaftar

menjadi  penghuni  asrama,

menampilkan  from

pendaftaran,  dan  daftar

mahasiswa penghuni asrama.

5 Galeri Galeri
Menampilkan photo aktifitas

asrama.



BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Yang Sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan dapat digambarkan dengan flowmap sebagai berikut :

50

Gambar IV.1.Flow Map Diagram pada Sistem yang Sedang Berjalan
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Pencarian informasi mengenai asrama mahasiswa masih dengan cara manual

sehingga informasinya terbatas. Hal ini yang mengakibatkan sulitnya dalam mencari

asrama mahasiswa di UIN Alauddin Makassar karena harus mengunjungi langsung ke

lokasi untuk mendapatkan informasi. 

Adapun sistem yang berjalan sekarang adalah UIN Alauddin Makassar dalam

hai  ini  Unit  Asrama  Mahasiswa  yang  berada  pada  salah  satu  unit  kerja  Pusat

Pengembangan  Bisnis  (P2B)  membuat  iklan  mengenai  asrama  yang  ada  di  UIN

Alauddin Makassar dalam bentuk brosur dan mengiklankan di lingkup UIN Alauddin

Makassar. Setelah  iklan tersebar, calon mahasiswa harus datang ke Rektorat UIN

Alauddin Makassar, memperoleh iklan dalam bentuk brosur mengenai Asrama yang

ada di dalam dan melihat langsung lokasi asrama. Kemudian mahasiswa yang ingin

tinggal di Asrama datang kembali ke Rektorat UIN Alauddin Makassar di bagian Unit

Asrama  Mahasiswa  untuk   melakukan  pendaftaran  dan  menyiapkan  berkas  yang

diperlukan.

Selanjutnya  pihak  pengurus  dalam  hal  ini  Unit  Asrama  Mahasiswa

menyampaikan  ke  ketua  asrama dan  melihat  ada  kamar  yang  kosong  atau  tidak,

ketua asrama menverifikasi bahwa ada kamar yang kosong ke pengurus, setelah itu

mahasiswa menunggu konfirmasi melalui telepon/handphone. Mahasiswa yang telah

menerima konfirmasi dari pengurus selanjutnya melakukan wawancara. Setelah data

sudah lengkap dan diterima,  calon  penghuni  melakukan pembayaran  kepada Unit

Asrama Mahasiswa selama satu semester dalam bentuk transfer ke bank atau cash. 
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Selanjutnya  pengurus  menyimpan  data  pembayaran  penghuni,  membuat

laporan data penghuni dan membuat laporan data penghuni.  Selanjutnya pengurus

menetapkan kamar dan apabila  penghuni ini  melanjutkan masa tinggal  di  asrama,

penghuni melakukan pembayaran di semester selanjutnya hingga batas akhir bulan

Agustus, dan selanjutnya pengurus membuat laporan data keuangan.

B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 

1. Analisis Masalah

Dari  hasil  analisa  sistem  Unit  Asrama  Mahasiswa  UINAM,  penulis

menguraikan  beberapa  kelemahan  pada  proses  sistem  yang  sedang  berjalan

diantaranya:

a. Kurangnya media untuk mempromosikan asrama yang ada di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar.

b. Adanya aktifitas Pengecekan ulang kamar yang belum terisi.

c. Pendataan penghuni oleh pengurus terdapat ketidakkonsisten.

Dari  uraian  kelemahan-kelemahan  sistem  yang  ada  pada  Unit  Asrama

Mahasiswa UINAM, penulis dapat simpulkan bahwa asrama UIN Alauddin Makassar

ini  masih  kurang efektif  dalam pelayanan  dan  proses  administrasinya,  kurangnya

informasi sehingga mahasiswa dalam kampuspun  kurang mengetahuinya akibatnya

peminat dari asrama ini kurang. Proses pendaftaran penghuni asrama belum optimal

dan masih menggunakan proses manual sehingga memperlambat proses kerja, serta
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data  yang  ada  dalam  Unit  Asrama  belum  dikelolah  dengan  baik  sehingga

mengakibatkan data bisa rusak bahkan hilang.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Data 

Berdasarkan analisa masalah di atas, data yang dibutuhkan oleh sistem adalah :

1) Data mahasiswa yang ingin tinggal di asrama

2) Data alumni asrama

3) Data Fasilitas asrama

4) Data informasi biaya asrama

5) Data jumlah kamar yang ada di asrama

b. Kebutuhan Fungsional

Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa, penjelasan secara

terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi

yang dimiliki oleh sistem tersebut adalah :

1) Memiliki  tombol  home yang  tampilan  awal  website  Unit  Asrama

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

2) Memiliki menu  profil  yang terdiri dari visi dan misi, profil singkat, dan

sejarah Unit Asrama Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

3) Memiliki  menu  informasi  yang  terdiri  dari  berita,  agenda,  dan

pengumuman.

4) Memiliki menu fasilitas yang terdiri dari olahraga, gedung, pendidikan.
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5) Memiliki menu pendaftaran online yang terdiri dari tata cara pendaftaran,

formulir pendaftaran.

6) Memiliki  menu  galeri  foto  yang  berisi  publikasi  keseharian  penghuni

asrama.

7) Dari  sisi  admin  terdiri  dari  database penghuni,  informasi  kamar,

manajemen user.

3. Flowmap Sistem yang Diusulkan

Adapun sistem yang sedang diusulkan, adalah mahasiswa membuka  website

dari  sistem yang  telah  dibuat,  setelah  itu  mahasiswa  melakukan  registrasi  online

sehingga  data  yang  diinput  masuk  ke  dalam  database,  selanjutnya  pengurus

menyeleksi data mahasiswa tersebut. Pengurus menetepkan kamar, dan menetapkan

nomor dan nama kamar yang akan di tempati. Setelah itu akan dilakukan wawancara

singkat  oleh  pengurus  kepada  calon  penghuni.  Pada  saat  pengurus  menyetujui,

penghuni  akan  diwajibkan  untuk  membayar  biaya  registrasi  yang  dibayarkan

langsung ke pengurus asrama baik secara transfer atau tidak,  setelah itu pengurus

membuat laporan data registrasi  pendaftaran penghuni asrama. Pengurus membuat

laporan data penghuni, data kamar, data pembayaran, data pengurus untuk dilaporkan

kepada Ketua Asrama.

Perbedaan  dari  sistem sebelumnya  adalah  tidak  adanya  pengecekan  kamar

secara langsung ke lokasi asrama, informasi telah diketahui melalui  website,  serta

data dan laporan aktifitas asrama dapat di  simpan, dan dilihat apabila dibutuhkan.
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Adapun  flomap sistem yang diusulkan seperti yang dijelaskan di atas tampak pada

Gambar IV.2 berikut.

Gambar IV.2Flow Map Diagram pada Sistem yang Diusulkan
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C. 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 rancangan Sistem Informasi Unit

Asrama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

1. Perancangan Konteks Diagram

Gambar IV.3.Konteks Diagram
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2. Diagram Berjenjang

Gambar IV.4.Diagram Berjenjang
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3. Perancangan Data Flow Diagram Level 1

4. Diagram Rinci

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam

diagram zero atau diagram level di atasnya

Gambar IV.5.Data Flow Diagram Level 1
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a. DFD Level 2 Proses 1

b. DFD Level 2 Proses 3

Gambar IV.7.DFD Level 2 Proses 3

Gambar IV.6.DFD Level 2 Proses 1.0
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5. ER Diagram

6. Kamus Data

Kamus  data  dibuat  berdasarkan  arus  data  yang  mengalir  pada  DFD

(Data  Flow Diagram),  dimana 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 :

 Anggota :{idpendaftar,noktp,nim,nama,jenis_kelamin,alamat,  

   hp,fakultas , jurusan, semester}

Gambar IV.8.ER Diagram
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KeuanganAsrama:

{id_asrama,jenis_asrama,harga,jml_kamar,fasislitas,gambar }

Gedung : {idkamar,  kapasitas, Terisi }

Membayar :{ idpendaftar, id_asrama}

Menempati : {idkamar, idpendaftar }

7. Struktur Tabel

a. Data Anggota

Nama Tabel : anggota

Primary Key : idpendaftar

Tabel IV.1.Data Anggota

No Field Name Type Width Keterangan

1 idpendaftar int 3 Primary Key

2 idasrama int 3 Foreign Key

3 noktp varchar 16

4 nim char 11

5 nama varchar 25

6 jenis_kelamin varchar 10

7 alamat varchar 30

8 hp varchar 12

9 fakultas varchar 25

10 jurusan varchar 25

11 semester int 1
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b. Data Keuangan Asrama

Nama Tabel : Keuangan asrama

Primary Key : idasrama

Tabel IV.2.Keuangan Asrama

No Field Name Type Width Keterangan

1 idasrama int 3 Primary Key

2 jenis_asrama varchar 10

3 harga varchar 10

4 jml_kamar varchar 10

5 fasilitas varchar 30

6 gambar varchar 25

c. Data Gedung

Nama Tabel : gedung

Primary Key : idkamar

Tabel IV.3.Data Gedung

No Field Name Type Width Keterangan

1 idkamar int 3 Primary Key

2 kapasitas int 2

3 terisi int 2
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8. Rancangan Interface / Antarmuka

Input  dan  output  diperlukan  ada  karena  bahan  dasar  dalam  pengolahan

informasi, yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi atau

jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk basis

data. Berikut ini adalah interface rancangan input dan output dari perancangan sistem

informasi unit asrama mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

a. Perancangan Website Unit Asrama Mahasiswa UINAM

Seperti  pada gambar IV.9 desain website Unit  Asrama Mahasiswa UINAM

adalah  halaman  yang  menampilkan  informasi  mengenai  asrama  UINAM  dan

pendaftaran asrama secara online. 

Gambar IV.9. Desain Website Unit Asrama
Mahasiswa UIANM
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b. Perancangan Input Pendaftaran Online Unit Asrama Mahasiswa UINAM

Seperti pada gambar IV.10 di atas, desain input pendaftaran online unit asrama

mahasiswa UINAM, menampilkan  form  pengisian pendaftaran secara online yang

harus diisi secara lengkap oleh calon penghuni.

Gambar IV.10.Desain Input Pendaftaran Online Unit Asrama Mahasiswa UINAM
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c. Perancangan Desain halaman Login Unit Asrama Mahasiswa UINAM.

Seperti  pada  gambar  IV.11  di  atas,  desain  halaman  login  Unit  Asrama

Mahasiswa UINAM yang menampilkan proses awal untuk memasuki halaman admin

dari website ini, diharuskan mengisi username dan password yang benar. 

d. Perancangan  Desain  halaman  Dashboard  atau  halaman  admin  Unit  Asrama

Mahasiswa UINAM

Gambar IV.11.Desain halaman Login
Unit Asrama Mahasiswa UINAM.

Gambar IV.12.Desain halaman Dashboard atau
halaman admin Unit Asrama Mahasiswa UINAM
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Seperti pada gambar IV.12 di atas, Desain halaman Dashboard atau halaman

admin  Unit  Asrama  Mahasiswa  UINAM  adalah  halaman  yang  berisikan  form

pengisian setiap data dari website dan pengelolahan data asrama.



BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi Aplikasi

Implementasi aplikasi merupakan realisasi dari perancangan dan desain yang

telah  dilakukan  sebelumnya.  Aplikasi  ini  dibangun  dengan  menggunakan  PHP

sebagai  bahasa pemrogramannya.  Dengan memanfaatkan teknologi  tersebut,  maka

aplikasi ini dapat dijalankan pada web browser.

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.

Pengujian  merupakan  hal  terpenting  yang  bertujuan  untuk  menemukan

kesalahan-kesalahan atau kekurangan kekurangan pada perangkat lunak yang akan

diuji.  Pengujian  bermaksud untuk mengetahui  perangkat  lunak yang dibuat  sudah

memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan perancangan perangkat lunak tersebut.

Adapun  metode  pengujian  sistem  pada  sistem  informasi  unit  asrama  mahasiswa

UINAM menggunakan metode  black box.  Metode  black box  sendiri berfokus pada

persyaratan kebutuhan dan konsep yang sudah dibuat, serta untuk mengetahui apakah

elemen-elemen  yang  dibuat  sudah  berfungsi  dengan  baik  dengan  menghasillkan

output yang seharusnya atau belum . 
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1. Halaman Website Unit Asrama Mahasiswa UINAM

Seperti pada gambar V.1 diatas, halaman Website Asrama Mahasiswa UINAM

adalah  halaman  yang  berisikan  informasi  mengenai  Universitas  Islam  Negeri

Alauddin Makassar secara umum dan informasi Unit  Asrama Mahasiswa UINAM

secara khusus beserta pendaftaran secara online untuk menjadi anggota asrama.

Gambar V.1.Halaman Website Unit Asrama
Mahasiswa UINAM
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2. Halaman From Pendaftaran Online Asrama UINAM

Seperti pada gambar V.2 diatas, Halaman From Pendaftaran Online Asrama

UINAM adalah form untuk mengisi data untuk menjadi anggota asrama secara online

dan pada saat selesai mengisi data dan klik tombol daftar, akan muncul link untuk

mendownload hasil pengisian data.

Gambar V.2.Halaman From Pendaftaran Online Asrama UINAM
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3. Halaman Login admin atau pengurus asrama

 

Seperti pada gambar V.3 di atas, Halaman Login admin atau pengurus asrama

adalah  halaman  administrator  untuk  masuk  ke  halaman  admin,  isi  username  dan

password yang telah ditentukan kemudian klik Sign in.

4. Halaman Menu Informasi dari Website Unit Asrama Mahasiswa.

Gambar V.3.Halaman Login admin atau
pengurus asrama

Gambar V.4.Halaman Menu Informasi dari Webside Unit Asrama
Mahasiswa UINAM.
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Seperti pada gambar V.4 di atas, halaman menu informasi dari  webside  unit

asrama mahasiswa UINAM adalah halaman yang berisikan form pengisian informasi

di menu website asrama adapun sub menu yang diisi adalah berita, pengumuman,

agenda, dan gallery photo.

5. Halaman Manajemen Kamar

Seperti  pada  gambar  V.5  di  atas,  Halaman manajemen kamar  adalah  form

yang berisikan sub menu informasi asrama yang di dalamnya terdapat data asrama

yang aktif di UINAM dan sub menu anggota yang berisikan data penghuni asrama

yang ada dalam asrama UINAM dan dapat ditambahkan jika telah divalidasi oleh

pengurus asrama.

Gambar V.5.Halaman Manajemen Kamar Website Asrama UINAM
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6. Halaman Manajemen Keuangan

Seperti pada gambar V.6 di atas, halaman Manajemen Keuangan adalah menu

yang berisikan sub menu pembayaran untuk melakukan pembuatan kwitansi  yang

telah melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer, dan sub menu data 

7. Halaman Manajemen Keuangan Sub Menu Data Pembayaran.

Gambar V.6.Halaman Manajemen Keuangan Website Asrama UINAM

Gambar V.7.Halaman Manajemen Keuangan Sub Menu Data
Pembayaran
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Seperti pada gambar V.7 di atas halaman manajemen keuangan sub menu data

pembayaran  adalah  sub  menu  yang  menampilkan  data  yang  telah  melakukan

pembayaran.

8. Halaman Fasilitas Asrama

Seperti  pada  gambar V.8  di  atas,  halaman fasilitas  asrama adalah  halaman

yang  berisikan  sub  menu  gedung,  olahraga,  dan  asrama.  From  ini  diisi  untuk

menampilkan data di website Unit Asrama Mahasiswa UINAM menu fasilitas. 

9. Halaman Data Pendaftar

Gambar V.8.Halaman Fasilitas Asrama Website Asrama UINAM

Gambar V.9.Halaman Data Pendaftar
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Seperti pada gambar V.9 di atas, halaman data pendaftar adalah menu yang

berisikan data penghuni terdaftar dan belum terdaftar pada asrama UINAM.

10. Halaman Hasil Tes

Seperti pada gambar V.10 di atas, halaman hasil tes adalah from input hasil tes

calon penghuni asrama.

11. Halaman Data Alumni

Gambar V.10.Halaman Hasil Tes

Gambar V.11.Halaman Data Alumni
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Seperti pada gambar V.11 di atas, halaman data alumni adalah halaman yang

menyajikan semua data penghuni yang telah keluar dari asrama UINAM.

12. Halaman Laporan

Seperti pada gambar V.12 di atas, halaman laporan adalah laporan yang berisi

data asrama, anggota, keuangan.

13. Halaman Laporan Asrama

Gambar V.12.Halaman Laporan 

Gambar V.13.Laporan Data Asrama
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Seperti pada gambar V.13 di atas, laporan data asrama adalah laporan yang

berisikan data asrama yang aktif di UINAM.

14. Halaman Laporan Data Anggota

Seperti  pada  gambar  V.14  di  atas,  halaman  laporan  data  anggota  adalah

laporan data  anggota baik data  penghuni  yang terdaftar  maupun data  yang belum

terdaftar sebagai penghuni asrama.

15. Halaman Laporan Pembayaran

Gambar V.14.Halaman laporan data anggota

Gambar V.15.Halaman laporan pembayaran
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Seperti pada gambar V.15 di atas, halaman laporan pembayaran adalah laporan

pembayaran penghuni setiap bulan pada asrama UINAM.

16. Halaman User

Seperti  pada  gambar  V.16  di  atas,  halaman  user  adalah  halaman  yang

menampilkan data pengguna atau user yang dapat mengakses administrator .

B. Pengujian White Box

Pengujian  dilakukan  dengan  menguji  setiap  proses  dan  kemungkinan

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

adalah  White  Box  testing  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.

Gambar V.16.Halaman User
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1. Flowchart dan Flowgraph Login

Dari  gambar V.17 Flowchart  dan Flowgraph Login dapat  dilakukan proses

perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region 2

a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node

E(edge) = 5

N(node) = 5

V (G) = E – N + 2

= 5 – 5 + 2

= 2

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 2 Path.

b. Menghitung berdasarkan Predicate Node (P)

P adalah jumlah titik  yang menyatakan logika dalam diagram alir  dengan  

rumus V (G) = P + 1 dimana P = 8

Gambar V.17.Flowchart dan Flowgraph Login
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V (G) = P + 1

 = 1  + 1

= 2

Jumlah Region  ® yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

c. Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas

Path 1 = 1-2-3-4

Path 2 =1-2-3-4-5

2. Flowchart dan Flowgraph Form pendaftaran

Gambar V.18.Flowchart dan Flowgraph Form pendaftaran
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Dari  gambar  V.18  Flowchart  dan  Flowgraph  From  pendaftaran  dapat

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region 5

a. 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 5 Path.

b. 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

c. Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas

Path 1 = 1-2-3-8-1

Path 2 = 1-2-3-4-5-6-11

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

Path 5 = 1-2-3-8-9-11

3. Flowchart dan Flowgraph Menu Utama

Dari  gambar  V.19 Flowchart  dan  Flowgraph  menu  utama dapat  dilakukan

proses perhitungan sebagai berikut:

Gambar V.19.Flowchart dan Flowgraph Menu
Utama
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Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region  10

a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node

E(edge) = 29

N(node) = 21

V (G) = E – N + 2

= 29 – 21 + 2

= 10

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 10 Path.

b. Menghitung berdasarkan Predicate Node (P)

P adalah jumlah titik  yang menyatakan logika dalam diagram alir  dengan  

rumus V (G) = P + 1 dimana P = 9

V (G) = P + 1

 = 9 + 1

= 10

c. Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas

Path 1 = 1-2-3-4-21

Path 2 = 1-2-3-5-6-21

Path 3 = 1-2-3-5-7-8-21

Path 4 = 1-2-3-5-7-9-10-21

Path 5 = 1-2-3-5-7-9-11-12-21

Path 6 = 1-2-3-5-7-9-11-13-14-21
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Path 7 = 1-2-3-5-7-9-11-13-15-16-21

Path 8 = 1-2-3-5-7-9-11-13-15-17-18-21

Path 9 = 1-2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21

Path 10= 1-2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21

4. Flowchart dan Flowgraph Menu Informasi

Gambar V.20.Flowchart dan Flowgraph Menu Informasi
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Dari gambar V.20 Flowchart dan Flowgraph menu informasi dapat dilakukan

proses perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region  5

a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node

E(edge) = 15

N(node) = 12

V (G) = E – N + 2

= 15 – 12 + 2

= 5

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

b. 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

c. Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas

Path 1 = 1-2-3-4-5-12

Path 2 = 1-2-3-4-6-7-12

Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-12

Path 4 = 1-2-3-4-6-8-10-11-12
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Path 5 = 1-2-3-4-6-8-10-12

5. Flowchart dan Flowgraph Menu Management Keuanagan

Dari gambar V.21 Flowchart dan Flowgraph menu Management Keuanagan

dapat dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region  3

Gambar V.21.Flowchart dan Flowgraph Menu Management Keuanagan
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a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari 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.

b. 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

c. 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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6. Flowchart dan Flowgraph Menu Management Asrama

Dari gambar V.22 Flowchart dan Flowgraph menu Management Asrama dapat

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region  3

a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node

E(edge) = 9

N(node) = 8

V (G) = E – N + 2

= 9 – 8 + 2

Gambar V.22.Flowchart dan Flowgraph Menu Management Asrama
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= 3

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

b. 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

c. 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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7. Flowchart dan Flowgraph Menu Fasilitas Asrama

Dari  gambar  V.23 Flowchart  dan  Flowgraph  menu  Fasilitas  Asrama dapat

dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region  4

a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node

E(edge) = 12

Gambar V.23.Flowchart dan Flowgraph Menu Fasilitas Asrama
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N(node) = 10

V (G) = E – N + 2

= 12 – 10 + 2

= 4

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 4 Path.

b. Menghitung berdasarkan Predicate Node (P)

P adalah jumlah titik  yang menyatakan logika dalam diagram alir  dengan  

rumus V (G) = P + 1 dimana P = 3

V (G) = P + 1

 = 3 + 1

= 4

c. Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas

Path 1 = 1-2-3-4-5-10

Path 2 = 1-2-3-4-6-7-10

Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10

Path 4 = 1-2-3-4-6-8-10
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8. Flowchart dan Flowgraph Menu Laporan

Dari gambar V.24 Flowchart dan Flowgraph menu laporan dapat dilakukan

proses perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Cyclomatic Complexity dari Flowgraph di atas memiliki Region  4

Gambar V.24.Flowchart dan Flowgraph Menu Laporan



92

a. Menghitung Cyclomatic Complexity dari Edge dan Node

E(edge) = 12

N(node) = 10

V (G) = E – N + 2

= 12 – 10 + 2

= 4

Jadi, jumlah Path dari flowgraph di atas sebanyak 4 Path.

b. Menghitung berdasarkan Predicate Node (P)

P adalah jumlah titik  yang menyatakan logika dalam diagram alir  dengan  

rumus V (G) = P + 1 dimana P = 3

V (G) = P + 1

 = 3 + 1

= 4

c. Path-path yang terdapat dalam Flowgraph di atas

Path 1 = 1-2-3-4-5-10

Path 2 = 1-2-3-4-6-7-10

Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10

Path 4 = 1-2-3-4-6-8-10
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No Flowgraph

Cyclomatic

Complex

city (cc)

Region

( R)

Independen

Path

1 Log in 2 2 2
2 From Pendaftaran 5 5 5
3 Menu Utama 10 10 10
4 Menu Informasi 5 5 5
5 Menu Manajement 

Keuangan
3 3 3

6 Menu Management 

Asrama
3 3 3

7 Menu Fasilitas Asrama 4 4 4
8 Menu Laporan 4 4 4

Jumlah 36 36 36

C. Pengujian Black Box

1. Pengujian Halaman Website

Tabel  pengujian  halaman  website digunakan  untuk  mengetahui  apakah

halaman website dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut

tabel pengujian halaman website.

Tabel V.1.Pengujian Halaman Website

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)
Data

Masukan
Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Edit Text  Antarmuka halaman Antarmuka  halaman [ √ ] Diterima
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pada taksbar 

aplikasi 

browser 

website mengambil 

data dari server ketika 

text nama domain 

ditekan dan 

menampilkan 

antarmuka halaman 

website ketika berhasil

mengambil data dari 

server.  

website  dapat

mengambil  data  dari

server ketika  text

nama  domain

dimasukkan dan

menampilkan

antarmuka  halaman

website ketika berhasil

mengambil  data  dari

server.  

[    ] Ditolak

2. Pengujian halaman form pendaftaran 

Tabel  pengujian  halaman  form  pendaftaran  digunakan  untuk  mengetahui

apakah  halaman  form  pendaftaran  berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan  yang

diharapkan. Berikut tabel pengujian halaman form pendaftaran:

Tabel V.2.Pengujian Halaman Form Pendaftaran

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)
Data

Masukan
Yang Diharapkan Hasil Pengamatan

Kesimpul

an
Pada halaman

website 

bagian bagian

pendaftaran 

online,kemud

ian klik form 

pendaftran

Antarmuka halaman form 

pendaftaran  menampilkan 

form untuk mengisi data 

calon penghuni asrama dan

menekan tombol daftar 

dan data yang diinput 

tersimpan di server.

Antarmuka  halaman

form  pendaftaran

dapat  tampil  dan

setelah  mengisi  data

dan  tekan  tombol

daftar,  data  tersimpan

di server .

[  √  ]

Diterima
[     ]

Ditolak
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3. Pengujian Menu Login

Tabel pengujian  menu login digunakan untuk mengetahui apakah menu login

yang terdapat  dalam aplikasi  ini  dapat  berfungsi  dengan baik sesuai  dengan yang

diharapkan. Berikut tabel pengujian menu login:

Tabel V.3.Pengujian Menu Login

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)
Data

Masukan
Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Edit Text  atau

tombol  SIGN

IN ditekan

Antarmuka  Login

mengambil  data  dari

server ketika  tombol

SIGN  IN ditekan  dan

menampilkan

antarmuka  dashboard

ketika  berhasil

mengambil  data  dari

server.  

Antarmuka  Login

dapat  mengambil  data

dari  server ketika

tombol  SIGN  IN

ditekan  dan

menampilkan

antarmuka  dashboard

ketika  berhasil

mengambil  data  dari

server.  

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak

4. Pengujian Menu Informasi

Tabel pengujian menu informasi digunakan untuk mengetahui apakah menu

informsi yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan

yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu informasi:
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Tabel V.4.Pengujian Menu Informasi

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Tombol Berita, 

Pengumuman, 

Agenda, Gallery 

Foto

Antarmuka Menu 

menampilkan 

antarmuka 

berdasarkan tombol

menu yang ditekan

Antarmuka Menu 

dapat menampilkan 

antarmuka 

berdasarkan tombol 

menu yang ditekan

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak

5. Pengujian Menu Management Keuangan

Tabel  pengujian menu  management keuangan digunakan untuk mengetahui

apakah  management  keuangan yang  terdapat  dalam  aplikasi  ini  dapat  berfungsi

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian  management

Keuangan:

Tabel V.5.Pengujian Menu Management Keuangan

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan
Yang 

Diharapkan
Hasil Pengamatan Kesimpulan

Tombol  

Pembayaran, data

pembayaran

Antarmuka 

management 

keuangan 

menampilkan 

pembayaran 

dengan 

membuatkan 

Antarmuka management

keuangan dapat 

menampilkan 

pembayaran dengan 

membuatkan kwitansi, 

dan data pembayaran 

yang menampilkan 

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak
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kwitansi, dan data

pembayaran yang 

menampilkan 

calon penghuni 

yang telah 

membayar

calon penghuni yang 

telah membayar

6. Pengujian Menu Manajemen Asrama

Tabel  pengujian  menu  manajemen  asrama digunakan  untuk  mengetahui

apakah manajemen asrama yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan

baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian Manajement asrama:

Tabel V.6.Pengujian Menu Management Asrama

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Tombol 

Informasi 

Asrama, dan 

anggota

Antarmuka manajement

asrama menampilkan 

asrama yang aktif, dan 

menampilkan pemilihan

kamar dan asrama bagi 

penghuni asrama.

Antarmuka pengajuan 

pensiun dapat 

menampilkan asrama 

yang aktif, dan 

menampilkan 

pemilihan kamar dan 

asrama bagi penghuni 

asrama.

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak
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7. Pengujian Menu Fasilitas Asrama

Tabel pengujian menu fasilitas asrama digunakan untuk mengetahui apakah fasilitas

asrama yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan

yang diharapkan. Berikut tabel pengujian fasilitas asrama:

Tabel V.7.Pengujian Menu Fasilitas Asrama

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Tombol  Gedung,

olahraga, dan 

asrama

Antarmuka fasilitas 

asrama menampilkan 

seluruh gedung 

asrama yang aktif, 

fasilitas olahraga 

yang ada, dan 

fasilitas dalam 

asrama.

Antarmuka fasilitas 

asramamenampilkan

seluruh gedung 

asrama yang aktif, 

fasilitas olahraga 

yang ada, dan 

fasilitas dalam 

asrama.

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak

8. Pengujian Menu Data Pendaftar

Tabel  pengujian  menu  data  pendaftar digunakan untuk mengetahui  apakah

pengaturan yang  terdapat  dalam  aplikasi  ini  dapat  berfungsi  dengan  baik  sesuai

dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian data pendaftar:
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Tabel V.8.Pengujian Menu Data Pendaftar

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Tombol  list 

tahun, dan list 

belum terdaftar 

dan terdaftar

Antarmuka data 

pendaftar 

menampilkan 

halaman pendaftar 

yang belum lolos 

verifikasi dan data 

yang terdaftar 

berdasarkan tahun 

masuknya

Antarmuka 

pengaturan dapat 

menampilkan  

halaman pendaftar 

yang belum lolos 

verifikasi dan data 

yang terdaftar 

berdasarkan tahun 

masuknya

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak

9. Pengujian Menu laporan

Tabel pengujian menu  laporan digunakan untuk mengetahui apakah  laporan

yang terdapat  dalam aplikasi  ini  dapat  berfungsi  dengan baik sesuai  dengan yang

diharapkan. Berikut tabel pengujian laporan:

Tabel V.9.Pengujian Menu Laporan

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan Yang Diharapkan Hasil Pengamatan
Kesimpu

lan
Tombol   asrama,

anggota,  keuangan,

dan  tombol  cetak

laporan  pada

masing-masing

Antarmuka laporan

menampilkan 

halaman laporan 

dan menampilkan 

laporan dalam 

Antarmuka laporan dapat

menampilkan  halaman

laporan  dan

menampilkan  laporan

dalam  bentuk pdf  jika

[  √  ]

Diterima
[     ]

Ditolak
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halaman bentuk pdf jika 

ingin dicetak.

ingin dicetak.

10. Pengujian Menu User

Tabel pengujian menu user digunakan untuk mengetahui apakah user yangterdapat

dalam  aplikasi  ini  dapat  berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  diharapkan.

Berikut tabel pengujian user:

Tabel V.10.Pengujian Menu User

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)

Data Masukan Yang Diharapkan Hasil Pengamatan Kesimpulan

Tombol  tambah 

user, dan aksi

Antarmuka user 

menampilkan user 

yang telah dibuat 

dan membuat user 

tersebut aktif atau 

tidak.

Antarmuka 

pengaturan dapat 

menampilkan user 

yang telah dibuat 

dan membuat user 

tersebut aktif atau 

tidak.

[ √ ] Diterima
[    ] Ditolak

11. 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 aktif dan mahasiswa baru . 
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Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai

berikut:

a. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi

b. Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi

c. Funsionalitas aplikasi

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 10 responden dengan 20 pertanyaan

yang berhubungan dengan indikator kelayakan aplikasi.

Adapun ringkasan yang dapat diambil dari hasil kuesioner diatas adalah :

Tabel V.11.Pengujian Kelayakan Aplikasi

Soal Pilihan Jawaban Jumlah Pilihan Persentasi
Apakah anda menggunakan 

aplikasi dalam pencarian unit

asrama mahasiswa di 

UINAM?

Ya

Tidak

0

10

0 %

100  %
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Bagaimana menurut anda 

dengan adanya aplikasi unit 

asrama mahasiswa di 

UINAM ini?

Sangat membantu 

Membantu

Biasa saja

4

4

2

40 %

40 %

20%
Apakah aplikasi  unit asrama

mahasiswa di UINAM 

mudah digunakan?

Ya

Tidak

7

3

70%

30  %

Apakah fitur-fitur aplikasi p 

unit asrama mahasiswa di 

UINAM sudah berjalan 

dengan baik?

Ya

Kurang

8

2

80%

20 %

Bermanfaatkah informasi 

yang terdapat pada aplikasi 

ini?

Sangat bermanfat 

Bermanfaat

Kurang 

7

2

1

70%

20 %

10%
Apa anda merekomendasika

naplikasi ini untuk 

dipublikasikan?

Ya

Tidak

25 100 %
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1) Sekitar  100%  responden  menyatakan  bahwa  belum  pernah  menggunakan

aplikasi  untuk  penyewaan asrama di  UINAM sehingga setelah mengetahui

adanya  aplikasi  ini  sekitar  40%  menyatakan  sangat  membantu,  40%

membantu, dan 20% menyatakan biasa saja. 

2) Penilaian  responden  tentang penggunaan  aplikasi  ini  mudah  digunakan

menurut 70% responden karena fitur didalamnya berfungsi dengan baik . 

3) Aplikasi ini sangat bermanfaat dan diperlukan untuk membantu mahasiswa

aktif dan mahasiswa dalam pemberian informasi  unit asrama mahasiswa di

UINAM  sehingga  responden menyatakan  bahwa  aplikasi  ini  sangat

direkomendasikan untuk dipublikasikan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan membuat sistem unit asrama mahasiswa UINAM ini dapat membuat

pihak  yang  menggunakan  diantaranya  mahasiswa  dan  pengurus  asrama  untuk

memudahkan dalam mendapat informasi, mendaftar di asrama, dan mengelolah data

asrama di UINAM.

1. Sistem ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh 

informasi  mengenai  asrama  yang  ada  di  Universitas  Islam  Negeri  

Alauddin Makassar.

2. Sistem ini memudahkan mahasiswa yang berada di luar Sulawesi Selatan 

untuk melakukan pendaftaran secara online.

3. Sistem ini sangat membantu bagi pengurus asrama untuk mengelolah data

administrasi asrama. Dengan adanya sistem ini, pengelolah asrama dapat 

melihat  data  pendaftar  yang  ingin  masuk  ke  asrama,  dapat  mengatur  

kamar yang akan ditempati  oleh penghuni,  dan dapat melihat laporan  

gedung asrama yang aktif, jumlah penghuni, dan pembayaran penghuni  

asrama secara langsung melalui sistem tanpa perlu mencari arsip yang  

telah dikumpulkan. 

104
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B. Implikasi Penulisan

Berdasarkan  kesimpulan  yang  dijabarkan  pada  kesimpulan  di  atas,  sistem

informasi  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan.  Apabila  ada  yang  berniat  untuk

mengembangkan sistem ini, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Dalam  membangun  website  untuk  media  promosi  agar  desain  lebih  

diperhatikan untuk bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi.

2. Sistem Informasi ini memberikan informasi kepada mahasiswa UINAM 

tentang Asrama yang ada serta mengatur manajemen asrama namun dari 

sisi  pembayaran  masih  dengan  pembayaran  secara  langsung  kepada  

pengurus  asrama.  Jadi  agar  kiranya  menambahkan  fitur  pembayaran  

online yang terintegrasi dengan salah satu bank.

3. Sistem  Informasi  ini  tidak  dapat  dilakukan  pemesanan  kamar  secara

langsung, melainkan ditentukan oleh pengurus asrama
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