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ABSTRAK

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan kabupaten yang mempunyai banyak

sekolah-sekolah dan membutuhkan sumber data dan pengolah data yang tepat agar tercipta

efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses operasional, menejemen dan

proses pengambilan keputusan dengan baik dan tepat. Sistem pengolah data yang baik

membuat informasi yang masuk dapat menunjang semua kegiatan yang ada di instansi atau

perusahaan tersebut. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah di

Kota Barabai khususnya di SMA Negeri 1 Barabai selama ini sistem yang digunakan masih

bersifat manual yaitu para calon siswa dalam proses registrasi memasukkan data dengan

menulis pada formulir pendaftaran setelah data yang ditulis pada formulir pendaftaran, baru

kemudian direkap oleh panitia PPDB kedalam komputer. Dalam proses rekap data ini panitia

hanya menggunakan software microsoft Excel dalam mengolah data dan belum

menggunakan sebuah sistem informasi, karena jumlah pendaftar yang cukup banyak,

sehingga dalam proses input dan olah data membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh

harena itu akan dibuat sebuah sistem berupa aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Online yang dapat mengelola semua kebutuhan dalam proses penerimaan siswa baru di SMA

Negeri 1 Barabai.

Kata Kunci: online, PPDB, sekolah

ABSTRACT

Hulu Sungai Tengah (HST) is a district with a lot of schools and require a source of data and

proper data processing in order to create efficiency and accuracy of data that can support

operational processes, management and decision-making process with good and proper.

Good data processing system makes the information that goes to support all existing activities

in agencies or companies. Admission Process Students New (PPDB) in schools in the City

Barabai especially in SMA Negeri 1 Barabai for this system used still manual that

prospective students in the registration process to enter data by writing on the registration

form after the data is written on the registration form and then recapitulated by the committee

PPDB into the computer. In the process of data recap this committee is only using Microsoft

Excel software in processing the data and not use an information system, because the number

of applicants is quite a lot, so in the process and if the data input takes quite a bit. By harena

it will be created a system in the form of application Admission of Students New (PPDB)

Online to manage all the needs in the new admissions process in SMA Negeri 1 Barabai.

Kata Kunci: online, PPDB, school

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi suatu sistem dan

efisiensi operasional dalam dunia kerja. Di abad sekarang ini dibutuhkan fasilitas-fasilitas
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yang memadai untuk pengembangan usaha guna mencapai tujuan meningkatkan pelayanan

pada masyarakat. Dalam hal ini salah satunya adalah penggunaan sistem komputerisasi yang

diterapkan dalam dunia kerja, penggunaan sistem komputerisasi selain mempermudah dalam

hal pengolahan data, juga membuat proses kinerja lebih efektif dan efisien.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan kabupaten yang mempunyai

banyak sekolah-sekolah dan membutuhkan sumber data dan pengolah data yang tepat agar

tercipta efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses operasional, menejemen

dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan tepat. Sistem pengolah data yang baik

membuat informasi yang masuk dapat menunjang semua kegiatan yang ada di instansi atau

perusahaan tersebut.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah di Kota Barabai

khususnya di SMA Negeri 1 Barabai selama ini sistem yang digunakan masih bersifat manual

yaitu para calon siswa dalam proses registrasi memasukkan data dengan menulis pada

formulir pendaftaran setelah data yang ditulis pada formulir pendaftaran, baru kemudian

direkap oleh panitia PPDB kedalam komputer. Dalam proses rekap data ini panitia hanya

menggunakan software microsoft Excel dalam mengolah data dan belum menggunakan

sebuah sistem informasi, karena jumlah pendaftar yang cukup banyak, sehingga dalam proses

input dan olah data membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh harena itu akan dibuat

sebuah sistem berupa aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang dapat

mengelola semua kebutuhan dalam proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Barabai.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini dengan

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan

wawancara dengan pihak SMA Negeri 1 Barabai yaitu langsung pada bagian panitia

penerimaan siswa baru dan Kepala Sekolah tentang bagaimana alur penerimaan siswa

baru di SMA tersebut.

2. Pengamatan Langsung atau Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung

proses pendataan data akademis di SMA tersebut.

3. Studi Pustaka
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Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku

dan pencarian di internet sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan dan

pembuatan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada aplikasi PPDB online terbagi menjadi 2 (dua) hak akses yaitu User umum dan

Administrator yang kedua hak akses tersebut memiliki halaman yang berbeda pula. Berikut

akan dibahas mengenai tampilan dari masing-masing halaman user tersebut.

Halaman User Umum

Halaman ini ditujukan untuk peserta didik baru maupun orang tua wali yang akan

mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Barabai. Tidak perlu login untuk masuk ke halaman

ini, user dapat langsung masuk dan mengakses menu yang ada. Berikut tampilan dari masing-

masing menu:

1. Halaman Home

Saat anda mengakses alamat wabsite PPDB pertama kali akan muncul halaman

home. Pada halaman ini user dapat melihat informasi persyaratan pendaftaran.

2. Halaman Tentang Kami

Pada halaman ini user dapat mengetahui tentang profil sekolah yang akan di

masukinya, biasanya pada halaman ini terdapat foto-foto kegiatan para siswa agar

menarik minat para pendaftar.
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3. Halaman Tata Cara

Pada halaman ini dijelaskan tata cara pengisian form pendaftaran dan langkah-

langkah selanjutnya.

4. Halaman Pendaftaran

Halaman pendaftaran adalah halaman inti dari website PPDB. Pada halaman ini

calon siswa baru dapat mengisi formulir pendaftaran secara online.

5. Halaman Pengumuman

Pada halaman ini user dapat melihat semua data pendaftar dan melihat status

pendaftarannya apakah lulus atau tidak lulus.
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6. Halaman Hubungi Kami

Apabila ada masukan, saran, maupun hal-hal lain yang akan ditanyakan bisa

melalui menu Hubungi kami. Pada halaman ini terdapat form isian pesan, pesan akan

langsung terkirim ke email panitia PPDB.

Halaman Administrator

Halaman administrator digunakan untuk mengelola semua konten dan menu yang ada

di halaman user. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin atau panitia PPDB. Pada

halaman ini admin dapat menambah data, mengedit data, menghapus data dan mengelola

laporan PPDB.

KESIMPULAN

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah di Kota Barabai

khususnya di SMA Negeri 1 Barabai selama ini sistem yang digunakan masih bersifat manual

yaitu para calon siswa dalam proses registrasi memasukkan data dengan menulis pada

formulir pendaftaran setelah data yang ditulis pada formulir pendaftaran, baru kemudian

direkap oleh panitia PPDB kedalam komputer. Dalam proses rekap data ini panitia hanya

menggunakan software microsoft Excel dalam mengolah data dan belum menggunakan

sebuah sistem informasi, karena jumlah pendaftar yang cukup banyak, sehingga dalam proses

input dan olah data membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Oleh harena itu akan dibuat sebuah sistem berupa aplikasi Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) Online yang dapat mengelola semua kebutuhan dalam proses penerimaan siswa

baru di SMA Negeri 1 Barabai. Aplikasi dibagi menjadi 2 (dua) user, yaitu user umum (calon

peserta didik baru) pada halaman ini user dapat melihat tentang tatacara pendaftaran dan
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dapat mendaftarkan dirinya langsung. User kedua adalah Administrator, Halaman

administrator dikelola oleh panitia PPDB dan hanya dapat diakses oleh panitia PPDB

tersebut.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mempermudah bagian kepegawaian rektorat dalam hal menyeleksi karyawan

sesuai dengan kebutuhan instansi dengan tahapan metode penelitian : 1. Tahap pengumpulan data

yaitu : a) observasi atau pengamatan langsung, b) wawancara dengan berkomunikasi secara langsung

dengan bagian kepegawaian rektorat, c) studi literatur dengan cara mereview jurnal-jurnal ilmiah,

buku atau berbagai sumber yan terkait dengan penelitian yang akan dibuat. 2. Tahap analisa sistem

dengan kegiatan mengidentifikasi dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan menetukan

kebetuhan sistem. 3. Tahap desain sistem yang  menetukan proses dan data yang diperlukan oleh

sistem baru.  Aplikasi rekrutmen karyawan pada rektorat uniska menggunakan pemrograman

microsoft  visual foxpro dengan metode pengujian pengujian black box dengan keberhasilan

pengujian sistem yang dibuat.

Kata  Kunci  : Aplikasi, Black box, Metode Penelitian, Microsoft Visual Foxpro, Rekrutmen

ABSTRACT

This research aims to simplify the staffing section moved in terms of selection of

employees according to the needs of agencies with the stages of research methods: 1). The

stage of data collection including: a) observation or direct observation, interviews

with b) communicate directly with the staffing section, c) led to the study of literature by way

of reviewing for scientific journals, books or various sources of research related to yan to be

made. 2). Phase analysis system by identifying activities and evaluation of existing

problems and determine the needs of the system. 3). The system design Stage determine the

processes and data required by the new system. Employee recruitment application on uniska

led to the use of microsoft visual foxpro programming with black box testing methods with

the successful test of the system are made.

Keywords: application, black box, microsoft visual foxpro, recruitment,

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam proses pembangunan

nasional. Oleh karena itu maka kualitas sumber daya manusia senantiasa harus

dikembangkan dan diarahkan supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelola sumber

daya manusia yang tidak efektif dan efisien akan menghambat tujuan perusahaan. Dimana

sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu instansi

atau organisasi. Manajemen yang baik akan membantu instansi untuk mendapatkan karyawan

serta dosen yang baik kinerjanya dan sesuai keinginan instansi. Kini persaingan untuk

mendapatkan pekerjaan semakin ketat, dimana lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit

dan proses perekrutan karyawan dan dosen yang dilakukan oleh instansi semakin ketat

sehingga kesempatan orang untuk memperoleh pekerjaan semakin sulit. Dan proses
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rekrutmen tersebut sangatlah kompleks, memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit

dan sangat terbuka untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat.

Penelitian ini bertujuan dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mempermudah

bagian kepegawaian rektorat dalam hal menyeleksi karyawan sesuai dengan kebutuhan

instansi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai menggunakan Metode Eksperimen dengan Tahapan

yang pertama adalah Tahap Pengumpulan Data. Beberapa tahapan dalam pengumpulan data

yaitu ang pertama adalah Observasi (Pengamatan Langusng) yaitu Teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sistem yang ada

pada bagian Kepegawaian UNISKA Banjarmasin. Lalu yang kedua adalah Wawancara yaitu

Teknik Pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan bagian

penerimaan karyawan baru pada bagian Kepegawaian UNISKA Banjarmasin. Dan yang

ketiga adalah Studi Literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mereview jurnal-

jurnal ilmiah, buku dan berbagai sumber refrensi yang terkait tentang penelitian yang akan

dibuat. Selanjutnya adalah Tahap Analisa Sistem yaitu merupakan kegiatan penguraian suatu

sistem informasi yang utuh ke dalam beberapa bagian yang menuntut kita untuk melakukan

identifikasi dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada dan menentukan kebutuhan sistem

dalam rangka mengusulkan perbaikan sistem. Yang terakhir adalah Tahap Desain Sistem

merupakan tahap setelah analisa sistem yang menentukan proses dan data yang diperlukan

oleh sistem baru dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kepada para pemakai, serta

memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram

komputer dan ahli teknik lain yang terlibat.

Analisa Sistem Yang Berjalan pada penerimaan karyawan yang ada saat ini, penulis

melakukan identifikasi terhadap personil-personil kunci yang terlibat: yang pertama adalah

pelamar. Sistem penerimaan karyawan yang ada saat ini belum optimal. Pelamar tidakdapat

melihat hasil ujian secara langsung, dan informasi relatif lama. Lalu yang kedua adalah

administrasi/panitia eleksi. Panitia penerimaan dan seleksi kesulitan dalam memproses hasil

nilai ujian karyawan, proses pengoreksian jawaban dan perhitungan nilai masih secara

konvensional dan memakan waktu yang lama.

Yang ketiga adalah pimpinan UNISKA Banjarmasin. Yang dimaksud pimpinan disini

adalah ketua yayasan dan rektor UNISKA Banjarmasin. Kelemahan sistem yang lama

penilaian yang dilakukan terhadap calon karyawan, berdasarkan apa saja tanpa ada nilai pasti

atau variabel dalam sistem penilaian calon karyawan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem yang pertama adalah gambaran dari aplikasi atau program yang

telah dibuat.

H

Halaman Log In

Menu ini berfungsi untuk mengakses menu selanjutnya dalam sistem. Cara mengakses menu

ini adalah dengan input data username dan password yang sesuai dengan sistem. Tombol button login

berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi setelah user mengisi data username dan password yang

sesuai.

Halaman Menu Utama

Di dalam form menu utama, terdapat beberapa proses yang akan dijalankan oleh user seperti,

input data pelamar, input penilaian tes pelamar, dan pembuatan laporan data pelamar dan nilai tes.

Halaman Pencatatan Data Pelamar

Halaman Pencatatan Data Pelamar

Menu ini dapat diakses oleh staf SDM yang bertujuan untuk menginputkan semua

data pelamar yang ada.

Halaman Pencatatan Pengalaman Terakhir Pelamar

Menu ini dapat diakses oleh staf SDM yang bertujuan untuk menginputkan semua

data pengalaman terakhir pelamar yang ada.



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017        ISBN : 978-602-71393-6-7

49

Halaman Pencatat Data Skill pelamar

dapat diakses oleh staf SDM yang bertujuan untuk menginputkan semua data skill

pelamar yang ada. Yang selanjutnya dilakukan adalah Pengujian Sistem/Program. Metode

yang di gunakan dalam pengujian ini adalah menggunakan pengujian metode Black Box.

Rencana Pengujian Sistem

Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak

dan mempesentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Pengujian

Black-box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian,

pengujian blackbox memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian

kondisi input yang sepenuhnya semua persyaratan fungsional untuk suatu program.

Rencana Pengujian Sistem

Item Uji Detail Pengujian JenisPengujian

Login Verivikasi login Admin Black Box

Verifikasi login Staf Black Box

Pengolahan Data

Pelamar

Simpan, Ubah, Hapus, Cari Data Black Box

Pengolahan Data

Pengalaman Terakhir

Simpan, Ubah, Hapus, Cari Data Black Box

Pengolahan Data Skill

Pelamar

Simpan, Ubah, Hapus, Cari Data Black Box

Pengolahan Data Tes

Psikotes Pelamar

Simpan, Ubah, Hapus, Cari Data Black Box

Kasus dan Hasil Pengujian

Berdasarkan rencana pengujian yang telah disusun, maka dapat dilakukan pengujian

sebagai berikut :

Login

Pengujian Form Login

Kasus dan Hasil Uji

Data Masukan Username, password
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Yang diharapkan Data login dimasukkan, isi username dan isi

password lalu klik tombol masuk dilakukan proses

pengecekan data login. Apabila data login benar

maka user dapat menjalankan sistem

Pengamatan Dapat mengisi data login sesuai dengan yang

diharapkan

Kesimpulan Sukses

Data Pelamar

Pengujian Form Data Pelamar

Kasus dan Hasil Uji

Simpan Data

Data Masukan Mengisi atribut data pelamar yang telah disediakan

dengan benar

Yang diharapkan Proses pemasukan data berhasil, klik simpan, data

yang tersimpan dalam database

Pengamatan Data berhasil tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Ubah Data

Data Masukan Mengubah atribut data pelamar yang sudah ada

dalam database

Yang diharapkan Proses masukan data benar, klik ubah dan data

yang sudah diubah masuk ke dalam database

Pengamatan Data berhasil diubah dan tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Hapus Data

Data Masukan Menghapus atribut data pelamar yang sudah ada

dalam database

Yang diharapkan Klik hapus dan data terhapus dalam database

Pengamatan Data berhasil dihapus dalam database

Kesimpulan Sukses

Cari Data

Data Masukan Mengisi atribut data pelamar yang akan dicari

dengan benar

Yang diharapkan Proses pencarian data berhasil

Pengamatan Data berhasil dicari dalam database

Kesimpulan Sukses

Tabel 4. Data Pengalaman Terakhir Pelamar Pengujian Form Data Pengalaman

Terakhir Pelamar

Kasus dan Hasil Uji

Simpan Data

Data Masukan Mengisi atribut data pengalaman terakhir pelamar

yang telah disediakan dengan benar

Yang diharapkan Proses pemasukan data berhasil, klik simpan, data

yang tersimpan dalam database

Pengamatan Data berhasil tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses
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Ubah Data

Data Masukan Mengubah atribut data pengalaman terakhir

pelamar yang sudah ada dalam database

Yang diharapkan Proses masukan data benar, klik ubah dan data

yang sudah diubah masuk ke dalam database

Pengamatan Data berhasil diubah dan tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Hapus Data

Data Masukan Menghapus atribut data pengalaman terakhir

pelamar yang sudah ada dalam database

Yang diharapkan Klik hapus dan data terhapus dalam database

Pengamatan Data berhasil dihapus dalam database

Kesimpulan Sukses

Cari Data

Data Masukan Mengisi atribut data pengalaman terakhir pelamar

yang akan dicari dengan benar

Yang diharapkan Proses pencarian data berhasil

Pengamatan Data berhasil dicari dalam database

Kesimpulan Sukses

Tabel 5. Data Skill Pelamar Pengujian Form Data Skill Pelamar

Kasus dan Hasil Uji

Simpan Data

Data Masukan Mengisi atribut data skill pelamar yang telah

disediakan dengan benar

Yang diharapkan Proses pemasukan data berhasil, klik simpan, data

yang tersimpan dalam database

Pengamatan Data berhasil tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Ubah Data

Data Masukan Mengubah atribut data skill pelamar yang sudah

ada dalam database

Yang diharapkan Proses masukan data benar, klik ubah dan data

yang sudah diubah masuk ke dalam database

Pengamatan Data berhasil diubah dan tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Hapus Data

Data Masukan Menghapus atribut data skill pelamar yang sudah

ada dalam database

Yang diharapkan Klik hapus dan data terhapus dalam database

Pengamatan Data berhasil dihapus dalam database

Kesimpulan Sukses

Cari Data

Data Masukan Mengisi atribut data skill pelamar yang akan dicari

dengan benar

Yang diharapkan Proses pencarian data berhasil
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Pengamatan Data berhasil dicari dalam database

Kesimpulan Sukses

Tabel 6. Data Tes Psikotes Pelamar Pengujian Data Tes Psikotes Pelamar

Kasus dan Hasil Uji

Simpan Data

Data Masukan Mengisi atribut data tes psikotes pelamar yang

telah disediakan dengan benar

Yang diharapkan Proses pemasukan data berhasil, klik simpan, data

yang tersimpan dalam database

Pengamatan Data berhasil tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Ubah Data

Data Masukan Mengubah atribut data tes psikotes pelamar yang

sudah ada dalam database

Yang diharapkan Proses masukan data benar, klik ubah dan data

yang sudah diubah masuk ke dalam database

Pengamatan Data berhasil diubah dan tersimpan dalam database

Kesimpulan Sukses

Hapus Data

Data Masukan Menghapus atribut data tes psikotes pelamar yang

sudah ada dalam database

Yang diharapkan Klik hapus dan data terhapus dalam database

Pengamatan Data berhasil dihapus dalam database

Kesimpulan Sukses

Cari Data

Data Masukan Mengisi atribut data tes psikotes pelamar yang

akan dicari dengan benar

Yang diharapkan Proses pencarian data berhasil

Pengamatan Data berhasil dicari dalam database

Kesimpulan Sukses

KESIMPULAN

Dari Analisa dan Pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil

beberapa kesimpulan yaitu Penilaian terhadap hasil ujian pelamar sudah ditentukan dengan

nilai pasti dan variabel yang ditentukan oleh Ketua Yayasan dan rektor UNISKA

Banjarmasin sebagai dasar penilaian.Sistem ini dapat memudahkan bagian kepegwaian dan

pelamar dalam melihat hasil ujian karena hasil ujian masing-masing pelamar langsung

ditampilkan setelah pelamar selesai melaksanakan ujian. Dan sistem dapat memudahkan

bagian kepegawaian dalam memberikan penilaian terhadap hasil ujian masing-masing

pelamar secara cepat  dan efektif.

Adapun saran yang dapat diajukan dalam Pengembangan dan perbaikan sistem ini

adalah Materi soal dapat ditambahkan berupa soal essay dan soal-soal bergambar,Sistem

dapat menghasilkan surat kelulusan karyawan dan dapat ditambahkan dengan menu

perekrutan Dosen.
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ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya

peningkatan kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia, sebagai negara berkembang angka

kemiskinan masih cukup tinggi sehingga berdampak pada kesenjangan sosial di masyarakat.

Oleh sebab itu, tersedianya data kemiskinan yang akurat, komprehensif dan

berkesinambungan merupakan salah satu instrumen penting bagi pengambil kebijakan dalam

memfokuskan perhatian pada pendistribusian bantuan sesuai rumah tangga sasaran (RTS).

Data kemiskinan yang baik dapat menjadi informasi terpercaya  untuk mengevaluasi

kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah telah banyak

memberikan solusi kebijakan untuk mengurangi dampak kemiskinan salah satunya berupa

program bantuan sosial yang pendistribusian setiap jenis bantuan tersebut berbeda-beda

sesuai dengan kategori rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan kriteria kemiskinan non-

monetary. Dalam penelitian ini akan menganalisis algoritma klasifikasi data mining dengan

membandingkan hasil klasifikasi dari algoritma  naive bayes dengan algoritma decision tree

menggunakan confusion matrix. Dari hasil komparasi tersebut dapat dibandingkan nilai

akurasi terbaik sehingga algoritma yang didapatkan merupakan algoritma yang paling akurat

dalam melakukan klasifikasi status kemiskinan rumah tangga.

Kata Kunci : Data mining, Decision Tree, Klasifikasi, Naïve Bayes

ABSTRACT

Poverty is one of the problems frequently encountered in efforts to improve the well-being of

a country. In Indonesia, as a developing country poverty rates are still high enough to have an

impact on social inequalities in society. Therefore, the availability of poverty data is accurate,

comprehensive and sustainable is an important instrument for policy makers to focus on the

distribution of aid according targeted households (RTS). Poverty data that could either be

reliable information to evaluate government policies to alleviate poverty. The government

has made a policy solution to reduce the impact of poverty one form of social assistance

programs that the distribution of each type of such assistance varies according to the category

of targeted households (RTS) based on the criteria of non-monetary poverty. In this study

will analyze the classification of data mining algorithms by comparing the results of the

algorithm Naive Bayes classification with decision tree algorithm using the confusion matrix.

The comparison of the results can be compared to the best accuracy values obtained so that

the algorithm is an algorithm is most accurate in the classification status of household

poverty.

Keywords: Data mining, Decision Tree, classification, Naive Bayes

PENDAHULUAN
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Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang harus ditanggulangi secara

tuntas terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia sebagai salah satu negara

berkembang angka kemiskinan masih cukup tinggi sehingga berdampak pada kesenjangan

sosial di masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia dicirikan dengan kemiskinan

karena pada umumnya di negara berkembang, permasalahan pendapatan yang rendah dan

kemiskinan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Usaha

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Sosial memiliki beberapa program penanggulangan

kemiskinan diantaranya dengan membentuk beberapa program bantuan sosial berbasiskan

keluarga yang pendistribusian setiap jenis bantuan tersebut berbeda-beda sesuai dengan

kategori rumah tangga sasaran (RTS). Tersedianya data kemiskinan yang akurat,

komprehensif dan berkesinambungan merupakan salah satu instrumen penting bagi

pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada pendistribusian bantuan sesuai

rumah tangga sasaran (RTS).  Data kemiskinan yang baik dapat menjadi informasi terpercaya

untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian yang

akan dilakukan adalah menganalisis komparasi algoritma klasifikasi data mining dengan

membandingkan hasil klasifikasi dari beberapa algoritma seperti naive bayes dan algoritma

decision tree menggunakan confusion matrix. Dari hasil komparasi tersebut dapat

dibandingkan nilai akurasi terbaik sehingga algoritma yang didapatkan merupakan algoritma

yang tepat dalam melakukan klasifikasi status kemiskinan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari hasil

pendataan PPLS 2011. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

Tabel 1. Penjelasan Variabel dan Kategori

Variabel Keterangan Skala Kategori

Y
Status Rumah Tangga Sasaran

(RTS)
Nominal

1 : Sangat Miskin RTSM

2 : Miskin RTM

X1 Jenis Kelamin KRT Nominal
1 : Laki-Laki

2 : Perempuan

X2 Umur KRT Numerik -

X3 Pendidikan KRT Nominal

0 : Tidak Punya Ijazah

1 : SD/Sederajat

2 : SMP/Sederajat

3 : SMA/Sederajat

X4 Lapangan Usaha KRT

1 : Pertanian (Padi & Palawija)

Nominal

2 : Hortikultura

3 : Perkebunan

4 : Perikanan Tangkap
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5 : Perikanan Budidaya

6 : Peternakan

7 : Kehutanan & Pertanian Lain

8 : Pertambangan / Penggalian

9 : Bangunan / Konstruksi

10 : Pedagang

X5
Status Kependudukan dalam

Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
Nominal

1 : Berusaha Sendiri

2 : Berusaha dibantu Buruh tidak tetap /

tidak dibayar

3 : Berusaha dibantu Buruh tetap / dibayar

4 : Buruh/ Karyawan/ Pegawai Swasta

5 : Pekerja Bebas

6 : Pekerja Keluarga/Tidak dibayar

X6
Status Penguasaan Bangunan

Tempat Tinggal
Nominal

1 : Milik Sendiri

2 : Kontrak/ Sewa

X7 Jenis Atap Terluas Nominal

1 : Beton

2: Genteng

3 : Sirap

4 : Seng

5 : Asbes

6 : Ijuk/ Rumbia

X8 Kualitas Atap Nominal
1 : Biasa/Kualitas Sedang

2 : Jelek/Kualitas Rendah

X9 Jenis Dinding Terluas Nominal

1 : Tembok

2 : Kayu

3 : Bambu

X10 Kualitas Dinding Nominal
1 : Biasa/Kualitas Sedang

2 : Jelek/Kualitas Rendah

X11 Jenis Lantai Nominal
1 : Kayu / bambu

2 : Semen Tanpa Plester

X12 Sumber Air Minum Nominal

1 : Air Kemasan

2 : Air Ledeng

3 : Air Terlindung

4 : Air Tidak Terlindung

X13 Bahan Bakar Utama Memasak Nominal

1 : Listrik/ Gas/ Elpiji

2 : Minyak Tanah

3 : Kayu

X14 Sumber Penerangan Nominal

1 : Listrik PLN

2 : Listrik Non-PLN

3 : Tidak Ada Listrik

X15 Jumlah Keluarga Numerik -

X16 Jumlah Individu Numerik -

Dataset diatas memiliki 1 variabel sebagai kelas yaitu status rumah tangga sangat miskin

(RTSM) dan status rumah tangga miskin (RTM) dan 16 variabel sebagai atribut. Sebagian

besar variabel atribut bertipe data nominal kecuali atribut umur, atribut jumlah keluarga dan

atribut jumlah individu.

Metode Pengolahan Data Awal

Tahapan selanjutnya setelah  pengumpulan data maka data tersebut kemudian diolah

agar dapat diproses dalam data mining.
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Eksperimen dan Pengujian Metode

Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan eksperimen, yaitu :

Tahap 1 : Tahap pertama melakukan pengujian klasifikasi pertama menggunakan

algoritma naive bayes menggunakan data original yang masih terdapat data kosong.

Kemudian dilakukan validasi model klasifikasi dilakukan terhadap data testing.

Tahap 2 : Setelah melakukan pengujian dengan data original maka selanjutnya

dilakukan pengisian data kosong menggunakan replace missing value. Pengisian data kosong

dilakukan untuk membuat model keputusan yang baik, sehingga harus menggunakan data

yang baik pula (lengkap, benar, konsisten, terintegrasi).

Tahap 3 : Tahap selanjutnya memisahkan dataset menjadi 2 jenis data, yakni data

training dan data testing dengan menggunakan pembagian persentase dari jumlah dataset.

Apabila data training yang digunakan sebanyak 10% dari dataset maka persentase data

testing adalah 90%. Dan apabila data training yang digunakan sebanyak 20% dari dataset

maka persentase data testing adalah 80%. Jumlah data training apabila dijumlah dengan data

testing akan menjadi jumlah dataset tersebut. Jumlah persentase pada data trainning nantinya

akan ditentukan berdasarkan perulangan pada proses cross-validation. Contohnya, proses

cross-validation pada iterasi ke 4 dari total 10 iterasi, maka persentase jumlah data training

adalah 40% dan persentase jumlah data testing adalah 60%. Proses pemisahan data training

dan data testing mengikuti proses X-validation dengan jumlah iterasi mulai dari

2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dan agar data yang digunakan pada proses itu tetap maka akan

menggunakan dataset yang sama.

Tahap 4 : Mengevaluasi ketepatan beberapa algoritma klasifikasi seperti naïve bayes

dan decision tree dan validasi hasil dilakukan pengujian 10-fold cross-validation yang akan

mengulang pengujian sebanyak 10 kali dan hasil pengukuran adalah nilai rata-rata dari 10

kali pengujian.

Tahap 5 : Melakukan pengujian performance dengan menggunakan confusion matrix

sehingga dapat diketahui hasil akurasi dan nilai AUC. Nilai AUC  digunakan untuk

menentukan hasil klasifikasi kedalam klasifikasi sangat baik, klasifikasi baik, klasifikasi

cukup, klasifikasi buruk dan klasifikasi salah.
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Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Eksperimen dan Pengujian Model/Metode

Sebelum melakukan eksperimen dan pengujian model, data-data yang dikumpulkan

terlebih dahulu diolah agar dapat diproses dalam data mining. Pada tahap pertama pengujian

dilakukan dengan data original yang sebagian masih memiliki data kosong dan belum

diolah/dimodifikasi. Kemudian pengujian dilakukan menggunakan algoritma naive bayes

dengan validasi model klasifikasi dilakukan terhadap data testing dengan teknik 10-folds

cross validation.

Desain model pengujian saat diimplementasikan seperti gambar 3.2 dibawah ini :Data PPLS

Pre-Processing

Inspeksi

Identifikasi

Substitusi

Eliminasi

Dataset

Gambar 1 Pre-Processing

PROBLEMS

Belum diketahuinya algoritma

klasifikasi data mining yang terbaik

untuk status kemiskinan rumah

tangga

APPROCH

Algoritma Naive Bayes dan

Decision Tree

DEVELOPMENT

Framework RapidMiner 5.0

IMPLEMENTATION

Data Taskin hasil PPLS

RESULT

Mendapatkan algoritma klasifikasi terbaik

dalam status kemiskinan rumah tangga

MEASUREMENT

Confusion Matrix

ROC Curve
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Tabel 3. 1 Akurasi Naive Bayes Menggunakan Data Original

accuracy = 89.79% +/- 2.34% (mikro: 89.79%)

True Miskin True Sangat Miskin Class precision

Pred Miskin 478 42 91.92%

Pred Sangat Miskin 63 445 87.60%

Class recall 88.35% 91.38%

Dari hasil pengujian pada tabel 3. menggunakan metode naive bayes dengan data

original, maka didapatkan akurasi sebesar 89,79% dengan nilai AUC sebesar 0.959.

Selanjutnya dilakukan pre-processing untuk memastikan data yang akan diolah dalam data

mining adalah data yang baik dan lengkap sehingga menghasilkan model keputusan yang

baik pula. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk pengisian data kosong yang terdapat

dalam data mining seperti metode replace missing values.

Gambar 3. Model Pengisian Data Menggunakan Replace Missing value

Beberapa metode replace missing values dalam data mining dalam pengisian data

kosong diantaranya berdasarkan nilai minimum, maximum, average dan zero. Oleh sebab itu

perlu dilakukan pengujian dari setiap teknik tersebut sehingga didapatkan teknik terbaik yang

sesuai dengan karakter data yang diuji coba. Dari beberapa percobaan tersebut didapatkan

metode replace missing values bertipe average yang cocok. oleh sebab itu selanjutnya

metode replace missing values bertipe average akan digunakan pada percobaan selanjutnya.

Hasil pengujian yang dilakukan dengan data yang telah dilengkapi dan dimodifikasi

menggunakan metode replace missing values bertipe average ketika diimplementasi

menghasilkan data sebagai berikut :

Gambar.4 Implementasi Pengisian Data Menggunakan Replace Missing value

DATA
Maximum, Minimum

Average

Zero

REPLACE MISSING VALUE

ALGORITMA
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Hasil pengujian yang dil

menggunakan metode replac

sebagai berikut :

Tabel 3. Akurasi Naive Bayes M

accuracy = 85.80% +/- 3.44%

Pred Miskin

Pred Sangat Miskin

Class recall

Dari hasil pengujian mem

untuk mengidentifikasi status ke

Evaluasi Dan Validasi Hasil

Sebelum melakukan eval

dengan mengganti jenis param

tiga jenis, diantaranya linear 

didapatkan sampling type yang

Tabel 3.  Perbandingan Sampli

Sampling Type

Accuracy

AUC

Tabel 3. terlihat pengguna

tingkat akurasi yang sedikit le

kehandalan klasifikasi masih 

Perbandingan akurasi dari bebe

ini

Gamba

83,11

80

82

84

86

88

linear sampling
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dilakukan dengan data yang telah dilengkapi

place missing values ketika diimplementasi m

es Menggunakan Data Modifikasi

3.44% (mikro: 85.80%)

Pred Miskin Pred Sangat Miskin C

449 54 89.26%

92 433 82.48%

82.99% 88.91%

embuktikan bahwa algoritma naive bayes suda

us kemiskinan rumah tangga miskin dengan aku

asil

valuasi dan validasi, terlebih dahulu akan dil

parameter pada X-validation yaitu sampling type

ar sampling, shuffled sampling, dan stratified sam

ang terbaik dan sesuai untuk digunakan pada da

pling Type

Linear

Sampling

Shuffled

Sampling

83.18 85.41

0.931 0.937

ggunaan X-Validation dengan sampling type st

 lebih baik daripada sampling type yang lain m

sih sedikit lebih unggul  penggunaan sampli

beberapa tipe validasi dalam bentuk grafik seper

bar  5 Grafik Perbandingan Tipe Validasi

83,11

85,41 85.80

linear sampling shuffled

sampling

stratified

sampling
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api dan dimodifikasi

si menghasilkan data

Class precision

89.26%

82.48%

sudah dapat diterapkan

kurasi 85.80% .

dilakukan percobaan

type yang terdiri atas

d sampling sehingga

 data yang diuji.

Stratified

Sampling

85.80

0.930

stratified memiliki

n meskipun dalam hal

pling type stratified.

perti gambar dibawah
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Percobaan selanjutnya akan dilakukan pengujian algoritma naive bayes dengan teknik

folds cross validation dengan pengujian data mulai 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 kemudian

dievaluasi dan dibandingkan dengan algoritma decision tree.

Tabel 3. 4 Hasil  Pengujian Naive Bayes

Validation 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accuracy 85.70 85.80 86.28 85.50 85.70 85.80 86.19 85.60 85.80

Precision 82.96 82.44 83.31 82.12 82.47 82.96 83.21 82.63 82.75

Recall 87.89 89.33 88.92 89.12 88.91 88.31 89.13 88.71 88.90

AUC 0.937 0.935 0.940 0.927 0.938 0.935 0.935 0.938 0.930

Berdasarkan penelitian dari berbagai percobaan yang ekstensif dan pembuktian teoritis,

menunjukkan bahwa penggunaan 10-fold cross-validation adalah pilihan terbaik untuk

mendapatkan hasil validasi yang akurat. Untuk mendapatkan metode terbaik maka hasil naive

bayes akan dibandingkan dengan metode decision tree menggunakan confusion matrix..

Ketika diimplementasi menghasilkan data sebagai berikut :

Tabel 5 Akurasi Algoritma Decision Tree

accuracy: 81.91% +/- 3.37% (mikro: 81.91%)

Pred Miskin
Pred Sangat

Miskin

class precision

Pred Miskin 364 9 97.59%

Pred Sangat Miskin 177 478 72.98%

class recall 67.28% 98.15%

Tabel  6 Hasil Perbandingan Performance Algoritma

Metode Naive Bayes Decision Tree

Accuracy 85.80 81.91

AUC 0.930 0.829

Pada tabel 3.6 secara umum naive bayes lebih baik berdasarkan keunggulan tingkat

akurasi sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual jika dibandingkan

dengan metode decision tree. Perbandingan akurasi algoritma decision tree dengan naive

bayes dalam bentuk grafik seperti gambar dibawah ini :
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Gambar 7. Grafik P

Selain pengujian perform

juga dilakukan dengan menggun

kehandalan klasifikasi masing-

Hasil perbandingan tingka

Tabel  7. Hasil Perbandingan P

Tingkat Klasifikasi

Excellent

Good

Fair

Poor

Failure

Berdasarkan hasil tersebut

keakurasian AUC diatas m

pengklasifikasian yaitu excelle

good classification untuk algor

Dari hasil penelitian yang

perbandingan dapat disimpul

dibandingkan dengan algoritm

tingkat kedekatan antara nilai

dalam hal kehandalan dalam kl

81,91

78
80
82
84
86
88

Decision Tree

Gambar 8 Pengujian
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k Pebandingan Akurasi Decision Tree Dan Naiv

ormance dengan menggunakan confusion matrix

nggunakan ROC Curve sehingga dapat diketahui

ng-masing algoritma.

kat kehandalan klasifikasi seperti tabel dibawah i

n Performance AUC

ikasi Naive Bayes Deci

0.930

-

-

-

-

sebut diatas dan dengan menerapkan klasifi

maka hasil penelitian ini dapat dibagi 

llent classification yaitu algoritma Naive Bayes

goritma decision tree (0.829).

KESIMPULAN

ang dilakukan dari tahap awal hingga penguji

pulkan bahwa secara umum naive bayes

tma decision tree berdasarkan keunggulan tingka

nilai klasifikasi dengan nilai aktual dan berdasa

 klasifikasi karena memiliki nilai AUC yang le

81,91

85.80

Decision Tree Naïve Bayes

ujian Performance Menggunakan Campare ROC
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aive Bayes

atrix diatas, pengujian

hui perbedaan tingkat

ah ini :

ecision Tree

-

0.829

-

-

-

sifikasi performance

i menjadi 2 (dua)

ayes (0.930) kemudian

ujian, dan dari hasil

bayes lebih baik jika

ngkat akurasi sebagai

dasarkan keunggulan

 lebih baik.
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ABSTRAK

Sebagian besar proses transaksi saat ini dilakukan oleh komputer. Banyaknya jumlah

mahasiswa menyebabkan data yang harus diolah dan disimpan menjadi sangat besar sehingga

tidak mampu lagi dilakukan secara manual. Sehingga komputerisasi merupakan jalan keluar

untuk meningkatkan kinerja Universitas. Karena data mahasiswa dalam suatu Universitas

sangatlah di butuhkan guna meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa tersebut semakin

baik dan mampu bersaing dengan Universitas-Universitas, sekolah-sekolah tinggi atau

lembaga pendidikan lainnya.Untuk itu akan dibuatkan suatu program guna memudahkan

pencarian data-data mahasiswa dalam suatu program studi di Fakultas yang ada di

Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

Dengan adanya program yang khusus menangani data-data mahasiswa di harapkan akan

dapat memudahkan dalam pencarian data tersebut. Dengan demikian  akan dibuat program

dengan menggunakan Delphi 7.0. Program yang akan di buat adalah khusus menangani

tentang data-data mahasiswa. Yang dapat memudahkan dalam Sistem Informasi yang sesuai

dengan kebutuhan guna untuk memudahkan pengguna mendapatkan Sitem Informasi data

mahasiswa secara cepat dan akurat.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, Uniska MAAB Banjarmasin,

Programming Delphi 7.0

ABSTRACT

Islamic University Kalimantan (Uniska) Muhammad Al-Banjary Arsyad Banjarmasin. Most

of the current transaction process is done by a computer causes data to be processed and

stored becomes so great that no longer able to do it manually. So that computerization is the

way out to improve the performance of the University. Since the data of students in a

university is needed in order to improve services to students are getting better and able to

compete with universities, colleges or other educational institutions. For it will be created a

program to facilitate the search data of students in a course of study at the Faculty in the

Islamic University Kalimantan (Uniska) Muhammad Al-Banjary Arsyad Banjarmasin. With

the special programs that handle the data of students is expected to be able to facilitate the

search data. Thus the program will be made by using Delphi 7.0. Programs that will be

created is a special deal on student data.Which can facilitate in Information Systems in

accordance with requirements in order to allow users to get information Openness student

data quickly and accurately.

Keywords: Financial Information Systems, Uniska MAAB Banjarmasin, Programming

Delphi 7.0

PENDAHULUAN

Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sejarah

Perkembangan pemikiran akuntansi (accounting thought) dibagi dalam tiga. Periode : tahun
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4000 SM – 1300 M; tahun 1300 – 1850 M, dan tahun 1850 M sampai sekarang. Masing-

masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Pada periode pertama

akuntansi hanyalah bentuk record-keeping yang sangat sederhana, maksudnya hanyalah

bentuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat itu. Periode kedua

merupakan penyempurnaan dari periode pertama, dikenal dengan masa lahirnya  double-

entry book keeping. Pada periode terakhir banyak sekali  perkembangan pemikiran akuntansi

yang bukan lagi sekedar masalah debit kiri – kredit kanan, tetapi sudah  masuk ke dalam

kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang luar biasa juga berdampak pada

perubahan ilmu akuntansi modern (Basuki, 2000 : 173).Pengguna akuntansi juga bervariasi,

dari yang sekedar memahami akuntansi sebagai: 1) alat hitung menghitung; 2) sumber

informasi dalam pengambilan keputusan; 3) sampai ke pemikiran bagaimana akuntansi

diterapkan sejalan dengan (atau sebagai bentuk pengamalan) ajaran agama.  Bila

dihubungkan dengan kelompok usaha kecil dan menengah tampaknya pemahaman terhadap

akuntansi masih berada pada tataran pertama dan kedua yaitu sebagai alat hitung-menghitung

dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (Basuki, 2000 : 174). Informasi

akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan

keputusan (Nicholls dan Holmes, 1988 : 57), terutama oleh pelaku bisnis. Dimana  informasi

akuntansi diharapkan  dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang bisa mengukur dan

mengkomunikasikan informasi keuangan tentang kegiatan ekonomi. Informasi akuntansi

sangat diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam merumuskan berbagai keputusan

dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi perusahaan. Informasi akuntansi

yang dihasilkan dari suatu laporan keuangan berguna dalam rangka menyusun berbagai

proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang. Dengan

menyusun proyeksi tersebut secara tidak langsung akan mengurangi ketidakpastian, antara

lain mengenai kebutuhan akan kas (Sutapa, Rusdi, dan Kiryanto, 2001 : 200)

Informasi akuntansi berhubungan dengan data akuntansi atas transaksi transaksi

keuangan dari suatu unit usaha, baik usaha jasa, dagang maupun manufaktur. Supaya

informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh manajer atau pemilik usaha, maka informasi

tersebut disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Arus informasi akuntansi keuangan dari perusahaan kecil sangat bermanfaat untuk

mengetahui bagaimana perkembangan usaha perusahaan, bagaimana struktur modalnya,

berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan pada  suatu periode tertentu.

Holmes dan Nicholls (1989) mengungkapkan bahwa informasi akuntansi yang banyak

disiapkan dan digunakan perusahaan kecil dan menengah adalah informasi yang diharuskan
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menurut undang-undang atau peraturan (statutory). Selain itu, informasi akuntansi yang

seharusnya dibutuhkan oleh manajemen perusahaan kecil dan menengah dalam pengggunaan

informasi akuntansi sangat terbatas sekali. Philip (1977) mengungkapkan banyak kelemahan

dalam praktik akuntansi pada perusahaan kecil. Kelemahan tersebut disebabkan oleh

beberapa faktor, antara lain pendidikan dan  overload standar akuntansi yang dijadikan

pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan (William et.al, 1989; Knutson dan Henry,

1985; Nair dan Rittenberg, 1983; Wishon, 1985; Murray et al, 1983).

Dari uraian tersebut jelas bahwa industri menengah banyak mengalami kesulitan

dalam memahami informasi akuntansi dengan baik. Padahal dengan semakin ketatnya

persaingan bisnis dalam era globalisasi ekonomi, hanya perusahaan yang memiliki

keunggulan kompetitif yang akan mampu memenangkan persaingan. Keunggulan tersebut

diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola berbagai informasi, sumber daya manusia,

alokasi  dana, penerapan teknologi, sistem pemasaran dan pelayanan. Sehingga manajemen

perusahaan yang profesional merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi untuk dapat

melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan secara baik.

Melihat begitu banyak peranan dan manfaat informasi akuntansi dalam menciptakan arus

informasi keuangan guna menunjang kelangsungan hidup (going concern) industri

menengah, maka melalui penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi,

sakala usaha,  pengalaman usaha dan jenis usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi

pada industri menengah.

Sebagai contoh adalah Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad

Al-Banjary Banjarmasin. Sebagian besar proses transaksi saat ini dilakukan oleh komputer.

Banyaknya jumlah mahasiswa menyebabkan data yang harus diolah dan disimpan menjadi

sangat besar sehingga tidak mampu lagi dilakukan secara manual. Sehingga komputerisasi

merupakan jalan keluar untuk meningkatkan kinerja Universitas. Karena data mahasiswa

dalam suatu Universitas sangatlah di butuhkan guna meningkatkan pelayanan terhadap

mahasiswa tersebut semakin baik dan mampu bersaing dengan Universitas-Universitas,

sekolah-sekolah tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.Untuk itu akan dibuatkan suatu

program guna memudahkan pencarian data-data mahasiswa dalam suatu program studi di

Fakultas yang ada di Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjary

Banjarmasin. Dengan adanya program yang khusus menangani data-data mahasiswa di

harapkan akan dapat memudahkan dalam pencarian data tersebut. Dengan demikian  akan

dibuat program dengan menggunakan Delphi 7.0
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Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman yang memberikan berbagai fasilitas

pembuatan aplikasi untuk mengolah teks, grafik, angka, database dan aplikasi web. Program

ini mempunyai kemampuan luas yang terletak pada produktifitas, kualitas, pengembangan

perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola desain yang menarik serta bahasa

pemrogramannya terstruktur dan lengkap. Fasilitas pemrograman dibagi dalam dua kelompok

yaitu object dan bahasa pemrograman. Object adalah suatu komponen yang mempunyai

bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat. Object biasanya dipakai untuk melakukan tugas

tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan bahasa pemrograman dapat

disebut sekumpulan teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan tertentu

untuk menjalankan tugas tertentu. Gabungan antara object dengan bahasa pemrograman

sering disebut bahasa pemrograman berorientasi object.Program yang akan di buat adalah

khusus menangani tentang data-data mahasiswa. Yang dapat memudahkan dalam Sistem

Informasi yang sesuai dengan kebutuhan guna untuk memudahkan pengguna mendapatkan

Sitem Informasi data mahasiswa secara cepat dan akurat. Maka penulis memutuskan untuk

membuat suatu program sistem informasi data mahasiswa dengan judul : “Perancangan

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan di Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad

Arsyad Al-Banjary Banjarmasin”

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan

sumber data yang terdiri data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung

pada objek atau perusahaan tempat melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara

penelitian lapangan melalui observasidan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung

dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh

secara tidak langsung, misalnya dari dokumentasi, literatur, buku, jurnal, dan informasi

lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Tahapan untuk metode

penelitian

Pengumpulan data

Data yang digunakan oleh peneliti adalah

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak internal instansi dalam mengumpulkan data

dan informasi mengenai kebutuhan sistem, selain itu dengan orang yang akan

bertindak sebagai user yang akan menggunakan sistem tersebut.
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2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kinerja para karyawan dalam mengolah

data penerimaan dan pengeluaran keuangan secara langsung untuk pengumpulan

data yang lebih efektif.

b. Data Sekunder

Selain data primer , peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu data yang

diperoleh secara tidak langsung, misalnya dari dokumentasi, literatur, buku, jurnal,

dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Tahap Pengembangan Perangkat Lunak

Tahap yang dilakukan untuk pengembangan perangkat lunak ini adalah menggunakan

metode waterfall, dimana tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Requirement Analysis/ Analisa Kebutuhan : Menganalisa kebutuhan-kebutuhan

yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Fase ini dapat diperoleh melalui

wawancara, diskusi, survey, riset maupun dari kritik dan saran sering disebut

studi literatur.

2. System Design/ Desain Sistem : Tahap yang dilakukan sebelum kita menerapkan

syntax atau kode-kode program.

3. Implementation/ Implementasi : Tahap perancangan kode atau syntax

4. Integration & Testing/ Integrasi dan pengujian : melakukan koding ulang

terhadap kesalahan sampai error dapat ditangani.

5. Operation & Maintenance/ Penggunaan dan Pemeliharaan : Seiring berjalannya

waktu pengguna aplikasi pasti menemukan bug/ error kecil yang tidak ditemukan

pada saat pengujian, dan pada fase ini lah melakukan perbaikan-perbaikan

terhadap aplikasi. Pada tahap ini tidak selalu terjadi error untuk melakukan fase

ini, menenukan sesuatu yang tidak sesuai atau bisa diubah menjadi lebih baik,

maka tahap ini bisa dilakukan juga.

PEMBAHASAN

Di dalam Perancangan Sistem ini di hasilkan Form Master ( Mahasiswa, Fakultas,

Program Studi, Nama Kota, Nama kelas, APBU) dan Form Input Data (Beban pembiayaan

Mahasiswa, Tunggakan dan pembayaran mahasiswa) 1.Untuk Form Master Mahasiswa data

yang akan dimasukkan Adalah NPM mahasiswa dan Nama mahasiswa 2. Untuk Form Master

Kelas data yang akan dimasukkan adalah dimulai dari kode kelas dan nama kelas, 3. Untuk

form master Fakultas dimulai dari kode fakultas dan nama fakultas,4. Untuk Master program

Studi dimulai dari Kode Prodi dan Nama prodi, 5. Form Master Nama Kota di mulai dari
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kode kota dan Nama kota, 6. Form Master APBU, data yang dimasukkan adalah Kode APBU

dan Nama APBU,7. Form Input Data  Beban Pembiayaan , Data yang dimasukkan dimulai

dari NPM, Program Studi, Tahun Angkatan, Biaya SPP persemester, Biaya SPP Perbulan,

Biaya PKL, Biaya Praktikum, Biaya Bimbingan Skripsi, Biaya Yudisium dan Wisuda, 8.

Form Input Data Tunggakan , data yang di input mulai dari NPM, Nama, Tahun. Semester,

SPP. Pembayaran, Tunggakan, Tanggal Bayar, Denda, 9. Form Input data Pembayaran

Mahasiswa, data yang diinput dimulai dari NPM, Nama, Tahun. Semester, SPP. Pembayaran,

Tunggakan, Tanggal Bayar, Denda, Total pembayaran dan Cetak Kuitansi.

Hasil

Form Input Data Beban Pembiayaan Mahasiswa

Form Input Data Tunggakan Mahasiswa

Form Input Data Pembayaran Mahasiswa

KESIMPULAN
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Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik

kesimpulan, kesimpulan tersebut yaitu :

1. Sistem Informasi uang diusulkan dapat membuat laporan secara cepat dan efisien

sesuai dengan data yang ada. Sehingga bagian staf akademik dari setiap fakultas dapat

memperoleh laporan dari setiap transaksi atau kegiatan yang ada tepat pada waktunya.

2. Dengan menggunakan sistem informasi yang diusulkan, maka dapat meningkatkan

efisiensi kerja pada pegawai atau yang diusulkan, maka dapat meningkatkan kerja

pada pegawai atau yang berwewenang menggunakan program tersebut.

3. Karena instansi memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak, maka bahasan

pemrograman Delphi merupakan bahasa pemrograman yang tepat untuk mengolah

data dengan skala data yang cukup besar, ditambah dengan pengolahan database yang

terstruktur seperti Microsoft SQL, dan crystal Reports yang digunakan pada sistem

yang diusulkan ini.
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ABSTRAK

PT. Astra International Tbk. Daihatsu Indonesia adalah salah satu perusahaan swasta yang

terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini, diharuskan mempunyai bengkel dengan service

center yang bagus, sehingga customer memiliki kepuasan tersendiri pada perusahaan

tersebut. PT. Astra International Tbk. Daihatsu Banjarmasin adalah salah satu cabang yang

beralamat Jl. A. Yani Km. 7.4 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebenarnya perusahaan

sudah memiliki sebuah aplikasi pendaftaran service yang cukup baik, namun masih terdapat

kekurangan pada aplikasi. Proses service dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran

service mobil pada Service Advisor (SA), selanjutnya mobil diserahkan kepada mekanik dan

bagian sparepart untuk pengecekan selanjutnya. Setelah proses service mobil selesai, maka

dilanjutkan dengan proses pencucian mobil. Menurut informasi dari angket kepuasan

pelanggan, pelanggan yang meninggalkan proses service tidak merasa puas dengan pelayanan

service, karena petugas service seringkali lupa tidak melakukan konfirmasi secara langsung

bahwa kendaraan telah selesai diservice. Hal ini seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya

sistem secara otomatis yang dapat melakukan konfirmasi secara langsung dari step posisi

kendaraan yang diservice. Seharusnya setiap perubahan data status service akan di sampaikan

langsung ke Handphone pelanggan melalui SMS. Jadi pelanggan dapat mengetahui sudah

sampai dimana proses service mobilnya masing-masing.

Kata Kunci: aplikasi, astra, servis, SMS

ABSTRACT

PT. Astra International Tbk. Daihatsu Indonesia is one of the leading private companies in

Indonesia. This company, is required to have a workshop with a good service center, so that

the customer has a certain satisfaction in the company. PT. Astra International Tbk. Daihatsu

Banjarmasin is one of the branches with Jl. A. Yani Km. 7.4 Banjarmasin South Kalimantan.

Actually, the company already has a registration application service is pretty good, but there

are still shortcomings in the application. The process starts from customer service to register

a car service in Service Advisor (SA), subsequently handed over to the car mechanic and

spare parts for further checks. Once the process is complete car service, then proceed with the

car wash. According to information from the customer satisfaction questionnaire, customers

who left the service are not satisfied with the service service, because service personnel often

forget did not confirm directly that the vehicle has been completed diservice. This often

happens because there is no system that can automatically perform direct confirmation of the

step position of the vehicle is serviced. Should have any change of status data service will be

conveyed directly to mobile subscribers via SMS. So customers can know where the service

is already up her car each.

Kata Kunci: aplication, astra, service, SMS

PENDAHULUAN

PT. Astra International Tbk. Daihatsu Indonesia adalah salah satu perusahaan swasta

yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini, diharuskan mempunyai bengkel dengan service
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center yang bagus, sehingga customer memiliki kepuasan tersendiri pada perusahaan

tersebut. PT. Astra International Tbk. Daihatsu Banjarmasin adalah salah satu cabang yang

beralamat Jl. A. Yani Km. 7.4 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebenarnya perusahaan

sudah memiliki sebuah aplikasi pendaftaran service yang cukup baik, namun masih terdapat

kekurangan pada aplikasi.

Proses service dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran service mobil pada

Service Advisor (SA), selanjutnya mobil diserahkan kepada mekanik dan bagian sparepart

untuk pengecekan selanjutnya. Setelah proses service mobil selesai, maka dilanjutkan dengan

proses pencucian mobil. Menurut informasi dari angket kepuasan pelanggan, pelanggan yang

meninggalkan proses service tidak merasa puas dengan pelayanan service, karena petugas

service seringkali lupa tidak melakukan konfirmasi secara langsung bahwa kendaraan telah

selesai diservice. Hal ini seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya sistem secara otomatis

yang dapat melakukan konfirmasi secara langsung dari step posisi kendaraan yang diservice.

Seharusnya setiap perubahan data status service akan di sampaikan langsung ke Handphone

pelanggan melalui SMS. Jadi pelanggan dapat mengetahui sudah sampai dimana proses

service mobilnya masing-masing.

Oleh karena itu peneliti berencana merancang aplikasi pendaftaran service dengan beberapa

keunggulan yaitu ditambahkannya fitur Email Gateway dan SMS Gateway.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini dengan

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara atau interview

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan

wawancara dengan pihak perusahaan terutama pada bagian Service Advisor (SA) tentang

bagaimana alur penerimaan service.

Pengamatan Langsung atau Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung

proses pendataan data service di perusahaan tersebut.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Aplikasi Pendaftaran Servis ini terdapat halaman utama yaitu halaman

administrator, halaman ini di kelola oleh admin yaitu Service Advisor (SA). Sebelum masuk

aplikasi admin harus login terlebih dahulu, berikut tampilan dari halaman login admin.

Setelah berhasil masuk halaman login, admin harus memasukkan username dan

passwordnya, apabila user akun cocok maka admin dapat menggunakan aplikasi, apabila

salah maka admin kembali diarahkan ke halaman login. Pada aplikasi terdapat beberapa

menu yang dapat digunakan oleh admin. Berikut akan dibahas kegunaan dari masing-masing

halaman.

Halaman Home

Setelah berhasil login maka admin akan di arahkan ke halaman home. Berikut tampilan dari

halaman home.

Halaman Pendaftaran Servis

Pada halaman ini admin dapat menambahkan data servis baru, ini adalah halaman utama dari

aplikasi ini. Berikut tampilannya.
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Halaman Data Pendaftaran

Setelah admin memasukkan data pendaftaran, maka akan langsung ke halaman data

pendaftaran, pada halaman ini admin dapat mengedit, melihat, maupun menghapus data

pendaftaran. Apabila admin mengedit data pendaftaran, misalnya merubah status pendaftaran

dari New ke Selesai, maka disitulah terjadi proses SMS ke pelanggan yang memberitahukan

bahwa servis sudah selesai. Berikut tampilannya.

Halaman Data Type Mobil

Pada halaman ini admin dapat memanajemen data type mobil baik menambahkan, mengedit

maupun menghapus data type mobil. Berikut tampilannya.

Halaman Data Paket Servis

Pada halaman ini admin dapat memanajemen data paket servis baik menambahkan, mengedit

maupun menghapus data paket servis. Berikut tampilannya.

Halaman Manajemen Admin



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017        ISBN : 978-602-71393-6-7

75

Pada halaman ini admin dapat memanajemen data admin baik menambahkan maupun

mengedit data admin. Berikut tampilannya.

Halaman Laporan Data Servis

Pada halaman ini admin dapat melihat maupun memprint data servis. Print laporan data

servis bisa harian bulanan maupun tahunan. Berikut tampilannya.

Logout

Apabila admin sudah selesai menggunakan aplikasi, sebaiknya admin harus memilih

menu logout. Setelah admin memilih menu logout maka otomatis akan kembali ke halaman

login. Menu logout juga berfungsi menghapus session dari masing-masing admin yang login,

jadi lebih aman untuk meninggalkan aplikasi.

KESIMPULAN

Customer Care mempunyai arti yakni “Layanan Pelanggan”, perusahaan memberikan

pelayanan yang maksimal untuk mendapatkan respon yang baik dari pelanggan. Customer

care adalah kunci kesuksesan perusahaan. Customer care mempunyai arti hampir sama

dengan Customer Relationship Management (CRM), mempunyai arti strategi organisasi

dalam mengelola hubungannya dengan pelanggan. Suatu perusahaan menjaga dan

memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa

puas dengan pelayanan yang diberikan. CRM sebagai core business strategy yang

mengintegrasikan proses internal serta fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan dengan
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jejaring eksternal untuk menciptakan dan memberikan manfaat kepada target pelanggan yang

memberikan keuntungan.

Sms gateway merupakan suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk

mengirim dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, Smartphone, dan lain-lain). Sms

gateway digunakan untuk menyebarkan pesan ke banyak nomor secara otomatis, cepat, dan

terhubung langsung dengan database yang berisi nomor-nomor ponsel yang akan dikirimi

SMS broadcast tersebut, sehingga secara otomatis sms akan tersebar tanpa harus mengetik

sms satu per satu. Terdapat beberapa pengembangan dari aplikasi Sms gateway, diantaranya

yaitu SMS Polling, SMS on Demand, SMS Scheduller, SMS Massal, SMS Auto Replay.

SMS Auto Replay merupakan salah satu jenis pengembangan dari Sms gateway yang dengan

adanya fitur ini, maka setiap SMS yang diterima sistem akan dibalas secara otomatis oleh

sistem (Tarigan, 2013). Berikut pada Gambar 2.1 akan disebutkan mekanisme kerja SMS

Gateway.

Proses service dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran service mobil pada Service

Advisor (SA), selanjutnya mobil diserahkan kepada mekanik dan bagian sparepart untuk

pengecekan selanjutnya. Setelah proses service mobil selesai, maka dilanjutkan dengan

proses pencucian mobil. Menurut informasi dari angket kepuasan pelanggan, pelanggan yang

meninggalkan proses service tidak merasa puas dengan pelayanan service, karena petugas

service seringkali lupa tidak melakukan konfirmasi secara langsung bahwa kendaraan telah

selesai diservice. Hal ini seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya sistem secara otomatis

yang dapat melakukan konfirmasi secara langsung dari step posisi kendaraan yang diservice.

Seharusnya setiap perubahan data status service akan di sampaikan langsung ke Handphone

pelanggan melalui SMS. Jadi pelanggan dapat mengetahui sudah sampai dimana proses

service mobilnya masing-masing.
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ABSTRAK

Pada sebuah lemabaga pendidikan khususnya Sekolah Lanjutan tingkat Pertama tentunya

mempunyai masalah dengan beberapa perilaku siswa yang menyimpang. Untuk solusi

permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan dua cara yaitu pendekatan disiplin dengan

memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggaran tertentu juga dengan pendekatan

bimbingan konseling (BK) pihak sekolah dengan memberikan beberapa tahapan penyelesaian

masalah. Salah satunya dengan melakukan psikotes untuk mengetahui kepribadian siswa

yang bermasalah . jika selama ini test Psikotes dilakukan dengan cara manual yaitu test

tertulis dengan menggunakan kertas dan pulpen yang akan memerlukan waktu yang lama

untuk merangkum hasil test tersebut serta arsip manual yang bisa saja hilang datanya, maka

kami melakukan sebuah perancangan aplikasi psikotes digital menggunakan program delphi

dengan strategi Individual or small-group Appraisal dan Individual or Small-Group

Advicement untuk mengatasi kekurangan dari psikotes manual. Dengan adanya aplikasi

psikotes digital tersebut diharapkan masalah test psikotes manual yang lama dan kurang

efesien tersebut akan teratasi.

Kata kunci : Aplikasi pisikotes, Bimbingan konseling, Program delphi

ABSTRACT

On a particular education lemabaga secondary school first level certainly had problems with

some student behavior that deviates. Solutions for these problems can be solved in two ways,

namely by giving discipline approach to sanctions or penalties to certain offences as well as

with the approach of guidance counseling (BK) the school by giving the several stages of

problem resolution. One of them is by doing a psychological test to know the personality of a

troubled student. If during this test psychological test performed by manual test that is written

by using paper and a pen that will require a long time to summarize the results of the test as

well as a manual archive could be missing data, then we're doing a psychological test

applications using the digital design program delphi with Individual strategies or small-group

and Individual Appraisal or Small-Group Advicement to overcome the shortcomings of the

psychological test manual. With the application of psychological test digital was expected to

issue a long manual test psychological test and the less efficient they will be resolved.

Keywords: psychological test application, guidance counseling, Delphi Program
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PENDAHULUAN

Pada sebuah institusi pendidikan khususnya sekolah lanjutan tingkat pertama tentunya

akan ditemukan siswa yang bermasalah dengan berbagai macam bentuk perilaku serta

pelanggaran terhadap peraturan sekolah baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat.

Untuk mengatasinya, dilakukan upaya untuk menangani siswa-siswa bermasalah tersebut .

Pihak sekolah dapat melakukan dua penanganan yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan

Bimbingan Konseling (BK)

salah satu tahapan penanganan siswa bermasalah untuk bimbingan konseling yaitu

pengenalan kepribadian siswa. Ini dapat dilakukan dengan melakukan psikotes untuk melihat

kepribadian siswa yang bersangkutan. Test psikotes yang selama ini dilakukan untuk sebuah

psikotes yaitu dengan memberikan beberapa lembaran soal psikotes untuk dijawab oleh siswa

kemudian lembar jawaban akan dirangkum secara manual oleh pihak pemberi soal. semakin

banyak pengetesan psikotes maka semakin banyak soal dan kertas jawaban yang harus

disediakan, pemeriksaan yang memerlukan  waktu yang sulit ditentukan, serta penyimpanan

data dalam bentuk kertas yang tidak tahan lama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu suatu langkah untuk mempermudah

pihak sekolah khususnya Bimbingan Konseling untuk melakukan test psikotes pada

penangan siswa bermasalah tersebut. Test Psikotes secara manual  dapat digantikan dengan

lebih mudah yaitu dengan sebuah perancangan aplikasi Psikotes digital untuk mengetahui

kepribadian pada siswa bermasalah disekolah SLTP Negri 9 Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mendayagunakan

komputer sehingga dapat berperilaku cerdas seperti manusia. Ilmu komputer tersebut

mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk menirukan tindakan manusia.

Aktifitas manusia yang ditirukan seperti penalaran, penglihatan, pembelajaran, pemecahan

masalah, pemahaman bahasa alami dan sebagainya. Sistem Pakar(dalam bahasa

Inggris :expert system) adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar

sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini

digunakan sebagi dasar oleh Sistem Pakar untuk menjawab pertanyaan (konsultasi). Sistem

pakar ini juga akan dapat membantu aktivitas para pakar sebagai asisten yang berpengalaman

dan mempunyai asisten yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan.

Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan

kesimpulan (inference rules) dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau

lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam

komputer, yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk

penyelesaian masalah tertentu.
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Menentukan tujuan pembuatan aplikasi, tujuan pembuatannya adalah membuat suatu

Perancangan Aplikasi Psikotes Digital dengan strategi Individual or small-group Appraisal

yaitu konselor bersama siswa menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan,

dan prestasi belajar siswa dan Individual or Small-Group Advicement yaitu Konselor

memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil penilaian

tentang dirinya, atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan dan karir yang

diperolehnya untuk membantu memudahkan Bimbingan Konseling (BK) disekolah SLTP

Negri 9 Banjarmasin dalam pendekatan siswa bermasalah. Dengan menganalisa kepribadian

siswa lewat test psikotes digital yang dibuat menentukan seperti apa karakter/kepribadian

akan menjadi pemakai.

Dalam Desain Aplikasi Psikotes Digital yang dibuat diharapkan dapat menyelesaikan

masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pengetesan yang dilakukan pada siswa yang

bermasalah. Dengan demikian akan membuat beberapa menu guna mempermudah dalam

sistem kerja dan agar dapat melangsungkan pengetesan secara baik, serta kebutuhan yang

sesuai dengan keinginan.

Berikut analisa rancangan sistem  aplikasi pisikotes digital dengan data flow diagram

menggunakan program Delphi seperti pada diagram berikut :

Diagram Flow Diagram (diagram konteks kebutuhan sistem)
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Diagram Flow Diagram(DFD)

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Dalam penyusunan program ini akan membahas bagaimana penyusunan objek – objek yang

dibutuhkan, objek – objek tersebut adalah :

1.Form

Form yang dibutuhkan dalam program aplikasi ini antara lain :

a. Form menu yang ditampilkan di awal aplikasi muncul

b. Form login yang digunakan untuk proses masuk penggunaan aplikasi.

c. Form peserta digunakan untuk menginput data peserta.

d. Form master soal digunakan untuk menginput soal - soal.

e. Form admin digunakan untuk menginput data admin.

f. Form setting digunakan untuk mensetting ketetapan waktu muncul soal dan soal

yang tampil.

g. Form report peserta digunakan untuk mencetak laporan mengenai data peserta.

h. Form report hasil digunakan untuk mencetak laporan mengenai hasil dari test

peserta.

2.Database

Database ini digunakan untuk mencatat data – data yang ada pada aplikasi program.

3.Report

Report atau laporan merupakan sarana untuk dapat mengetahui segala macam informasi

yang dihasilkan oleh program.

4.Menu

Menu digunakan untuk mengintegrasikan objek – objek yang telah dibentuk, termasuk

form dan report sehingga membentuk program yang utuh.

Bagian awal dari program ini adalah tampilan halam utama dari program Aplikasi Psikotes

Digital yang akan mesuk ke menu-menu atau form-form selanjutnya. Dari halaman menu
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utama program ini kita bisa langsung memilih menu apa yang akan kita buka sesuai dengan

kebutuhan. Tampilan dari bagian awal adalah sebagai berikut:

Tampilan  utama pada program Aplikasi  Psikotes Digital

Berikut ini ialah output dari laporan hasil test psikotes dan kepribadian yang berisi tentang

jawaban dari tes psikotes serta sedikit penjelasan tentang kepribadian dari para peserta.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik

kesimpulan, kesimpulan tersebut yaitu :

• Aplikasi Psikotes Digital yang diusulkan dapat membuat pengetesan psikotes secara

cepat dan efisien sesuai dengan data yang ada. Sehingga bagian staf pengetes psikotes

dapat memperoleh langsung hasil dari setiap peserta tes psikotes yang ada tepat pada

waktunya.

• Dengan menggunakan Aplikasi yang diusulkan, maka dapat meningkatkan efisiensi

kerja pada pegawai atau yang berwenang menggunakan program tersebut.

• Pengolahan data yang berubah dari sistem manual ke sistem berbasis komputer lebih

efisien dan efektif dalam hal melakukan pekerjaan yang ada pada instansi.
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ABSTRAK

Sistem pendataan kehadiran mahasiswa berbasis komputer adalah sistem pendataan

kehadiran mahasiswa dengan menggunakan aplikasi komputer. Aplikasi ini dirancang untuk

mencatat kehadiran dan keaktifan mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar

mengajar di kelas pada Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-

Banjari Banjarmasin. Aplikasi komputer ini berguna bagi dosen untuk mempersingkat waktu

dalam proses pencatatan kehadiran mahasiswa dan dapat digunakan untuk mencari data

keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar agar kegiatan praktikum dapat

berjalan dengan baik dan lebih efisien. Disamping itu, karena data telah terkomputerisai

maka tingkat keamanan data lebih terjamin dengan tehindarnya dari kesalahan manusia.

Selain itu juga, dengan adanya aplikasi berbasis SMS Gateway, maka SMS akan terkirim

otomatis apabila ada mahasiswa yang tidak hadir. SMS akan memberikan informasi

mengenai kuliah yang sedang berlangsung dan menanyakan kenapa mahasiswa tersebut tidak

hadir. Oleh karena itu, mahasiswa dapat merespon SMS tersebut, dan apabila tidak ada

respon, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak ada kabar atau alpa.

Kata Kunci: absent, kelas, sms gateway

ABSTRAK

Student attendance data collection system is a computer-based data collection system to

welcoming students to use computer applications. This application is designed to record the

presence and activity of the students when carrying out learning activities in the classroom

the Islamic University Kalimantan (Uniska) Muhammad Al-Banjari Arsyad Banjarmasin.

This computer application is useful for lecturers to shorten the time in the process of

recording student attendance and can be used to find data activeness of students in learning

activities in order to follow the practical activities can run smoothly and more efficiently. In

addition, because the data has been terkomputerisai the level of data security is guaranteed by

tehindarnya of human error. In addition, with the application-based SMS Gateway, SMS will

be sent automatically when there are students who do not attend. SMS will provide

information on the ongoing study and ask why students do not attend. Therefore, students can

respond to the text message, and if there is no response, then the student is deemed no news

or negligent.

Kata Kunci: absent, class, sms gateway
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PENDAHULUAN

Perkembangan dunia informasi khususnya dalam bidang komputer, dewasa ini sudah

berkembang dengan pesat. Keperluan akan kecepatan dan keakuratan data menjadi salah satu

alasan mengapa banyak instansi atau perusahaan yang menerapkan teknologi sistem

informasi berbasis komputer dalam memenuhi setiap permintaan informasi yang dibutuhkan.

Pendataan kehadiran mahasiswa merupakan hal penting dalam perkuliahan untuk

menentukan tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan serta

menjadi acuan bagi penilaian keaktifan mahasiswa. Untuk itu sistem pendataan kehadiran

mahasiswa perlu ditinggkatkan, salah satunya adalah dengan merubah sistem pendataan

manual dengan sistem pendataan berbasis komputer.

Sistem pendataan kehadiran mahasiswa berbasis komputer adalah sistem pendataan

kehadiran mahasiswa dengan menggunakan aplikasi komputer. Aplikasi ini dirancang untuk

mencatat kehadiran dan keaktifan mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar

mengajar di kelas pada Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-

Banjari Banjarmasin.

Aplikasi komputer ini berguna bagi dosen untuk mempersingkat waktu dalam proses

pencatatan kehadiran mahasiswa dan dapat digunakan untuk mencari data keaktifan

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan

baik dan lebih efisien. Disamping itu, karena data telah terkomputerisai maka tingkat

keamanan data lebih terjamin dengan tehindarnya dari kesalahan manusia.

Selain itu juga, dengan adanya aplikasi berbasis SMS Gateway, maka SMS akan terkirim

otomatis apabila ada mahasiswa yang tidak hadir. SMS akan memberikan informasi

mengenai kuliah yang sedang berlangsung dan menanyakan kenapa mahasiswa tersebut tidak

hadir. Oleh karena itu, mahasiswa dapat merespon SMS tersebut, dan apabila tidak ada

respon, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak ada kabar atau alpa.

METODE PENELITIAN

Pengelolaan absen awalnya dilakukan dengan cara memberikan lembar kertas absen

ke mahasiswa secara bergantian, mahasiswa kemudian mencari data dirinya dan

menandatangani lembar absen tersebut. Apabila sudah selesai, maka map yang berisi lembar

absen kemudian diserahkan ke dosen pengajar. Dosen harus memastikan setiap tandatangan

tersebut sah atau tidak absen titipan, maka dosen harus mengabsen ulang setiap mahasiswa

dengan cara memanggil satu-persatu mahasiswa.

Proses absen itu akan dilakukan setiap kali dosen memasuki ruang kelas, hasil absen

kemudian diserahkan ke fakultas. Setiap semester dosen harus menghitung jumlah absen
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setiap mahasiswa yang meudian akan dihitung dan diberi nilai. Proses perhitungan ini

sebenarnya bisa dikakukan secara cepat menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini peneliti akan mencoba untuk

merancang sistem berupa aplikasi absensi yang kemudian dipadukan dengan SMS Gateway

sebagai sarana pelengkap aplikasi. Setiap dosen harus membawa laptop setiap kali masuk

mengajar. Dosen segera membuka aplikasi dan memanggil satu-persatu mahasiswa yang

hadir. Apabila ada yang tidak hadir maka status pada form aplikasi dapat diganti menjadi

izin, sakit, maupun alpa.

Setiap mahasiswa yang berstatus alfa maka akan langsung otomatis dikirim SMS

yang isinya menanyakan kabar dan kenapa tidak bisa hadir. Apabila ada kabar atau balasan

SMS maka dosen dapat segera mengganti status absen mahasiswa tersebut. Data absensi

kemudian disimpan dan masuk ke arsip database. Kemudian dosen dapat mencetak hasil

rekapitulasi absen baik harian bulanan maupun tahunan yang kemudian dapat dijadikan acuan

untuk perhitungan nilai absen pada akhir semester.

Perancangan sistem terdiri dari rancangan menu, rancangan database, relasi antar

tabel, diagram konteks, data flow diagram, dan rancangan antar muka (tampilan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya struktur aplikasi terdiri dari Halaman Dosen dan Halaman

Administrator. Apabila pengguna membuka aplikasi, maka akan diarahkan langsung ke

halaman Login. Pada halaman login pengguna harus memasukkan username dan password

agar bisa masuk ke aplikasi. Pengguna akan diarahkan ke halamannya masing-masing sesuai

dengan akun usernya masing-masing, apakah dia berlevel Adminstrator atau Dosen.

Berikut uraian dari kedua halaman:

Halaman Dosen

Pada halaman dosen ada beberapa menu yang dibatasi, karena dosen hanya bisa

mengelola data absen dari kelas dan mata kuliahnya masing-masing. Berikut tampilan dari

masing-masing menu yang ada di halaman dosen:
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1. Halaman Home Dosen

Setelah login berhasil maka dosen akan diarahkan ke halaman home, tapi apabila

gagal maka akan dikembalikan ke halaman login. Berikut tampilan halaman home dosen:

2. Halaman Cara

Pada halaman ini dosen dapat melihat tata cara penggunaan aplikasi yang baik dan

benar. Text pada halaman cara dapat di edit oleh admin aplikasi. Berikut tampilan

3. Halaman Absensi

Halaman absensi adalah halaman utama dari aplikasi ini, pertama dosen harus memilih

kelas, maka akan muncul nama-nama mahasiswa dikelas tersebut. Selanjutnya dosen dapat

merekap data absen tersebut. Berikut tampilan halaman absensi:

4. Laporan Absensi

Setelah mengisi data absensi maka dosen akan diarahkan ke halaman laporan absensi,

laporan absensi dapat dilihat secara harian, bulanan, semesteran, maupun tahunan. Setelah
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data absen direkap, dosen dapat mengirim sms langsung dengan sekali klik ke mahasiswa

yang absen.

5. Laporan SMS Terkirim

Semua SMS yang terkirim akan dapat dilihat pada halaman laporan SMS

terkirim. Berikut tampilan dari halaman laporan SMS terkirim:

6. Profilku

Pada halaman ini dosen dapat mengedit data akunnya masing-masing, tidak dapat

melihat data profile dosen lain, juga dapat mengedit password login masing-masing. Berikut

tampilan halaman profilku:
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7. Logout

Menu logout digunakan untuk keluar aplikasi secara aman. Fungsi logout juga

berfungsi menghapus session data login, sehingga data login dosen lebih aman dari pengguna

yang tidak bertanggung jawab.

Halaman Administrator

Pada halaman administrator, admin atau pengelola dapat mengedit semua konten pada

aplikasi, termasuk menambah admin baru. Biasanya hak akses untuk administrator hanya

dipegang oleh 1 (satu). Berikut halaman dan menu-menu yang ada pada halaman

administrator aplikasi absensi.

1. Halaman Home Admin

Tampilan halaman home admin sama persis dengan halaman home dosen, pembahasan

dan gambar bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya.

2. Halaman Edit Cara

Pada halaman ini admin dapat mengedit semua text yang akan ditampilkan pada

halaman cara pada level dosen. Berikut tampilan haaman edit cara:

3. Halaman Absensi

Tampilan halaman absensi admin sama persis dengan halaman absen dosen, pembahasan

dan gambar bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya.

4. Halaman Data Dosen

Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus dan melihat semua

data dosen.
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5. Halaman Data Mahasiswa

Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus dan melihat semua

data mahasiswa.

6. Halaman Data Kelas

Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus dan melihat

semua data kelas.

7. Halaman Mata Pelajaran

Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus dan melihat semua

data mata pellajaran.
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8. Laporan-Laporan dan Logout

Tampilan halaman home admin sama persis dengan halaman home dosen, pembahasan

dan gambar bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya.

KESIMPULAN

Sistem pendataan kehadiran mahasiswa berbasis komputer adalah sistem pendataan

kehadiran mahasiswa dengan menggunakan aplikasi komputer. Aplikasi ini dirancang untuk

mencatat kehadiran dan keaktifan mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar

mengajar di kelas pada Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-

Banjari Banjarmasin.

Aplikasi komputer ini berguna bagi dosen untuk mempersingkat waktu dalam proses

pencatatan kehadiran mahasiswa dan dapat digunakan untuk mencari data keaktifan

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan

baik dan lebih efisien. Disamping itu, karena data telah terkomputerisai maka tingkat

keamanan data lebih terjamin dengan tehindarnya dari kesalahan manusia.

User pada aplikasi ini di bagi menjadi 2 kelompik user, yaitu Adminnistrator sebagai

pengelola aplikasi dan Dosen sebagai pemakai aplikasi. Setiap user dibagi tugas masing-

masing, untuk halaman administrator terdapat menu lengkap aplikasi sedangkan pada

halaman dosen hanya proses absensi dan melihat laporan. Semua proses dalam aplikasi sudah

di uji coba dan dapat berjalan dengan baik dan lancar baik secara offline maupun online dan

dapat diterapkan oleh dosen pada pembelajaran dikelas. Apikasi juga dipadukan dengan SMS

Gateway, jadi apabila ada mahasiswa yang tidak hadir maka SMS akan otomatis terkirim ke

mahasiswa yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi ketidakhadirannya.
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ABSTRAK

Penerapan aplikasi teknologi sistem informasi job deskripsi berbasis website pada PT.

Hexindo Adiperkasa Banjarmasin untuk proses administrasi proyek sewa alat berat sangat

membantu karyawan di kantor tersebut terutama pada devisi penanganan proyek, karena

dapat menghemat waktu dalam penanganan berkas serta mempermudah memonitoring

perkembangan proyek yang sedang berlangsung.Tahapan awal dalam pembuatan aplikasi ini

yaitu menganalisa berkas, merancang tabel yang digunakan, pembuatan aplikasi berbasis

website dan pengujian aplikasi.

Kata Kunci :Job Deskripsi, Website,Proyek,Alat Berat, Sistem Informasi.

ABSTRACT

Implementation of information systems technology applications web-based job description

PT Hexindo Adiperkasa Banjarmasin to process heavy equipment rental project

administration was very helpful employee at the office, especially in the division handling the

project, because it can save time in file handling and facilitate monitoring the progress of

ongoing projects. The initial process of making these applications is to analyze the file, the

table used to design, manufacture and testing of applications based website application.

Keywords: Job Description, Website, Project, Equipment, Information Systems.

PENDAHULUAN

Belum adanya implementasi sistem yang mendukung penanganan proyek penyewaan

alat berat membuat proses verifikasi data cukup lama dan juga laporan perkembangan proyek

terhadap pimpinan tidak bisa dilakukan secara real time , sehingga terkesan tidak efisien

dalam hal waktu dan juga berdampak pada customer karena hasil proses dari verifikasi akan

disampaikan juga kepada customer bahwa kesiapan mengenai unit atau alat berat beserta

operator alat.

Dari permasalahan diatas dapat diambil alternative solusi yaitu dengan cara

membangun sistem informasi aplikasi job deskripsi berbasis website untuk menangani proses

penerimaan proyek sewa alat berat dan verifikasi data proyek, dimana dengan adanya sistem

tersebut dapat membantu proses kerja pada devisi penanganan proyek pada PT. Hexindo

Adiperkasa (Hexindo).
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METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisa berkas transaksi yang terdapat pada PT. Hexindo Adiperkasa

Banjarmasin.

2. Merancangkan table-tabel yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi

3. Menganalisa menu-menu transaksi aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem

4. Membuat aplikasi Job Deskripsi

5. Menguji hasil aplikasi

6. Menarik kesimpulan.

Gambar Proses Alur Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

1. Menganalisa data transaksi yang ada pada PT. Hexindo Adiperkasa

2. Mengumpulkan artikel dan jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi

Analisa Data Transaksi

Merancang Tabel

Menganalisa Kebutuhan Aplikasi

Proses Membuat Aplikasi

Hasil
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Perancangan Database

Perancangan database dalam hal ini ,yaitu membuat rancangan analisa tabel-tabel

transaksi yang digunakan dalam sistem sewa alat berat pada PT. Hexindo Adiperkasa.

Tabel 1. Admin

Nama Field Tipe Panjang Keterangan

Username Varchar 20 Primary Key

Password Varchar 20

Keterangan int
Keterangan : Tabel admin digunakan untuk menyimpan informasi data pengguna aplikasi .

Tabel 2. Alat

Nama Field Tipe Panjang Keterangan

ID int 11 Primary Key

Jenis Varchar 50

Model Varchar 90

SMR Varchar 40
Keterangan : Tabel alat digunakan untuk menyimpan seluruh data alat barat yang terdapat pada

PT, Hexindo Adiperkasa.

Tabel 3. Pelanggan

Nama Field Tipe Panjang Keterangan

Kode Varchar 15 Primary Key

Customer Varchar 50

Alamat Varchar 200

Telp Varchar 13
Keterangan : Tabel pelanggan  digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang digunakan

untuk proses transaksi penyewaan alat.

Tabel 4. Tehnisi

Nama Field Tipe Panjang Keterangan

ID int 10 Primary Key

Nama Varchar 50

Alamat Varchar 200

Telp Varchar 13

Keterangan : Tabel tehnisi digunakan untuk menyimpan data tehnisi .

Tabel 5. Transaksi
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Nama Field Tipe Panjang Keterangan

No bigint 20 Primary Key

Customer Varchar 50

NoCustomer Varchar 5

TelpCustomer Varchar 13

AlamatCustomer Varchar 100

uraian_pkj text

Unit Varchar 50

Model Varchar 40

SMR Varchar 40

NamaTeknisi Text

mengetahui Varchar 50

Mgr Varchar 15

Status Varchar 15

tgl_terima Varchar 15

jam_terima Varchar 15

Penerima Varchar 15

Melalui Varchar 20
Keterangan : Tabel transaksi digunakan untuk menyimpan proses terjadinya transaksi

penyenwaan alat berat dari pihak pelanggan.

Implentasi Interface Program

Form Login Sistem

Gambar  Form Login Sistem
Keterangan : Form login sistem berfungsi untuk menyaring pengguna yang akan memakai aplikasi ini

guna keamanan data yang akan dijaga dengan cara memasukan username dan password saat

ingin masuk kedalam sistem aplikasi.

Form Menu Home

Gambar  Form halaman utama
Keterangan : Form halaman utama berfungsi untuk navigasi menu untuk menuju kehalaman selanjutnya

yang akan dilakukannya transaksi kegiatan simpan, ubah, atau hapus data. Misalnya, menu

customer, teknisi, unit alat berat, dan transaksi sewa alat berat.
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Form Input Data Customer

Gambar Form Input Data Customer

Keterangan : Form input data customer berfungsi untuk menyimpan dan mengubah data customeryang

akan dijadikan sebagai bank data pada sistem sehingga apabila pelanggan tersebut akan

menyewa kembali dikemudian hari tidak perlu didata ulang.

5. Form Detail Customer

Gambar Form Detail Customer

Keterangan : Form detail customer berfungsi untuk menampil data dari hasil inputan customer kedalam

bentuk tabel grid.

Pada form ini terdapat beberapa tombol menu yang mempunyai tugas berbeda-beda seperti

berikut :

1. Tombol Add New Customer berfungsi untuk menampilkan form input customer yang

akan digunakan untuk proses simpan data customer.

2. Tombol Print berfungsi untuk menampilkan laporan data customer

3. Tombol Refresh berfungsi untuk mengatur posisi isi data customer pada grid tabel

dan menampilkan semua data customer apabila dilakukan pencarian data.

4. Tombol Delete berfungsi untuk menghapus data customer per-baris pada area grid

tabel yang dipilih
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5. Tombol Edit berfungsi untuk menampilkan form input data customer untuk proses

tahapan selanjutnya dalam pengubahan data.

Form Input Teknisi

Gambar 5. Form input data teknisi

Keterangan : Form input data teknisi berfungsi untuk menginput data master teknisi alat berat yang

bekerja di PT. Hexindo Adiperkas yang nanti akan digunakan apila terjadi transaksi sewa

alat berat dengan menentukan teknisi siapa yang akan diturunkan kelapangan sebagai orang

bertugas mengecek kondisi alat berat saat melakukan penuggasan.

Form Detail Teknisi

Gambar 6 Fom detail customer
Keterangan : Form detail Technician berfungsi untuk menampil data dari hasil inputan customer kedalam

bentuk tabel grid.

Pada form ini terdapat beberapa tombol menu yang mempunyai tugas berbeda-beda seperti

berikut :

1. Tombol Add New Technician berfungsi untuk menampilkan form input teknisi yang

akan digunakan untuk proses simpan data teknisi.

2. Tombol Print berfungsi untuk menampilkan laporan data teknisi

3. Tombol Refresh berfungsi untuk mengatur posisi isi data teknisi pada grid tabel dan

menampilkan semua data teknisi apabila dilakukan pencarian data.
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4. Tombol Delete berfungsi untuk menghapus data customer per-baris pada area grid

tabel yang dipilih

5. Tombol Edit berfungsi untuk menampilkan form input data customer untuk proses

tahapan selanjutnya dalam pengubahan data.

Form Unit Alat

Gambar  Form input data alat

Keterangan : Form input data alat berfungsi untuk menyimpan dan mengubah data alat berat yang

nantinya datanya diperlukan dalahm melakukan transaksi penyewaan alat belat..

Form Detail Alat

Gambar Form detail alat

Keterangan : Form detail alat berfungsi untuk menampil data dari hasil inputan unitkedalam

bentuk tabel grid. Pada form ini terdapat beberapa tombol menu yang mempunyai tugas

berbeda-beda seperti berikut :

1. Tombol Add New Technician berfungsi untuk menampilkan form input unit atau alat

yang akan digunakan untuk proses simpan data unit alat berat

2. Tombol Print berfungsi untuk menampilkan laporan data unit alat berat

3. Tombol Refresh berfungsi untuk mengatur posisi isi data teknisi pada grid tabel dan

menampilkan semua data unit alat berat apabila dilakukan pencarian data.
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4. Tombol Delete berfungsi untuk menghapus data Uni talat  berat per-baris pada area

grid tabel yang dipilih

5. Tombol Edit berfungsi untuk menampilkan form input data alat berat untuk proses

tahapan selanjutnya dalam pengubahan data.

Laporan Data Customer

Gambar Laporan data customer

Laporan Data Unit

Gambar Laporan data Unit alat

Laporan Data Teknisi

Gambar Laporan data teknisi
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KESIMPULAN

1. Penggunaan program Job Deskripsi Berbasis Website pada PT. Hexindo Adiperkasa

Banjaramasin membantu devisi penanganan proyek dalam hal pelaporan kegiatan proyek

penyewaan alat berat kepada pimpinan.

2. Pimpinan PT. Hexindo Adiperkasa Banjarmasin dapat memonitoring langsung kegiatan

dan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan dan dapat melihat hasil dari proyek-

proyek sebelumnya yang sudah selesai dikerjakan.

3. Masih perlu analisa lebih lanjut terhadap pengembangan aplikasi yang ada dari sisi

penambahan fitur atau penerapan aplikasi dalam betuk mobile.
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ABSTRAK

Rancangan aplikasi Bimbingan Konseling untuk sekolah menengah atas memfokuskan

pengelolaan layanan bimbingan konseling berbasis web, dimana layanan  selama ini di kelola

secara manual sehingga tidak efektif dalam penggunaannya. Tampilan untuk sistem ini dibuat

menggunakan Pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Tujuan dibangun

sistem ini untuk mempermudah guru dalam mengontrol tingkat kedisiplinan siswa yang

dikorelasikan dengan kenakalan siswa dan prestasi siswa, dan juga orangtua dapat

mengontrol kedisiplinan anaknya. Pengelolaan Aplikasi bimbingan konseling (ABK) dapat di

kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah,

sehingga di harapkan dengan adanya aplikasi bimbingan konseling ini akan memfasilitasi

konselor dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan lengkap

dalam mengambil keputusan-keputusan strategis.

Kata Kunci : Bimbingan Konseling, PHP, MySQL, Sistem Informasi

ABSTRACT

The application design of counseling guidance for senior high school focus on the

management of counseling guidance services with web-based, where usually the services are

managed manually and make it is not effective in its use. The display of this system is created

using PHP programming and MySQL database. The purpose of this system is to make

teacher easier in controlling students’ discipline level which is correlated with students’

delinquency and achievement, and also parents can control their children’s discipline.

Counseling guidance application management can be developed according to the needs and

capacity of the infrastructure owned by the school, then it is expected with this counseling

application will facilitate the counselor and principal to get right, accurate, and complete

information in taking strategic decisions.

Key words: Counseling Guidance, PHP, MySQL, information System

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling telah memiliki kekuatan yang tinggi ditingkat pendidikan.

Bimbingan konseling merupakan serangkaian program layanan yang diberikan kepada

peserta didik agar mereka mampu berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Bimbingan konseling biasanya dilakukan di sekolah-sekolah dari tingkat  dasar, bahkan pra

sekolah sampai tingkat tinggi.
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Pada umumnya, seorang guru haruslah mengenal atau mengerti akan kemampuan dan

masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang murid. Nantinya kita akan dihadapkan oleh

beberapa masalah atau problem dari anak didik yang menegeluhkan tentang permasalahan

dalam proses belajar mereka. Bisa saja, mereka mencurahkan keluh kesahnya kepada kita

sebagai seorang guru, atau kita mengetahui masalah mereka tanpa memberitahu terlebih

dahulu.

Namun, untuk mengetahui seorang murid itu memiliki masalah atau tidak dalam

proses belajar maka kita perlu mengetahui bagaimana cara mengetahui masalah-masalah

yang dihadapi murid. Salah satunya dengan menggunakan bimbingan konseling disekolah.

Tantangan baru bimbingan konseling pada tahun-tahun sekarang ini memerlukan

waktu, tenaga dan serta teknologi yang dapat membantu tugas konselor di sekolah. Salah satu

hambatan kinerja konselor di sekolah saat ini diantaranya tidak adanya dukungan sistem yang

mampu meringankan tugas konselor tersebut. Tuntutan kerja administratif menyita waktu

yang cukup banyak sehingga konselor memiliki keterbatasan untuk memberikan layanan

yang optimal.

Berdasarkan latar belakang judul yang dipilih, maka perumusan masalahnya adalah

bagaimana melakukan analisa dan perancangan Aplikasi Bimbingan Konseling untuk

Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu guru pembimbing (konselor) dalam

menangani data siswa yang melakukan pelanggaran dengan membuat rancangan sistem

informasi bimbingan konseling dan orang tua pun dapat mengetahui keadaan anak dan

jumlah pelanggaran yang telah dilakukan saat disekolah.

Target luaran wajib dan tambahan dalam pembuatan penelitian ini adalah:

a. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional

terakreditasi seperti jurnal Al ‘Ulum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).

b. Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional.

c. Pengayaan bahan ajar

METODE PENELITIAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam perancangan sistem informasi

bimbingan dan konseling ini menggunakan model waterfall. Alasan menggunakan cara

waterfall dikarenakan metode ini mempunyai tahapan-tahapan yang jelas, nyata dan praktis.

Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya pengulangan
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dalam tahapan sehingga pengembangan sistem yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang

diinginkan.

Waterfall model merupakan salah satu model perangkat lunak yang mengambil

kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, dan

merepresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti analisis dan definisi

persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian unit, integrasi sistem,

pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan (Sommerville, 2003).

Tahapan dan langkah-langkah pengembangan sistem menggunakan metode waterfall

adalah sebagai berikut :

a. Analisis Sistem

Penelitian yang dilakukan, seperti : mencari permasalahan yang ada, mengumpulkan

data (data fisik, non fisik), wawancara dan lain-lain.

b. Perancangan Sistem

Mendesain sistem informasi yang dilakukan dengan membuat rancangan sistem

dalam bentuk DFD, struktur navigasi, dan storyboard yang akan diikuti dengan

rancangan hak akses, rancangan database, rancangan tampilan dari keseluruhan

sistem.

c. Penulisan kode program

Bagian pengodean merupakan bagian untuk memasukan script kode pemrograman

yaitu membuat suatu aplikasi sistem informasi bimbingan dan konseling berdasarkan

perancangan sistem yang telah dilakukan pada tahap desain system dengan bahasa

pemrograman PHP dan MySql.

d. Pengujian program

Melakukan pengujian pada sistem yang telah dibuat. Pengujian ini ditujukan untuk

menguji keterhubungan dari tiap-tiap fungsi perangkat lunak untuk menjamin bahwa

persyaratan sistem telah terpenuhi.

e. Penerapan program

Bagaimana pengimplementasian dan proses pemeliharaan sistem informasi bimbingan

dan konseling yang akan berjalan pada sekolah – sekolah menengah tingkat atas

khususnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari analisis sistem yang dirancang mulai dari rancangan menu,

rancangan database, diagram konsteks maka dapat dibuat rancangan Aplikasi Bimbingan

Konseling untuk Sekolah Menengah Atas sebagai berikut:

Rancangan Antar Muka Sistem

Desain  input  output   digunakan  untuk  memberikan  gambaran  terhadap  desain

halaman  aplikasi  berbasis  web   yang  akan  dibangun.  Berikut  ini  desain atau rancangan

input output    dari   aplikasi   Bimbingan   Konseling   pada   Sekolah Menengah Tingkat

Atas (SMA):

Gambar 1 Rancangan Form Login

Gambar 1 adalah rancangan form  login  merupakan form  identifikasi  pengguna  dari

program. Form   ini   berguna   dalam   memberikan   otorisasi   pemakaian   program, pada

aplikasi SIBILING terdapat empat pengguna yaitu admin, siswa, guru dan orangtua / wali.

Gambar 2 Rancangan menu utama

Implementasi Sistem

Berdasarkan dari rancangan yang telah dibuat maka akan menghasilkan desain program sebagai

berikut:

Tampilan Antar Muka Aplikasi
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Gambar 3 Tampilan menu utama

Gambar 4 Tampilan Data induk admin

Gambar 5 Tampilan data induk Guru

Gambar 6 Tampilan data induk siswa

Gambar 7 Tampilan data induk Orangtua/wali
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Gambar 8 Tampilan Laporan Detail Pelanggaran

Gambar 9 Tampilan laporan Pelanggaran Siswa

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai rancang bangun sistem

informasi bimbingan konseling (SIBILING) pada Sekolah Menengah Atas, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan dan implementasi yang meliputi proses pengolahan data siswa,

pengolahan data kasus serta pengolahan data konseling telah berhasil dengan baik.

2. Sistem telah berhasil dibuat menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan

Bahasa pemrograman PHP dan untuk menyimpan data menggunakan MYSQL

sebagai database.

3. Aplikasi SIBILING bisa diakses langsung oleh  orang tua, sehingga orang tua dapat

memantau keseharian anak dari rumah atau dari tempat bekerja.

Saran

Sistem Informasi Bimbingan Konseling (SIBILING) ini tidak terlepas dari

kekurangan dan kelemahan. Oleh Karena itu perlu perbaikan  dan perkembangan  sistem

selanjutnya, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan dan pengecekan keamanan sistem (security)

2. Perlu ditambah fitur absensi siswa sehingga ada pengaruh prilaku siswa dengan

kehadiran siswa disekolah.
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3. Perlu perbaikan pada desain tampilan agar lebih menarik dan mudah digunakan baik

didesktop  maupun diperangkat lain seperti tablet atau handphone (smartphone).
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ABSTRAK

Pelaporan penilaian (Raport) perkembangan anak untuk sebuah lembaga pendidikan

sangatlah penting untuk pengasipannya . Jika pembuatan pelaporan di sekolah dasar masih

menggunakan metode manual yaitu tulisan tangan saja kemudian pengarsipannya hanya

dengan patokan raport dan catatan manual yang bisa hilang maka kami mengusulkan sebuah

solusi untuk permasalahan tersebut yaitu dengan membuat perancangan sebuah Aplikasi

Pelaporan penilaian Perkembangan siswa dengan menggunakan Pemrograman Visual Basic ,

kemudian menggunakan Microsoft Access sebagai database serta laporan dengan

menggunakan Crystal report. Dengan pembuatan aplikasi ini diharapkan pengarsipan untuk

penilaian dan pelaporan perkembangan anak ini dapat lebih rapi dan mudah dalam pencarian.

Kata kunci : Raport Digital , Visual Basic , Microsoft Access

ABSTRACT

Reporting assessment (report cards) development of the child to an educational institution is

important for archiving. If the creation of reporting in primary schools still use manual

methods that handwriting only then archiving only with a standard report cards and manual

records that could be lost then we propose a solution to the problem by making the design of

an Application Reporting assessment development of students by using Visual Basic

Programming, then use Microsoft Access as a database and reports using Crystal reports. By

making this application is expected filing for assessment and reporting of child development

can be neater and easier to search.

Keywords: Digital report card, Visual Basic , Microsoft Access

PENDAHULUAN

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam

pengambilan keputusan. Penilaian merupakan komponen yang penting dalam suatu sistem

pendidikan. Penilaian hasil belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan

pembelajaran, bahkan merupakan hal yang vital dalam sistem pendidikan dan pengajaran di

lembaga pendidikan formal. Dengan adanya hasil penilaian akan dapat diketahui kemajuan

dan perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, melalui penilaian

yang dilakukan oleh guru, guru akan mengetahui tingkat keberhasilan dari program
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pembelajaran yang direncanakannya dan  mengetahui pula tingkat efisiensi dari pelaksanaan

programnya Dalam hal ini efisiensi yang dimaksud akan dikaitkan dengan ketepatan dalam

memilih pendekatan, strategi, metode, dan media yang pakai.

Untuk memberikan pelaporan penilaian perkembangan yang dilakukan secara manual

pada siswa di sebuah sekolah adakalanya terjadi kesulitan . Misalnya saja untuk pengarsipan

nilai anak pada tahun ke tahun. Contohnya jika pada suatu hari ada orang tua murid yang

melaporkan kehilangan raport anak , maka jika wali kelas mencari nilai anak tersebut dan

merangkumkan nya lagi raport si anak secara ulang maka akan memerlukan waktu yang agak

lama dan merepotkan.  Hal ini juga terjadi pada SDN Basirih 2 Banjarmasin. Semua hasil

penilaian , baik penilaian harian, bulanan maupun nilai akhir anak dilakukan secara manual.

Jika kemungkinan ada orang tua murid atau jika ada tim penilai dari dinas pendidikan yang

ingin melihat atau meninjau hasil belajar anak didik dari  SD tersebut , maka para pengajar

akan disibukkan dengan membuka-buka lagi arsip nilai secara manual tersebut. tentunya hal

ini akan memerlukan waktu yang relatif lama, apalagi jika nilai yang dicari sudah melewati

beberapa tahun , misalnya 5(lima) atau 6(enam) tahun yang lalu. Hal ini menginspirasi kami

untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut . Pelaporan penilaian

perkembangan anak didik atau raport sangatlah penting dalam rangkaian pelaksanaan

pendidikan. Penilaian ini memiliki banyak makna dan tujuan yaitu berpusat bagaimana

memahami dan mengetahui perkembangan yang sudah dicapai oleh anak didik setelah

mendapatkan banyak ransangan pembelajaran. Jika sistem penilaian selama ini yang

dilakukan hanya dilaksanakan secara manual, maka alangkah terbantunya jika bisa dilakukan

peningkatan untuk sistem penilaian secara komputerisasi semua penilaian dan perkembangan

anak didik mulai dari harian,bulanan serta nilai akhir murid disekolah SD tersebut. Penilaian

perkembangan anak dalam sekolah dasar tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Aplikasi

raport digital biasanya hanya dibuat dengan menggunakan Microsoft excel saja, jadi penulis

ingin membuat aplikasi digital yang berbeda yaitu dengan menggunakan pemograman visual

basic . dengan menggunakan pemrograman ini, akan lebih mudah pengalikasian yang akan

dibuat oleh para wali karena aplikasi yang dirancang dengan menggunakan visual basic ini

dapat dilengkapi dengan microsoft Access sebagai database dan crystal report sebagai

reporting report nya . Karena banyak faktor yang perlu diamati pada saat pengumpulan

data,analisa baik pada pelajaran agama maupun bahasa Indonesia misalnya. Penelitian

terhadap perkembangan anak harus dilakukan secara serius,teliti serta objektif dalam

pengelolaan fakta tanpa asumsi-asumsi kemudian bisa menjadi data yang mampu

menggambarkan siapa dan bagaimana anak didik tersebut sesungguhnya.
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METODE PENELITIAN

Dalam ,membuat rancangan aplikasi  ini diperlukan perencanaan yang baik agar

dihasilkan sistem yang dapat berjalan optimal. Untuk tahap perencanaan nya adalah sebagai

berikut:

- Membuat  tujuan pembuatan aplikasi

Tujuan pembuatannya adalah membuat sebuah aplikasi penilaian dan pelaporan

perkembangan untuk murid SDN Basirih 2 banjarmasin yang berguna untuk mempermudah

pengarsipan serta penyimpanan data-data yang mungkin suatu saat akan diperlukan kembali

misalnya untuk evaluasi sekolah dari dinas pendidikan atau hal yang lainnya yang tentunya

juga akan mempermudah kerja para wali kelasnya.

Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem

aplikasi yang berisi pertanyaan serta database sebagai media penyimpanan, dengan langkah-

langkah sebagai berikut :

1) Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan

2) Membuat rancangan aplikasi penilaian dan pelaporan perkembangan murid

3) Membuat diagram tentang aplikasi

4) Menerjemahkan diagram kedalam bahasa pemrograman

5) Membuat program aplikasi

6) Mengkompilasi program

7) Melakukan pengujian program

8) Melakukan revisi atau perbaikan program apabila diperlukan.

Metode penelitian dalam hal ini meliputi perancangan yang kemudian diwujudkan

dengan menggunakan aplikasi berbasis Visual Basic dengan database microsoft access dan

laporan dengan crystal report

Dalam mendesain sebuah Aplikasi Penilaiaan dan pelaporan perkembangan murid ini,

diperlukan beberapa komponen antara lain :

a. Perancangan Sistem Context Diagram

1. Data Flow Diagram(DFD)

Data flow diagram adalah gambaran sistem secara logikal. Gambaran ini tidak tergantung

pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data atau organisasi file. Keuntungan

menggunakan data flow diagram adalah memudahkan pemakai atau user yang awam di

bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dibuat. Diagram Flow Data dibuat untuk

menggambarkan tahap – tahap proses yang ada di dalam diagram konteks secara terperinci.

Diagram alir data(Data Flow Diagram) digunakan untuk menggambarkan Sistem informasi
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secara mudah melalui gambar yang lebih mudah di mengerti. DFD terdiri atas komponen

entitas eksternal dalam bentuk kotak persegi panjang. Proses dalam kotak persegi panjang

yang sudutnya melengkung atau bentuk lingkaran, alir bentuk garis panah, dan simpanan data

(data store) dalam bentuk dua garis sejajar atau kotak persegi panjang dengan satu terbuka.

Rancangan Analisa Aplikasi penilaian dan pelaporan perkembangan murid adalah seperti

pada diagram berikut :

Gambar Diagram Flow Diagram (diagram konteks kebutuhan sistem)

1. Flowchart

Flowchart merupakan suatu diagram yang menggambarkan alur kerja suatu sistem.

Berikut flowchart yang dibuat untuk mendukung  aplikasi yang dibuat untuk pelaporan

penilaian (raport) untuk SDN basirih 2 Banjarmasin

Dari keseluruhan tabel yang telah dibuat serta proses alur DFD maupun Flowchart, bisa

diambil kesimpulan untuk model ERD-nya

Gambar ERD Sistem Pelaporan Penilaian
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IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada Tahapan ini untuk kebutuhan Sistem yaitu pembuatan perangkat lunak yang

disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibuat. Program yang dibuat

akan diterapkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu program ini akan dibuat sesuai design

yang sederhana tapi berguna untuk kemudahan pembuatan system penilain digital.

Pembuatan system berdasar kan kepada pedoman pembuatan penilaian raport sekolah dasar

milik Kemendikbud Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.

Tahapan – Tahapan Implementasi Program

Implementasi pembuatan perangkat lunak Sistem Pengarsipan ini disusun secara

sistematis, mulai dari pembuatan tabel, relasi antar tabel, query, pembuatan form, pembuatan

report  sampai dengan pembuatan menu utama sehingga menjadi suatu aplikasi yang utuh.

Menu Log In

Gambar Form Menu Log in

Gambar di atas adalah Form Log in atau masuk ke aplikasi Pelaporan penilaian

Raport SDN Basirih 2 Banjarmasin. Menu ini dirancang untuk masuk ke aplikasi dengan

User adalah para wali kelas di SDN Basirih 2 Banjarmasin . untuk setiap wali kelas dibekali

sebuah user dan password untuk digunakan diaplikasi.

Gambar Menu Utama Tampilan
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Gambar Tampilan Utama menu Pelaporan penilaian pada SDN Basirih 2 Banjarmasin

Gambar di atas menampilkan menu utama rapor digital untuk SDN Basirih 2 banjarmasin

yang terdiri dari menu :

1. Input Data Sekolah

Adalah menu yang berisi data sekolah milik SDN Basirih 2 Banjarmasin

2. Input Data Guru

Adalah mnu yang berisi data-data guru pengajar di SDN Basirih 2 Banjarmasin

3. Input Data Siswa

Adalah Menu yang berisi form untuk mengisi data-data Murid per kelas yang akan

dinilai / di berikan hasil rapornya.

4. Input Nilai Raport

Adalah menu yang berisi form untuk mengisi nilai raport murid

5. Inpuu Deskripsi Raport

Adalah menu yang berisi Form Pengisian deskripsi Raport murid

6. Input Absensi

Adalah menu form pengisian absensi murid

7. Dll

Adalah menu tambahan yang bisa diisikan untuk website atau kegiatan-kegiatan siswa

Form Input Data Sekolah

Gambar Form pengisian data sekolah

Pada menu input data sekolah terdapat form pengisian data tentang sekolah yang

bersangkutan yaitu SDN Basirih 2 Banjarmasin yang berisi data kepala sekolah beserta NIP,

tahun ajaran dan semester serta Kelas serta wali kelas yang akan di input pelaporan penilaian

nya.
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Form Input Data Guru

Gambar Form Input Data Guru

Form Input data guru adalah form untuk menginput data para pengajar sesuai dengan mata

pelajaran yang di ajarkan.

Form Input Data siswa

Gambar Form Input Data Siswa

Pada Form Input data siswa, adalah pengisian biodata siswa menurut kelas nya masing-

masing, meliputi no.induk,nama , alamat, tgl lahir dan seterusnya termasuk nama orang tua

siswa yang bersangkutan.

Form Input nilai Raport

Gambar Form Input Nilai Raport

Untuk Form Input nilai raport adalah pengisian nilai raport sesuai dengan mata pelajaran ,

misalnya pendidikan agama dan budi pekerti meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
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Pengisian nilai adalah mencantumkan skor angka serta predikat misalnya A untuk amat baik,

B untuk baik, C untuk Cukup dan D untuk kurang.

Form Input Deskripsi Raport

Gambar Form input Deskripsi Raport

Pada Form Input Deskripsi Raport ini , penilaian yang sudah dilakukan pada form

sebelumnya dideskripsikan di form ini seperti pendidikan agama dan Budi Pekerti meliputi

Sikap , pengetahuan dan keterampilan siswa.

Form Input Absesnsi

Gambar Form Input Absensi

Untuk form absensi berisikan jumlah keterangan tidak masuk  para siswa selama 1 semester

misalnya sakit , izin , atau alfa.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang kami buat ini kami menyimpulkan bahwa aplikasi pelaporan

penilaian raport digital menggunakan visual basic ini akan sangat membantu para wali kelas

untuk membuat pelaporan masing-masing mata pelajaran dan bisa mendeskripsikan nya

dengan objektif sesuai dengan perkembangan anak didik disekolah SDN Basirih 2
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Banjarmasin. Jika sudah menggunakan format raport digital maka pengarsipannya pun akan

mudah ditata dan ditemukan karena semua laporan penilaian raport murid ada di komputer.

Karena penelitian tentang pelaporan penilaian raport ini untuk sekolah dasar, maka saran

peneliti untuk penelitian selanjutnya baik dilakukan oleh peneliti lain atau peneliti sendiri

adalah laporan penilaian perkembangan anak didik sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Dan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) karena raport dan penilaian perkembangan nya lebih

rumit dan terperinci.
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PENERAPAN METODE PROMETHEE DALAM PEMILIHAN SISWA TELADAN

DI SDN TELAWANG 3 BANJARMASIN

Rizqi Elmuna Hidayah dan Mokhamad Ramdhani Raharjo

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan
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ABSTRAK

Pemilihan siswa teladan di SDN Telawang 3 Banjarmasin dengan menggunakan metode

ptomethee ( Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation) dengan

sistem komputerisasi dapat membantu dewan guru terkait dalam hal objektivitas penilaian

terhadap siswa yang menjadi peserta. Proses awal penentuan kriteria yang digunakan untuk

penilaian sangat penting karena kriteria tersebut akan diterapkan dalam perhitungan di

metode promethee dan kemudian diimplentasikan dalam bentuk kode program aplikasi.

Kriteria yang digunakan dalam sistem ini yaitu, peringkat kelas, prestasi diluar sekolah,

keaktifan belajar, dan keaktifan kegiatan sekolah.Dari laporan peringkat pemilihan siswa

teladan yang dihasilkan peringkat nilai yang diperoleh dari perhitungan dengan metode

PROMETHEE menunjukan gambaran yang sesuai dengan kriteria terhadap kandidat

pemilihan.

Kata Kunci: Promethee, Siswa, Kriteria, peringkat, laporan

ABSTRACT

Selection of the best students at SDN Telawang 3 Banjarmasin using Promethee (Preference

Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation) with a computerized system can

help the teachers involved in terms of objectivity assessment of the students who participated.

The initial process of determining the criteria used for the assessment is very important as

these criteria will be applied in the calculation in promethee method and then created in the

form of an application program code. The criteria used in this system, namely, class rank,

achievements outside of school, active learning, and activities outside. The results of the

election rank the resulting ranking of the best students the value derived from the calculation

method promethee shows the results that match the criteria for participants.

Keywords: Promethee, Student, criteria, rating, reports

PENDAHULUAN

SDN Telawang 3 Banjarmasin pada umunya masih menggunakan sistem yang masih

manual, yaitu belum adanya komputerisasi dalam menentukan pemilihan siswa teladan

sehingga banyak masalah yang terjadi pada sistem ini. Permasalahan yang terkadang muncul

yaitu kurang tepatnya pemilihan siswa teladan yang terpilih.Dalam menentukan siswa teladan

tidak hanya dengan menilai daru hasil peringkat pembagian raport, Karena dalam penilaian

untuk menentukan siswa teladan penilaian diakukan dengan beberapa aspek penilaian, karena

kurangnya kriteria pada pemilihan tersebut membuat sistem pemilihan siswa teladan yang

ada pada SDN Telawang 3 Banjarmasinm membuat siswa teladan yang dihasilkan dari SDN

Telawang 3 Banjarmasin tidak bisa barsaing dalam perlombaan siswa teladan. Berdasarkan
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permasalahan yang ada diperlukannya sistem komputerisasi yang bisa menyelesaikan

masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Pada tahapan ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sistem

yang akan digunakan di SDN Telawang 3 Banjarmasin untuk menentukan siswa teladan,

yaitu :

1. Menganalisa kriteria yang akan digunakan untuk proses pemilihan siswa teladan

2. Menentukan batasan tingkatan kelas siswa sebagai kandidat siswa teladan

3. Menerapkan metode PROMETHEE kedalam kode program

4. Menguji program aplikasi pemilihan siswa teladan di SDN Telawang 3 Banjarmasin

5. Menarik kesimpulan

Teknik Pengumpulan Data

3. Menganalisa data kriteria pemilihan siswa teladan yang digunakan.

4. Mengumpulkan artikel dan jurnal yang berkaitan dengan metode Promethee untuk

proses sistem pendukung keputusan.

Perancangan Tabel Sistem

Pada tahapan ini dilakukan proses perancangan tabel sistem yang digunakan dalam sistem

pendukung keputusan untuk pemilihan siswa teladan di SDN Telawang 3 Banjarmasin.

a. Perancangan Tabel Siswa

Tabel siswa berfungsi untuk menyimpan data siswa yang akan menjadi kandidat

penilaian siswa teladan.

Analisa Kriteria Siswa Teladan

Penentuan Kandidat Siswa

Penerapan Metode Promethee

Proses Pengujian Program

Hasil
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Nama Tipe Data Ukuran Ket.

Id_siswa Integer 11 Kunci Utama

Kelas Varchar 1

Nama Varchar 40

Jenis_kelamin Varchar 10

Tempat_lahir Varchar 25

Tanggal_lahir Date -

No Integer 11

b. Perancangan Tabel Kriteria

Tabel kriteria berfungsi untuk menyimpan data kriteria penilaian yang digunakan pada sistem

penilaian siswa teladan. Pemilihan kriteria disesuaikan dengan indeks prestasi akademik dan

non akademik

Nama Tipe Data Ukuran Ket.

Id_kriteria Integer 11 Kunci Utama

Id_siswa Integer 1

Kriteria_kelas Integer 1

Kriteria_Prestasi Integer 1

Keriteria_Keaktifan_belajar Integer 1

Kriteria_Keaktifan_kegiatan Integer 1

Tahun Varchar 4

c. Perancangan Tabel Ranking

Tabel ranking berfungsi untuk menyimpan nilai perhitungan dari metode promethee dari

masing-masing kriteria.

Nama Tipe Data Ukuran Ket.

Id_Siswa Integer 11 Kunci Utama

Leave_flow Integer 1

Enter_flow Integer 1

Not_flow Integer 1

Tahun Integer 1

Perancangan Interface

Perancangan interface merupakan perancangan menu aplikasi yang akan digunakan untuk

transaksi simpn, ubah, hapus, dan perhitungan ranking keputusan penentuan siswa teladan di

SDN Telawang 3 Banjarmasin. Berikut ini beberapa rancangan interface yang digunakan,

yaitu :

Gambar Rancangan Form Input Siswa
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Gambar Rancangan Form Kriteria

Gambar  Rancangan Form Perhitungan

Implentasi Interface Progam

Input Data Siswa

Gambar Form Input Data Siswa

Input Data Kriteria

Gambar Form Input Kriteria
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Tampilan Data Matriks

Gambar Form Tampilan Data Matriks

Tampilan Indeks Preferensi

Gambar Form Tampilan Indeks Preferensi

Tampilan Data Peringkat Siswa

Gambar Form Tampilan Hasil Rangking Siswa

Implementasi Laporan Program

Laporan Siswa

Gambar Tampilan Laporan Siswa
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Laporan Kriteria

Gambar  Tampilan Laporan Kriteria

Laporan Rangking

Gambar Tampilan Laporan Rangking

KESIMPULAN

1. Hasil proses metode promethee untuk kasus perangkingan pemilihan siswa teladan di

SDN Telawang 3 Banjarmasin menunjukan gambaran yang sesuai dengan kriteria

terhadap kandidat pemilihan

2. Promethee adalah metode yang cocok untuk menyelesaikan kasus permasalahan untuk

perangkingan dengan memiliki multi kriteria.

3. Masih perlu dianalisa lebih lanjut terhadap kriteria yang digunakan agar hasil

perangkingan atau penilaian lebih optimal
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PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI E-LEARNING

PADA SMP MUHAMMADIYAH 4 BANJARMASIN MENGGUNAKAN

PHP DAN MYSQL

Rusdina
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ABSTRAK

Sebuah pembelajaran menggunakan E-Learning, dilakukan bukan untuk menggantikan metode

pembelajaran secara konvensional yang menggunakan media manual seperti kapur dan papan

tulis namun dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajar antara guru dan muridnya. Sebab

cara pembelajaran secara E-Learning juga memiliki dan kelebihan dan kekurangannya tersendiri,

salah satunya adalah berupa absensi kehadiran kelas yang merupakan aspek penting dalam

pemberian nilai, tetapi di sisi lain, E-Learning dapat dimanfaatkan, ketika guru tidak sempat

menjelaskan hampir seluruh isi pelajaran karena kesibukan tertentu. E-Learning sekolah ini

bertujuan membantu dalam kegiatan belajar dan mengajar siswa sekolah di SMP

Muhammadiyah 4 Banjarmasin. E-Learning dapat membantu guru untuk menyampaikan

materi, tugas serta dapat memberikan latihan soal untuk pembelajaran siswa. Kelak

kedepannya E-Learning ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi SMP Muhammadiyah

4 dalam hal pembelajaran

Kata kunci : E-Learning, PHP, MySQL

ABSTRACT

An E-Learning instructional use, do not replace conventional learning methods that use

manual media such as chalk and blackboard but can maximize learning and teaching between

teacher and pupil. For how learning E-Learning also have and advantages and disadvantages

of its own, one of which is in the form of attendance class attendance is an important aspect

in the provision of value, but on the other hand, E-Learning can be utilized, when the teacher

does not have time to explain almost an entire lesson because certain busyness. E-Learning

aims to assist schools in teaching and learning activities in junior high school students

Muhammadiyah 4 Banjarmasin. E-Learning can help teachers to giving learning materials,

assignments and can provide learning exercises for students. Later the future E-Learning is

expected to provide benefits for SMP Muhammadiyah 4 in terms of learning

Keyword : E-Learning, PHP, MySQL

PENDAHULUAN

E-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web,

komputer, kelas virtual, dan kelas digital. Materi dalam pembelajaran tersebut dikirim melalui

media internet. E-Learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis

web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau internet. Materi e-learning tidak harus

didistribusikan secara on-line baik melalui jaringan lokal maupun internet.

E-Learning memungkinkan seseorang belajar kapan saja dan dimana saja. Dengan

bermunculan open source Learning Manajemen System (LMS) berbasis web seperti Moodle,
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Blackboard dan Dokeos sehingga semakin mempermudah dalam pembuatan dan penggunaan E-

learning. Web digunakan bukan hanya sebagai media penyampaian, melainkan untuk

mengembangkan kebebasan bereksporasi terhadap materi pembelajaran, serta menyediakan

interaksi antar sesama murid maupun murid dengan guru. Meskipun E-Learning tidak bisa

menggantikan pengajaran secara konvensional atau melalui tatap muka namun E-Learning

kehadirannya mampu menunjang keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini dlakukan SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin yang

beralamatkan Jalan Pekapuran Raya No.76 Rt.12 Telp: (0511) 32677275 Kelurahan

Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dperlukan dalam penyusunan penelitian ini dengan

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung.

b. Pengamatan Langsung atau Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung

subjek yang akan diteliti .

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku-

buku dan pencarian di internet sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan dan

pembuatan sistem

Perancangan Sistem

Proses perancangan yang baik diperlukan untuk pembuatan program tak terkecuali

dalam pembuatan sistem informasi yang baik. Perancangan sistem secara terperinci,dilakukan

dengan cara :

a. Rancangan Menu

b. Rancangan database

c. Relasi antar tabel

d. Diagram konteks

e. Data Flow Diagram (DFD)
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f. Rancangan Tampilan

Desain Sistem

a.   Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk

menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem,

dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara

data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD dapat terdiri dari

Diagram Konteks, Diagram Zero (Nol) dan Diagram Detail. [11]

Diagram alir data (Data Flow Diagram) digunakan untuk menggambarkan System

informasi secara mudah melalui gambar yang lebih mudah di mengerti. DFD terdiri atas

komponen entitas eksternal dalam bentuk kotak persegi panjang. Proses dalam kotak

persegi panjang yang sudutnya melengkung atau bentuk lingkaran, alir bentuk garis panah,

dan simpanan data (data store) dalam bentuk dua garis sejajar atau kotak persegi panjang

dengan satu terbuka.

1) Diagram Konteks

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan

diproses atau untuk menggambarkan sistem secara umum dari keseluruhan yang ada.

Berikut adalah diagram konteks dari Perancangan dan Implementasi Aplikasi E-

Learning SMP 4 Muhammadiyah :
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Diagram Level Zero (Nol)

Diagram ini dibuat unt

diagram konteks yang penj

Perancangan dan Implem

Banjarmasin :

Perancangan Basis Data

Perancangan untuk 

proses normalisasi agar pa

memudahkan dalam prose

menyimpan data dengan ka
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Gambar 1. Diagram Konteks

ol)

untuk menggambarkan tahapan proses yang

enjabarannya lebih terperinci. Berikut adalah di

lemnetasi Aplikasi E-Learning SMP Muha

Gambar 2. DFD Level 0 (Nol)

a

uk membuat Basis Data dalam sistem ini adala

pada basis data tidak terdapat pengulangan 

oses membaca, menambah, mengubah, meng

n kata lain proses normalisasi adalah suatu 

el yang efektif dan efisien.
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ng ada di dalam

h diagram nol dari

Muhammadiyah 4

dalah menggunakan

n informasi, serta

nghapus, maupun

suatu proses untuk
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Spesifikasi Perangkat Lunak & Perangkat Lunak

a. Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan Aplikasi E-

Learning SMP Muhammadiyah 4 adalah sebagai berikut :

2. Laptop dengan Prosesor Intel Pentium 1.60 Ghz dengan RAM 1 GB.

3. Piranti masukan berupa keyboard dan Mouse

4. Piranti Pendukung berupa Printer

b.  Perangkat lunak yang digunakan adalah :

1. Operating system windows 8 32 bit

2. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dan MySQL

3. XAMPP dan Dreamweaver

Tampilan Halaman Aplikasi E-Learning SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin a.

Halaman Login

Bagian awal dari program ini adalah tampilan halaman utama dari Aplikasi E-

Learning yang akan masuk ke halaman berikutnya. Dari halaman Login ini terdiri atas

pilihan sebagai guru dan sebagai siswa dimana bila sebagai siswa maka akan masuk ke

menu yang terdiri atas halaman download bahan dan bila login sebagai guru maka akan

masuk ke menu yang terdiri atas menu upload materi. Tampilan dari bagian awal adalah

sebagai berikut:

Gambar 4. Menu Login

Halaman Unduh Materi

User yang login sebagai guru akan dialihkan ke halaman berikutnya

dimana, di sini guru dapat mengupload sebuah materi. Dibawah ini adalah

tampilan dari halaman untuk login sebagai guru.
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Gambar 5. Halaman Materi

Bila file blum tersedia maka, file dapat dimasukkan melalui mengklik tombol

upload file . kemudian akan diarahkan ke halaman berikut. Di sini guru bisa

mengupload berbagai materi pelajaran. Pada halaman upload file, ada beberapa isian

yang mesti diisi. Pertama kelas. Di sini guru akan memilih untuk kelas berapa materi

yang diupload lalu ada Mata pelajaran dimana untuk mata pelajaran dapat dipilih

tergantung dari setiap guru yang mengajar mata kuliah tersebut. Selanjutnya judul file

dan deskripsi atau penjelasan tambahan dari file yang diupload. Dan terakhir ada

browse yaitu untuk mengambil file dari berkas yang disimpan.

Halaman Download Materi

Gambar 7. Halaman Download Materi

Siswa yang sudah login akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman

download bahan, di sini siswa dapat mendownload materi pelajaran yang sudah

diupload oleh gurunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat dibuat

beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kelebihan Perancangan Aplikasi E-Learning

untuk SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin ini antara lain :

1. Aplikasi E-Learning ini dapat memberi kemudahan bagi guru untuk mengupload

materi pelajaran.

2. Aplikasi E-Learning ini memudahkan seorang siswa melakukan pengunduhan

materi.
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3. Sekolah dapat mengimplementasikan aplikasi e-learning sebagai pendukung

kegiatan pembelajaran, materi yang akan disampaikan dapat di download

langsung lebih dulu untuk dipelajari oleh setiap murid.

4. Siswa dapat lebih mengenal teknologi dengan adanya pemanfaatan dari E-

Learning ini. Sedangkan untuk saran bagi penelitian selanjutnya adalah diharapkan

dapat mengembangkan aplikasi ini dikemudian hari dengan menambahkan fitur-fitur

yang lebih lengkap dan lebih menarik
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL
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E-mail : seftopratama.bjm@gmail.com

ABSTRAK

Multimedia merupakan gabungan dari komponen-komponen informasi berupa teks,

gambar, suara, animasi dan video yang disatukan dalam komputer untuk disimpan,

diproses dan disajikan baik secara linier maupun interaktif. Suatu Media yang berisi

hanya salah satu komponen tersebut masih dapat disebut multimedia. Media

Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia Dini ini merupakan Media yang memberikan

informasi tentang pembelajaran anak-anak, antara lain; belajar mengenal nama hewan

dan tumbuhan, mengenal bentuk hewan dan tumbuhan, mengenal suara hewan,

mengenal cara berkembang biak hewan, mengenal cara pelestarian hewan dan

tumbuhan, hingga menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Dalam Media ini

terdapat animasi, gambar, suara dan musik. Dengan musik, anak dapat menyalurkan

emosinya secara positif sehingga mampu memberikan semangat kepada diri sendiri

untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini motivasi akan

memberikan harapan, kekuatan dan optimisme sehingga memiliki semangat juang untuk

melakukan suatu aktivitas tertentu, misalnya belajar.

Kata kunci : Adobe flash, Anak usia dini, Multimedia, Media pembelajaran

ABSTRACT

Multimedia is a combination of the components of the information in the form of text,

images, sounds, animations and videos are hosted in the computer for stored, processed

and presented either in a linear or interactive. A medium that contains only one of these

components can still be called multimedia. Digital Learning Media For early childhood

it is the Media that provide information about the learning of children, among others;

Learn to know the names of animals and plants, know the forms of animals and plants,

know the sound of animals, know how to breed animals, know how the preservation of

animals and plants, to foster a sense of love for the environment. In the Media there are

animations, images, sounds and music. With music, children can channel his emotions

positively so that it was able to encourage yourself to do something good and useful. In

this case the motivation will give hope, strength and optimism so that it has a fighting

spirit to do a particular activity, such as learning.

Keywords: Adobe flash, Early childhood, Multimedia, Media Learning

PENDAHULUAN

Media pembelajaran digital berbasis simulasi didesain untuk mensimulasikan

permasalahan yang ada sehingga diperoleh esensi atau ilmu yang dapat digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Media digital ini simulasi dengan tujuan
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pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang memiliki

pola pembelajaran learning by doing. Berdasarkan pola yang dimiliki oleh Media

tersebut, pemain dituntut untuk melihat, membaca dan memahami yang disediakan oleh

Media akan membimbing pemain secara aktif untuk menggali informasi sehingga dapat

memperkaya pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa

Media Pembelajaran dapat menunjang proses pendidikan. Media Pembelajaran unggul

dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.

Salah satu keunggulan yang signifikan adalah adanya animasi yang dapat meningkatkan

daya ingat sehingga anak dapat menyimpan materi pelajaran dalam waktu yang lebih

lama dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional.

Media pembelajaran digital untuk anak usia dini ini merupakan media yang

memberikan informasi tentang pembelajaran anak-anak, antara lain; belajar mengenal

nama hewan dan tumbuhan, mengenal bentuk hewan dan tumbuhan, mengenal suara

hewan, mengenal cara berkembang biak hewan, mengenal cara pelestarian hewan dan

tumbuhan, hingga menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Dari latar belakang di

atas maka peneliti melakukan suatu analisa dan perancangan pengembangan media

pembelajaran digital anak usia dini untuk menjadi suatu  media pembelajaran yang lebih

menarik.

METODE PENELITIAN

Dalam Media ini diperlukan perancangan sebuah Adobe Flash dengan

rancangan yang baik, menarik, berkesan dan mudah dimengerti. Tampilan interaktif

yang baik mengutamakan nilai keindahan dan keluwesan bentuk tidak monoton

sehingga, dari awal pengguna atau pemakai sudah mempunyai kesan yang baik dan

tidak bosan untuk mengetahui informasi selanjutnya yang ada dalam Media

Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia Dini  ini.

Media ini dibuat dengan unsur hiburan yang interaktif yang berwawasan, berikut

gambar-gambar animasi dengan warna dan bentuk yang bervariasi. Media ini juga

dilengkapi dengan instrumen musik agar animasi yang ditampilkan akan tampak lebih

menarik Pembuatan Media Program Media Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia Dini

ini memerlukan beberapa tahapan yang dikerjakan secara berurutan.
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Berikut adalah Diagram Flowchart yang digunakan pada Media Pembelajaran Digital

Untuk Anak Usia Dini ini.

Diagram Flowchart Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Dalam pembuatan Media Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia Dini ini

diperlukan sebuah perancangan Adobe Flash dengan rancangan baik, menarik dan
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berkesan bagi si pemakai atau pengguna. Tampilan interaktif yang baik mengutamakan

nilai keindahan dan keluwesan bentuk juga tidak monoton sehingga, si pemakai atau

pengguna sudah mempunyai kesan yang baik dan tidak bosan untuk mengetahui

informasi selanjutnya yang ada dalam Media tersebut.

Berikut penulis memberikan gambaran hasil dari printscreen dan penjelasan  dari

Media Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia Dini.

Tampilan Halaman Utama

Tampilan Halaman Nilai Kuis Fauna

Dalam pembuatan Media Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia Dini untuk

anak usia Dua sampai Lima tahun dengan menggunakan Adobe Flash CS4 ini ,

dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang dengan spesifikasi

sebagai berikut :

1. Kebutuhan Dasar

Perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan dalam Adobe Flash CS5 :

a) Perangkat Keras ( Hardware )

• Prosesor : Pentium 4,  1.40GHz

• Memory RAM : 2 GB
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• Hardisk : Minimal 1 GB ruang kosong

• CD-ROM : Minimal 2X

• Monitor : SVGA 2048 X 1536 pixel dengan 32 bit warna

• Mouse : Alat penunjuk dan pembuatan animasi

• Speaker : Untuk output musik dan suara.

b) Perangkat Lunak ( Software )

• Sistem operasi : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

• Media : Adobe Flash CS5

2. Kebutuhan Tambahan

Untuk menjadikan animasi menjadi lebih baik di perlukan kebutuhan

tambahan yaitu :

a) Perangkat Lunak ( Software )

• Cool Edit Pro dan Audacity : Untuk pengeditan suara

• Notepad++ : Untuk Pembuatan kode di XML

• Photoshop CS5 : Untuk Pengeditan Gambar Animasi

b) Ketrampilan ( Skill and Brainware )

• Imajinasi : Membuat jalan cerita dan konsep animasi

• Kreativitas : Menuangkan imajinasi ke dalam stage

• Sketsa : Untuk membuat berbagai objek animasi

• Sense of music : Untuk menghidupkan proyek animasi atau

Media.

KESIMPULAN

Pada akhirnya Pengembangan Media Pembelajaran Digital Untuk Anak Usia

Dini ini diharapkan dapat membantu anak dalam belajar dan memahami segala sesuatu

yang ada di lingkungan sekitarnya. Media ini cukup memberikan fasilitas-fasilitas yang

sangat mudah dalam penggunaannya untuk anak dan disertai tampilan program dari

form ke form yang variatif dan interaktif, karena adanya animasi yang menarik.

Metode penyampaian materi yang jelas, praktis dan mudah dipahami serta di

satu-padukan dengan penggunaan suara dan media gambar berupa animasi yang akan

memberikan daya tarik tersendiri bagi anak sehingga dapat membangkitkan semangat

dan keinginan mereka untuk memahaminya.

Di samping itu, penggunaan metode yang melibatkan peran serta orang tua sebagai

pembimbing yang selalu mendampingi anak-anak dalam proses pengenalan dan
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pembelajaran program ini, akan banyak membantu anak dalam proses pemahaman

materi yng ada.
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SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA (SMP)
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ABSTRAK

Pembuatan Sistem Informasi Akademik untuk sekolah menengah Pertama

memfokuskan pengelolaan Akademik Siswa yang selama ini di kelola secara manual

sehingga tidak efektif dalam penggunaannya. Tampilan untuk sistem ini dibuat

menggunakan Pemrograman Borland Delphi dan menggunakan database Ms. Access.

Tujuan dibangun sistem ini untuk memberikan layanan informasi yang berupa data

dalam hal yang berhubungan dengan akademik. Dimana dalam hal ini pelayanan yang

diberikan yaitu seperti : penyimpanan data untuk siswa baru, penentuan kelas,

penentuan jadwal pelajaran, pembuatan jadwal mengajar, pembagian wali kelas dan

proses penilaian.

Kata Kunci : Borland Delphi, Ms. Access, Sekolah, Sistem Informasi

ABSTRACT

Making the Academic Information System for the First Middle School Students

Academic management that has been focus to managed manually so as not effective in

its use. The desaign for the system using Borland Delphi Programming and using

databases Ms. Access. Purpose built this system to provide information services in the

form of data in matters relating to the academic.Where in this case given that such

services: data storage for new students, grading, setting the timetable, scheduling of

teaching, sharing homeroom teacher and assessment processes.

Keywords : Borland Delphi, Information Systems, Ms. Access, Schools

PENDAHULUAN

Teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang berkembang pesat

yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah

informasi yang berkualitas. Untuk menyediakan informasi tersebut, diperlukan suatu

alat bantu atau media untuk mengolah data agar dapat disajikan menjadi sebuah

informasi yang bermanfaat dengan kemasan yang menarik dan berpedoman pada

kriteria informasi yang berkualitas.

Pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai masalah terhadap sistem

penilaian, jadwal guru & murid dan pendaftaran yang mana masalah ini cukup

menyulitkan para guru untuk membuat sebuah data-data penting karena masih
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menggunakan sistem manual. Untuk pembuatan semua data yang di butuhkan disini

masih menggunakan pemberkasan berupa buku besar yang mana masih mempunyai

resiko cukup tinggi misalkan: Arsip tersebut basah terkena air, terbakar, tersobek,

bahkan hilang, sehingga cukup membingungkan untuk membuat data backup itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi berbasis desktop

pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Banjarmasin. Sistem ini dibangun

menggunakan Bahasa Pemrogramman Delphi, Ms. Acces sebagai databasenya.

METODE PENELITIAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam perancangan sistem

Informasi Akademik Sekolah Menengah Pertama ini menggunakan model waterfall.

Waterfall model merupakan salah satu model perangkat lunak yang mengambil

kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, dan

merepresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti analisis dan

definisi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian unit,

integrasi sistem, pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan (Sommerville, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari analisis sistem yang dirancang mulai dari rancangan menu,

rancangan database, diagram konsteks maka dapat dibuat rancangan Sistem Informasi

Akademik untuk Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

Rancangan Antar Muka Sistem

Desain  input  output   digunakan  untuk  memberikan  gambaran  terhadap

desain  halaman  aplikasi  berbasis  desktop   yang  akan  dibangun.  Berikut  ini  desain

atau rancangan input output    dari   Sistem Informasi Akademik Untuk Sekolah

Menegah Pertama (SMP) :

Gambar 10 Rancangan Form Login
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Gambar 1 adalah rancangan form  login  merupakan  form identifikasi  pengguna  dari

program. Form   ini   berguna   dalam   memberikan   otorisasi   pemakaian   program.

Gambar 11 Rancangan menu utama

Implementasi Sistem

Implementasi Aplikasi / program ini mencakup spesifikasi kebutuhan

perangkat keras (hardware) dan spesifikasi perangkat lunak (software).

Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Program ini direkomendasikan untuk dijalankan dengan menggunakan

perangkat keras (hardware) yang mempunyai spesifikasi berikut :

1. Prosesor Intel atau AMD Processor

2. Memory minimal 2GB.

3. Harddisk minimal 250 GB.

4. VGA card.

5. Monitor dengan minimal resolusi 1024 × 768 pixel.

6. Keyboard dan Mouse.

Adapun perangkat lunak (software) yang digunakan untuk menjalankan aplikasi

ini adalah sistem operasi miniaml MS-Windows 7 atau MS-Windows terbaru /

kompatibel.

Tampilan Antar Muka Aplikasi

Gambar 12 Tampilan menu utama
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Gambar 13 Tampilan Data Guru dan data Siswa

Gambar 5 Tampilan Data Kelas dan data jadwal Belajar

Gambar 6. Tampilan Laporan Data Guru dan Data Siswa

Gambar 7 Tampilan Laporan Kelas Siswa dan laporan absensi siswa

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa dan perancangan Aplikasi maka dapat disimpulkan dengan

adanya Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Pertama ini, mempermudah
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dalam pengelolaan data siswa, guru, nilai siswa, pencarian data siswa dan guru pada

sekolah pertama di kota banjarmasin.

Saran

Penulis menyadari bahwa pada Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah

Pertama ini masih memiliki beberapa kekurangan, untuk itu apabila penelitian ini ingin

dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, penulis ingin memberi beberapa saran mengenai

bagian-bagian yang sebaiknya dilakukan, yaitu :

1. Kembangkan menjadi sistem informasi yang berbasis web, sehingga dapat di akses

dari mana saja selama masih dalam cakupan internet.

2. Fitur backup data masih belum ada buatlah fitur backup data secara otomatis.

3. Buat databasenya menggunakan MySQL.
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ALGORITMA K-NN DALAM MENGKLASIFIKASI MEDIA PROMOSI YANG

DILAKUKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
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ABSTRAK

Lembaga Kursus Dan Pelatihan yang merupakan dua satuan pendidikan Nonformal

seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa kursus

dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,

keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan

profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi. Selain itu kembali diperlengkap dalam pasal 103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010

tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan pelatihan

diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian

profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus.

Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang tergolong relatif  baru.

Data  mining menyangkut  tentang database,  artificial  intelligent (kecerdasan  buatan),

dan  statistik. Algoritma  k-Nearest  Neighbor (k -NN)  merupakan  suatu  metode

untuk melakukan  klasifikasi  terhadap  objek  berdasarkan  data  pembelajaran yang

jaraknya paling dekat dengan objek tersebut.  K-NN merupakan salah satu metode

pengklasifikasian  data  berdasarkan  similaritas  dengan  label  data. Hasil eksprimen

dengan menggunakan  model  k-Nearest  Neighbors didapatkan hasil accuracy=

93.10%, precision= 53.39%, recall= 75.17%, dengan demikian adanya penerapan

Algoritma k-Nearest Neighbors (K-NN) mampu memberikan solusi bagi pemilihan

algoritma dalam mengklasifikasi suatu objek, serta mampu menjadi alat prediksi dalam

mengambil keputusan dalam bidang promosi dan strategi pemasaran.

Kata Kunci : Algoritma, K-NN, Klasifikasi,

ABSTRACT

Institute Courses and training are the two units of Non-formal education as stated in

Pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Generally

in Pasal 26 ayat (4) explained that the courses and trainings organized for people who

need a stock of knowledge, skills, life skills, and attitudes for self-development,

professional development, work, independent business, and / or continuing education to

more high. Additionally back in pasal 103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010 on the

management and delivery of education and training that the course was organized for

the community in order to develop professional personality and to increase the

vocational competencies of learners courses. Data mining is one branch of computer

science that are relatively new. Data mining is concerned about database, artificial

intelligent and statistics. K-Nearest Neighbor algorithm (K-NN) is a method to perform

the classification of objects based on the learning data that were located closest to the

object. K-NN is one method of data classification based on similarity with the label

data. Results of experiments using the model K-Nearest Neighbors algorithm showed

accuracy = 93.10%, precision = 53.39%, recall = 75.17%, thus the application of the K-
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Nearest Neighbors algorithm (K-NN) is able to provide solutions for the selection

algorithm in classifying an object , and able to be a predictive tool in making decisions

in the field of promotion and marketing strategies.

Keywords: algorithm, K-NN, classifying,

PENDAHULUAN

Program-program yang dapat diselenggarakan oleh lembaga kursus dan

pelatihan seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat (2) PP No. 17 tahun 2010 tentang

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan Kecakapan Hidup

2. Pendidikan Kepemudaan

3. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

4. Pendidikan Keaksaraan

5. Pendidikan Keterampilan Kerja

6. Pendidikan Kesetaraan dan/atau

7. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.

Promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan

hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan

pemasarannya (Kotler & Keller, 2009: 263).

Promosi merupakan fungsi komunikasi dari perusahaan yang bertanggung

jawab menginformasikan dan membujuk/mengajak pembeli Babin (2011: 27).

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan

membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran

pemasarannya (Tjiptono, 2008: 221).

Dari definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa promosi adalah

metode untuk memikat agar calon peserta mau melakukan transaksi dengan pemberi

jasa sehingga tujuan dari lembaga untuk mendapatkan laba dapat tercapai.

Lembaga Kursus agar terus berkesinambungan atau agar tetap eksis perlunya

ada promosi dan promosi yang dilakukan lembaga Kursus dapat tergambar sebagai

berikut :

Program-program yang dapat diselenggarakan oleh lembaga kursus dan

pelatihan seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat (2) PP No. 17 tahun 2010 tentang

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah antara lain sebagai berikut:

8. Pendidikan Kecakapan Hidup

9. Pendidikan Kepemudaan
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10. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

11. Pendidikan Keaksaraan

12. Pendidikan Keterampilan Kerja

13. Pendidikan Kesetaraan dan/atau

14. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.

Promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan

hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan

pemasarannya (Kotler & Keller, 2009: 263).

Promosi merupakan fungsi komunikasi dari perusahaan yang bertanggung

jawab menginformasikan dan membujuk/mengajak pembeli Babin (2011: 27).

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan

membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran

pemasarannya (Tjiptono, 2008: 221).

Dari definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa promosi adalah

metode untuk memikat agar calon peserta mau melakukan transaksi dengan pemberi

jasa sehingga tujuan dari lembaga untuk mendapatkan laba dapat tercapai.

Lembaga Kursus agar terus berkesinambungan atau agar tetap eksis perlunya

ada promosi dan promosi yang dilakukan lembaga Kursus dapat tergambar sebagai

berikut :

Gambar Bentuk Media Promosi

Metode yang digunakan untuk melakukan pengambilan data dalam penelitian

ini adalah dengan melakukan klasifikasi media promosi yang dilakukan oleh lembaga

kursus dan pelatihan. Pada penelitain ini digunakan algoritma K-NN.
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Metode yang digunakan untuk melakukan pengambilan data dalam penelitian ini adalah

dengan melakukan klasifikasi media promosi yang dilakukan oleh lembaga kursus dan

pelatihan. Pada penelitain ini digunakan algoritma K-NN.

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka yang menjadi permasalahan

adalah bagaimana mengklasifikasi media promosi yang dilakukan oleh lembaga kursus

dan pelatihan dengan menggunakan algoritma K-NN. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengklasifikasi media promosi yang dilakukan oleh lembaga kursus dan pelatihan.

METODE PENELITIAN

Perancangan  Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen,

dengan tahapan penelitian seperti berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Gathering)

Penelitian ini memakai data rentet waktu

2. Pengolahan Awal Data (Data Pre-processing)

Data perolehan di transformasi untuk mendapatkan atribut yang relevan dan sesuai

dengan format input algoritma soft computing.

3. Model/Metode Yang Diusulkan (Proposed Model/Method)

Metode yang diusulkan adalah metode perbandingan tingkat akurasi dari model

algoritma soft computing yang dapat digunakan untuk memprediksi data rentet

waktu.

4. Eksperimen dan Pengujian Metode (Method Test and Experiment)

Masing-masing algoritma akan menggunakan data rentet waktu yang identik.

Sebagian data digunakan sebagai data training dan sebagian lagi sebagai data

checking. Perhitungan dengan masing-masing algoritma akan diulang beberapa kali

untuk mendapatkan besaran parameter terbaik.

5. Evaluasi dan Validasi Hasil (Result Evaluation and Validation)

Evaluasi dilakukan dengan mengamati hasil prediksi menggunakan algoritma soft

computing. Validasi dilakukan dengan mengukur hasil prediksi dibandingkan

dengan data asal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai error

hasil prediksi masing-masing algoritma sehingga dapat diketahui algoritma yang

lebih akurat.
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Lokasi Pengambilan Data

Penelitian ini melakukan survey di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berada

di wilayah kota Banjarmasin dengan jumlah 70 Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data survey pada Lembaga Kursus dan Pelatihan,

yang didapatkan dengan turun kelapangan dan melakukan wawancara/pengisian

kuesioner kepada pemilik/pimpinan atau karyawan pada Lembaga Kursus dan

Pelatihan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

• Data Primer

Data primer yaitu data hasil wawancara atau kuesioner.

• Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang diolah menjadi data rekap dalam bentuk file.

Data Sekunder ini digunakan sebagai data untuk mengklasifikasi media promosi

yang dilakukan Lembaga Kursus Dan Pelatihan dengan menggunakan algoritma k-

NN.

Metode Pengolahan Data Awal

Data yang didapatkan dari wawancara/pengisian kuesioner kepada

pemilik/pimpinan atau karyawan pada Lembaga Kursus dan Pelatihan berupa data

dalam bentuk lembaran kertas yang masih merupakan data mentah terdiri berbagai

macam data, kemudian dilakukan proses rekap data kedalam komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksprimen dan Pengujian Model/Metode

Tujuan  dari  algoritma  K-Nearest  Neighbors adalah mengklasifikasikan data

atau objek baru berdasarkan atribut dan training sample. Klasifikasi ini tidak

menggunakan  model  apapun  untuk  dicocokan  dan  hanya  berdasarkan  pada

memori. Saat diberikan  titik  query maka  akan ditemukan  sejumlah  kobjek  atau titik

trainingyang paling dekat dengan titik  query. Klasifikasi dilakukan dengan

menggunakan votingterbanyak diantara klasifikasi dari kobjek.
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Algoritma  K-Nearest  Neighbors menggunakan  klasifikasi ketetanggaan

sebagai nilai prediksi dari query instanceyang baru.  K-Nearest Neighbors bekerja

berdasarkan jarak terpendek dari  query instance  ke  training sample. Pengukuran jarak

terpendek biasanya menggunakan formula Euclidian Distance:

Pada  fase  training,  K-Nearest  Neighbors  hanya  melakukan penyimpan

vektor-vektor fitur dan klasifikasi data training sample. Kemudian fitur-fitur yang sama

akan dihitung untuk  testingdata yang mana klasifikasinya belum diketahui. Jarak  dari

vektor baru  terhadap  seluruh  vektor  training  sample akan  dihitung kemudian

sejumlah  kbuah yang paling dekat akan diambil. Titik dari  vektor baru ini akan

diprediksikan masuk ke dalam klasifikasi dari titik-titik terdekatnya.

Analisis data yang sudah diterangkan diatas dengan menggunakan formula

Euclidian Distancedapat diwakilkan dengan model k-NN yang ada pada framework

RapidMiner versi 5.1.006.

Gambar Desain Model Validasi

Tujuan  utama dari  menganalisis  data  dengan  menggunakan  algoritma

KNearest  Neighbors  ini  adalah  ingin  mendapatkan  Knowledge  Representation

(Witten, Frank,  &  Hall, 2007: p64) yang akan dimanfaatkan untuk pengambilan

keputusan  pada  data  baru.  Berikut  ini  adalah  rules hasil  generate dari  desain model

K-Nearest Neighbors diatas.
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Hasil Eksprimen

Hasil eksprimen dengan  menggunakan  model  k-Nearest  Neighbors

didapatkan hasil accuracy= 93.10%, precision= 53.39%, recall= 75.17% seperti pada

gambar dihalaman selanjutnya.

Gambar Performance Vector

Hasil grafik AUC  sebesar  0.922 seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar Grafik AUC

Performance keakurasian  AUC  (Gorunescu,  2010:  p325) dapat

diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. 0.90 –1.00 = Excellent Classification

2. 0.80 –0.90 = Good Classification

3. 0.70 –0.80 = Fair Classification

4. 0.60 –0.70 = Poor Classification

5. 0.50 –0.60 = Failure

Melihat hasil perhitungan yang sudah dilakukan dan dengan menerapkan

klasifikasi  performance keakurasian AUC diatas maka  hasil penelitian  ini

ExcellentClassification.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan eksprimen algoritma data mining untuk

mengklasifikasi, hasil dari penerapan Algoritma k-Nearest Neighbors (k-NN) ini

memiliki nilai accuracy= 93.10%, precision= 53.39%, recall= 75.17%.

Dengan demikian, adanya penerapan Algoritma k-Nearest Neighbors (k-NN)

mampu memberikan solusi bagi pemilihan algoritma dalam mengklasifikasi suatu

objek, serta mampu menjadi alat prediksi dalam mengambil keputusan dalam bidang

promosi dan strategi pemasaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat

disampaikan :

1. Untuk menghasilkan hasil accuracy, precision, dan recall yang lebih baik diperlukan

data inputan/atribut dan variabel yang lebih banyak dengan memperluas wilayah

survei.

2. Menambahkan beberapa algoritma klasifikasi data mining untuk komparasi

algoritma.
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ABSTRAK

Banyak manfaat energi sinar matahari bagi manusia, terutama sebagai pembangkit

listrik tenaga surya. Pengolahan energi ini banyak dikembangkan secara signifikan di

seluruh dunia. Energi ini selain ramah lingkungan juga sangat menjanjikan sebagai

salah satu energi alternatif. Selain manfaat juga terdapat dampak buruk dari energi sinar

matahari, diantaranya adalah radiasi yang ditimbulkan, karena hal ini sangat

berhubungan dengan lamanya matahari bersinar. Oleh karena itu, menarik untuk

dilakukan penelitian tentang prediksi lamanya matahari bersinar, diharapkan ini dapat

membantu pengambilan keputusan dalam membangun pembangkit listrik tenaga surya

beserta dengan pengelolaannya, juga membantu bagi petani untuk menanam atau tidak

menanam hasil bumi, serta menentukan jenis tanaman hasil buminya, dan untuk

menghindari bahaya kerusakan yang ditimbulkan oleh energi sinar matahari, serta

manfaat-manfaat lainnya. Melihat kebutuhan akan pentingnya prediksi ini, maka

mengharuskan penggunaan model-model khusus untuk dapat memprediksi lamanya

matahari bersinar baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian

ini, digunakan metodeSupport Vector Machine (SVM), yang sudah terbukti handal dan

banyak digunakan dalam memprediksi banyak kasus.Dari hasil penelitian yang

dilakukan dari tahap awal hingga pengujian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa,

dihasilkan nilai RMSE (Root Mean Squared Error) sebesar 34.038. Nilai ini cukup baik

dalam melakukan prediksi lama matahari bersinar, sehingga dianggap mampu

memberikan solusi untuk menghitung berapa besaran lama matahari bersinar rata-rata

perharinya beberapa tahun yang akan datang, sehingga dapat diambil keputusan untuk

melakukan atau tidak melakukan/menunda suatu kegiatan, khususnya dalam

pembangunan atau pengelolaan sumber daya energi matahari dan untuk menghindari

bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari di daerah tertentu.

Kata Kunci: Algoritma, lama matahari bersinar, prediksi, SVM, Support Vector

Machine

ABSTRACT

Many of the benefits of solar energy for humans, especially as solar power plants.

Energy processing many developed significantly throughout the world. This energy is

environmentally friendly in addition also very promising as an alternative energy. In

addition there are also the benefits of the adverse effects of sunlight energy, such as

radiation generated, because it is highly correlated with the duration of the sun shining.

Therefore, it is interesting to do research on the prediction of the length of the sun is

shining, it is hoped this can help make decisions in building solar power plants along

with its management, as well as help for farmers to grow or not grow crops, and

determine what types of plants his produce, and to avoid the danger of damage caused

by the energy of sunlight, as well as other benefits. Seeing the importance of the need

for this prediction, it requires the use of special models for predicting the length of sun

shining both for short term and long term. In this study, used the method Support Vector
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Machine (SVM), which has been proven reliable and widely used in predicting many

cases. From the results of research conducted from the early stages until the test, it can

be concluded that, resulting value of RMSE (Root Mean Squared Error) amounted to 34

038. This value is quite good in predicting long the sun is shining, so it is considered

able to provide solutions to calculate how the amount of time the sun shines on average

per day several years to come, in order to take the decision to do or not do / pause an

activity, particularly in the construction or management of solar energy resources and to

avoid the danger of damage caused by the sun in a particular area.

Keywords: Algorithm, long the sun is shining, prediction, SVM, Support Vector

Machine

PENDAHULUAN

Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan manusia di

bumi, selain itu juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup tumbuh-

tumbuhan dan hewan. Tidak bisa dibayangkan jika seandainya sumber energi ini hilang

atau musnah, maka bumi akan menjadi gelap, dingin dan sepi. Itulah sebabnya matahari

menempati urutan terpenting dalam kehidupan manusia.

Sumber energi matahari dapat dirasakan langsung dan dimanfaatkan dalam

kehidupan sehari-hari, selain itu juga dapat disimpan bahkan dikonversi ke dalam

berbagai bentuk dan variasi sesuai dengan  keperluan, sehingga energi matahari ini

merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan

polusi dan dapat terus diperbaharui karena ketersediaannya yang tanpa batas.

(Syamsudin, 2007). Tidak bisa dipungkiri bahwa energi sinar matahari sangat

berpengaruh pada banyak hal. Diantaranya dalam  bidang kesehatan, sinar matahari

mampu merubah provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh manusia, yang berfungsi

sebagai metabolisme kalsium, sehingga tulang menjadi kuat. Sinar matahari juga dapat

meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan resiko kanker, mencegah diabetes,

memperkuat sistem kekebalan tubuh dan lain sebagainya.

Dalam bidang industri dan rumah tangga, sinar matahari biasa digunakan untuk

mengeringkan  pakaian, produk-produk industri, dan hasil padi bagi petani yang baru

panen. Cahaya matahari juga dapat diolah manjadi sel matahari atau yang biasa disebut

dengan solar sel, dari solar sel ini dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat

digunakan untuk energi bermacam-macam alat listrik.

Dalam bidang lain, sinar matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit

listrik tenaga surya, yang berfungsi mengubah cahaya menjadi tenaga listrik. Pembuatan
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dan pengolahan energi surya ini banyak dikembangkan secara signifikan di seluruh

dunia saat ini. Tenaga ini selain ramah lingkungan juga sangat menjanjikan sebagai

salah satu energi alternatif. Pembangkit listrik tenaga air juga sangat bergantung pada

sinar matahari, karena tanpa daur cuaca yang kekuatan energinya ialah panas matahari,

tidak akan ada air hujan. (Admiranto, 2009).

Dari sekian banyak manfaat dari energi matahari, ternyata terlalu banyak

mendapatkan paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama juga kurang bagus bagi

manusia, karena sinar matahari juga mengandung radiasi yang kurang baik bagi

manusia, seperti radiasi gelombang elektromagnetik, yang dapat berakibat gangguan

pada organ-organ tubuh manusia, mempercepat proses penuaan kulit dan menyebabkan

perubahan-perubahan permanen pada kulit serta efek psikologis karena penyinaran

radiasi yang terjadi berulang-ulang.

Dewasa ini, akibat dari ulah dan perilaku manusia yang tidak bertanggung

jawab, terjadi pemanasan global, seperti efek rumah kaca, sangat mempengaruhi suhu

bumi, karena bersifat menyerap sinar matahari tetapi menghalangi energi yang

seharusnya kembali ke angkasa, akibatnya sering terjadi perubahan iklim dan cuaca

yang tidak menentu. (Rukaesih, 2004). Setidaknya ada 2 unsur yang sangat

mempengaruhi cuaca dan iklim, yaitu radiasi dan lamanya matahari bersinar. Intensitas

radiasi matahari dan lama penyinaran matahari ini akan mempengaruhi iklim dan cuaca

di suatu daerah, apalagi disaat solsticeyaitu posisi titik semu matahari tepat diatas garis

khatulistiwa, dimana saat perbedaan siang dan malam mencapai maksimum, sehingga

penyinaran matahari sangat panjang dan terik serta intensitas radiasi matahari yang

besar. Saat posisi matahari tepat tegak lurus terhadap bumi, maka panas yang diterima

pemukaan bumi semakin banyak, semakin lama penyinaran matahari terhadap bumi

maka semakin banyak pula jumlah panas yang diterima bumi. (Simatupang, 2000).

Dari beberapa unsur yang mempengaruhi iklim dan cuaca di atas, menarik minat penulis

untuk melakukan penelitian tentang prediksi lamanya matahari bersinar, diharapkan hal

ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam membangun pembangkit listrik

tenaga surya beserta dengan pengelolaannya, diharapkan juga membantu memberikan

keputusan bagi para petani untuk menanam atau tidak menanam hasil bumi, serta

menentukan jenis tanaman hasil buminya sesuai dengan lama matahari bersinar, dan
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dari dokumentasi, literatur, buku, jurnal dan informasi lainnya yang ada hubungannya

dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah : buku-buku, jurnal tentang

kasus-kasus yang mirip dengan yang penulis angkat atau penelitian-penelitian yang

saling terkait, jurnal tentang algoritma yang digunakan yaitu algoritma Support Vector

Machine serta data dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Banjarbaru,

Kalimantan Selatan tentang “lama matahari bersinar rata-rata harian” yang berjumlah

1826 record dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data primer dalam

penelitian ini adalah data hasil uji algoritma Support Vector Machine menggunakan

aplikasi Rapid Miner.

Metode Pengolahan Data Awal

Maksud dari pengolahan data awal ini adalah mengumpulkan dan menyatukan

seluruh data “lama matahari bersinar rata-rata harian” dari tahun 2010 sampai dengan

2014 yang berjumlah 1826 record, untuk kemudian diolah sehingga siap dipakai dan

ditraining ke dalam aplikasi RapidMiner menggunakan algoritma Support Vector

Machine (SVM). Adapun bentuk data awal yang didapat dari BMKG terpisah

berdasarkan tahunnya, setiap tabel berisikan data “lama matahari bersinar” sesuai

dengan tanggal dan bulannya masing-masing, sedangkan nilai yang tertera adalah dalam

bentuk prosentase (%) dari lama penyinaran matahari selama 8 jam perhari. Semua data

kemudian digabung menjadi satu dan diolah dalam bentuk 2 kolom sesuai dengan

keperluan, yaitu kolom tanggal dan kolom nilai lama matahari bersinar.

Eksperimen dan Pengujian Model/Metode

Untuk pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi rapidminer, dari data

yang sudah menjalani proses pengolahan data awal kemudian diterapkan menggunakan

metode yang sudah ditentukan melalui proses ditraining, sehingga menghasilkan hasil

prediksi yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung rata-rata

error yang terjadi melalui besaran Root Mean Square Error (RMSE). RMSE merupakan

salah satu diantara banyak metode untuk mengukur tingkat keakuratan suatu model

peramalan/prediksi. Semakin kecil nilai dari masing-masing parameter kinerja ini

menyatakan semakin dekat nilai peramalan/prediksi dengan nilai sebenarnya. Disanalah

akan diketahui tingkat akurasi dari algoritma yang digunakan.
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Evaluasi dan Validasi Hasil

Evaluasi dilakukan dengan mengamati dan menganalisis hasil prediksi “lama

matahari bersinar rata-rata harian” menggunakan algoritma Support Vector Machine.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Root Mean Square Error (RMSE).

Semakin kecil nilai dari masing-masing parameter kinerja ini menyatakan semakin

dekat nilai prediksi dengan nilai sebenarnya.

PEMBAHASAN

Eksperimen dan Pengujian Model/Metode

Algoritma yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu algoritma Support Vector

Machine (SVM) akan diterapkan pada data lama matahari bersinar yang telah

didapatkan dari BMKG di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010

sampai dengan 2014.

Support Vector Machine (SVM)

Hasil dari eksperimen dari metode atau algoritma SVM (Support Vector Machine)

adalah :

Gambar Hasil RMSE dari Algoritma SVM

Dari gambar di atas, dihasilkan nilai RMSE (Root Mean Squared Error) sebesar 34.038.

Nilai ini cukup baik dalam melakukan prediksi lama matahari bersinar, sehingga

dianggap masih mampu memberikan solusi untuk menghitung berapa besaran lama

matahari bersinar rata-rata perharinya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun yang

akan datang, sehingga dapat diambil keputusan untuk melakukan atau tidak

melakukan/menunda suatu kegiatan, khususnya dalam pembangunan atau pengelolaan

sumber daya energi matahari dan untuk menghindari bahaya kerusakan yang

diakibatkan oleh sinar matahari di daerah tertentu.
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Gambar Grafik hasil Prediksi dari Algoritma SVM

Gambar di atas adalah grafik hasil perbandingan dari data aktual dengan hasil prediksi,

dimana grafik warna abu-abu adalah data aktual dan grafik warna merah adalah data

hasil prediksinya. Grafik tersebut menunjukkan perbandingan yang cukup akurat atau

mendekati dari nilai yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari tahap awal hingga pengujian, dapat

diambil suatu kesimpulan bahwa, dihasilkan nilai RMSE (Root Mean Squared Error)

sebesar 34.038. Nilai ini cukup baik dalam melakukan prediksi lama matahari bersinar,

sehingga dianggap mampu memberikan solusi untuk menghitung berapa besaran lama

matahari bersinar rata-rata perharinya beberapa tahun yang akan datang, sehingga dapat

diambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan/menunda suatu kegiatan,

khususnya dalam pembangunan atau pengelolaan sumber daya energi matahari dan

untuk menghindari bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari di daerah

tertentu.

Saran

Dalam rangka pengembangan penelitian, saran yang perlu disampaikan pada penelitian

ini diantaranya :

1. Pengukuran kinerja sebuah algoritma data mining dapat dilakukan berdasarkan

beberapa kriteria antara lain seperti keakuratan prediksi, kecepatan/efisiensi,
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kehandalan, skalabilitas dan interpretabilitas. Penelitian ini hanya menggunakan satu

kriteria yaitu berdasarkan keakuratan prediksi. Diharapkan penelitian lain dapat

melanjutkan dengan menggunakan kriteria lainnya.

2. Penggunaan resolusi data yang lebih rapat untuk tiap variabel yang akan diprediksi.

Resolusi data masukan yang lebih rapat memungkinkan untuk melakukan jangkauan

prediksi yang lebih cepat dan akurat, misal dengan interval 1 jam, dengan begitu

keadaan cuaca yang dapat terus berubah-ubah dalam hitungan jam dapat diprediksi

lebih baik.

3. Selain itu juga dapat ditambahkan dengan membandingkan algoritma-algoritma

prediksi lainnya.
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ABSTRAK
SMS (Short Message Service) adalah layanan yang di sediakan oleh operator seluler untuk

mengirim dan menerima pesan singkat. Dalam dunia pendidikan manfaat sistem informasi salah

satunya pada proses pengelolaan nilai siswa yang membantu guru dalam memberikan nilai.

Selain guru, wali murid siswa/i berhak mengetahui informasi dari nilai anaknya. Untuk

menyampaikan informasi nilai tersebut maka dibuatlah aplikasi sistem pelaporan nilai siswa

berbasis sms gateway. Dalam Perancangan aplikasi dilakukan beberapa hal yaitu Admin

melakukan penginputan data dan data tersebut diolah sehingga menghasilkan output berupa data

nilai siswa. Sedangkan User/Wali Murid meminta data nilai siswa dengan cara melakukan

pengiriman SMS dengan format tertentu sebagai autentifikasi, dan sistem akan melakukan

proses pencocokan data yang diminta dan akan mengirimkan informasi yang diminta tersebut

Melalui SMS kepada User/wali murid. Setelah dirancang dan sistem dijalankan Pengguna atau

User dapat lebih mudah menggunakan aplikasi ini untuk proses pendataan sampai proses

pelaporan, Mengurangi tingkat kesalahan dalam pembuatan laporan, karena data di dalam

database telah terintegrasi dan tidak dapat dimanipulasi oleh user secara langsung dengan

adanya hak akses, Mampu meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai, serta Keakuratan data

dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Kata Kunci : Aplikasi, Sistem, SMS Gateway, Nilai, User, Pelayanan, Kinerja

Pegawai, data dan Informasi

ABSTRACT

SMS (Short Message Service) is a service provided by the mobile operators to send and receive

short messages. In the world of education benefits information system one of them in the

process of managing the value of students who assist teachers in delivering value. In addition to

teachers, parents of students/i entitled to know the information of their value. To convey the

information value then made application reporting system based on student scores sms gateway.

In the application design done several things: Admin perform data entry and data is processed

to produce output in the form of a data value of students. While the User/Guardians requesting

the data value of students by way of sending SMS with a specific format as authentication, and

the system will make the process of matching the requested data and sends the requested

information to the user through SMS / parents. Having designed and the system is run of the

User can more easily use these applications to process data collection to reporting process,

reduce the error rate in making the report, because the data in the database has been integrated

and can not be manipulated by the user directly with their access rights, Able to increase service

and employee performance, and accuracy of the data and information obtained can be

responsible for the truth.

Keywords: Application, System, SMS Gateway, Value, User, Service, Employee

Performance, Data and Information

PENDAHULUAN
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Dalam dunia pendidikan manfaat sistem informasi salah satunya pada proses

pengelolaan nilai siswa yang membantu guru dalam memberikan nilai. Selain guru, wali

murid siswa/i berhak mengetahui informasi dari nilai anaknya. Untuk menyampaikan

informasi nilai tersebut maka dibuatlah aplikasi sistem pelaporan nilai siswa berbasis

sms gateway. Sms (Short Message Service) adalah layanan yang di sediakan oleh

operator seluler untuk mengirim dan menerima pesan singkat. Sms dinilai sangat

praktis, murah dan efisien. Perilaku pengguna telpon seluler sampai saat ini dapat di

katakan bahwa setiap sms yang masuk pasti akan di baca karena bersifat pribadi,

ditambah lagi secara psikologi bahwa sms tersebut selalu di anggap penting. Jadi

apapun jenis sms yang masuk orang tersebut pasti akan membuka dan membacanya,

sehingga pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan lebih efisien, tanpa harus

memberitahukan melalui selebaran atau surat pemberitahuan yang belum tentu akan di

baca. Maka dari itu penggunaan system aplikasi berbasis web yang terhubung dengan

sms gateway sangat diperlukan sebagai penujang dalam pengawasan nilai akademik

para pelajar Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengajukan sebuah

penelitian dengan judul “Sistem Pelaporan Nilai Akademik Siswa Berbasis SMS

Gateway”.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan Sistem Pelaporan Nilai

Akademik Siswa Berbasis SMS Gateway dengan tahapan-tahapan dalam

menyelesaikan adalah sebagai berikut:

c. Tahapan Perencanaan

Dengan cara menganalisis sistem melalui wawancara, selain itu melalui pencarian

data sebagai referensi dalam pembuatan aplikasi yang akan dibangun dan

pengambilan data yang dibutuhkan.

d. Tahapan Perancangan

Tahapan ini merupakan tahap untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang

diusulkan sebagai penyempurnaan dari sistem yang sedang berjalan. Sistem yang

sedang berjalan secara keseluruhan dilakukan secara manual, dimana siswa dan wali

siswa hanya bisa melihat hasil dari kemampuan siswa tersebut pada akhir masa

pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah pembangian raport siswa
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sedangkan sistem yang diusulkan akan lebih ditekankan pada pengolahan data secara

terkomputerisasi.

2 Tahapan Pengembangan

Yaitu Memahami perangkat lunak secara detail, dengan melakukan pendefinisian,

pedoman pengoprasian perangkat lunak dengan struktur datanya.

Perancangan Sistem

Perancangan system adalah tahap dalam pengembangan system yang dilakukan

setelah tahap analisa system, dimana dalam tahap ini seorang analis system merancang

dan membentuk system tersebut.

2. Analisa Kebutuhan

Langkah  ini  merupakan  analisa  terhadap  kebutuhan  sistem.  Dalam  langkah

ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara atau studi

literarur. Dengan menggunakan sistem ini maka peneliti akan menggali informasi

sebanyak mungkin sehingga tercipta sebuah sistem komputer yang bisa

melakukan tugas – tugas sesuai dengan keinginan user. Dalam tahapan ini akan

dihasilkan sebuah dokumen yang berisi data kebutuhan user dan akan menjadi

acuan untuk membuat sebuah bahasa pemrograman.

f. Desain Sistem

Dalam tahapan ini peneliti akan merancang sebuah sistem yang baru dengan

menggunakan beberapa pemodelan seperti Diagram Konteks dan Data Flow

Diagram.

1. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah penggambaran semua elemen-elemen yang terlibat

dalam suatu sistem arus data yang masuk kedalam sistem dan diluar sistem

digambarkan dengan jelas. Adapun diagram konteks yang diusulkan adalah

sebagai berikut :

Data Flow Diagram Level 0 Sistem Aplikasi SMS Gateway

Pada DFD level 0 memberikan gambaran mengenai proses-proses apa saja

yang akan dilakukan dengan entitas eksternal yang ada . Proses utama sama

seperti pada diagram konteks, dimana entitas admin melakukan penginputan data.

Data tersebut diolah sehingga menghasilkan output berupa data nilai siswa.

Sedangkan entitas user/wali murid meminta data nilai siswa dengan cara
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melakukan pengiriman SMS dengan format tertentu sebagai autentifikasi, dan

sistem akan melakukan proses pencocokan data yang diminta dan akan

mengirimkan informasi yang diminta tersebut Melalui SMS kepada User/wali

murid.

3. Perancangan BasisData

Perancangan untuk membuat Basis Data dalam sistem ini adalah

menggunakan proses normalisasi agar pada basis data tidak terdapat pengulangan

informasi, serta memudahkan dalam proses membaca, menambah, mengubah,

menghapus, maupun menyimpan data dengan kata lain proses normalisasi adalah

suatu proses untuk menciptakan struktur tabel yang efektif dan efisien.

c. Pengujian Program

Pada tahapan ini peneliti menggunakan metode black box. Dengan menggunakan

metode ini kita tidak perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem / perangkat

lunak yang kita kembangkan. Kita hanya menguji input dan outputnya saja, artinya

dengan berbagai masukan yang kita berikan, sistem/ perangkat lunak dapat memberikan

output sesuai yang kita harapkan.

d. Penerapan Program dan Pemeliharaan

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki

kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit

sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses utama dari sistem informasi ini, dimana entitas admin melakukan

penginputan data. Data tersebut diolah sehingga menghasilkan output berupa data nilai

siswa. Sedangkan entitas user/wali murid meminta data nilai siswa dengan cara

melakukan pengiriman SMS dengan format tertentu sebagai autentifikasi, dan sistem

akan melakukan proses pencocokan data yang diminta dan akan mengirimkan informasi

yang diminta tersebut Melalui SMS kepada User/wali murid.

Implementasi Sistem
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Gambar 3. Tampilan Home

Gambar 4. Input Data Siswa

Gambar 5. Input Data Wali Siswa

Gambar 6. Input Data Guru
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Gambar 7. Input Data Kelas

Gambar 8. Input Data Mata Pelajaran

Gambar 9. Input Nilai Siswa

bar 10. Rekap Nilai dan Sistem Pengiriman SMS Gatew
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Gambar 11. Tambah Data Admin

KESIMPULAN

Setelah membahas materi yang telah diuraikan pada laporan ini, maka kesimpulan

yang dapat diambil dalam pelaksanaan perlu mengembangkan sistem komputerisasi

dengan menggunakan sebuah aplikasi program khusus yang digunakan dalam

mengelola data nilai siswa. Meskipun keberadaan sistem manual tidak dapat terpisahkan

dalam proses pengolahan data sehari-hari tetapi dengan ini. Penulis berharap agar proses

pengolahan data bisa menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun

tenaga.

Sebagai penutup dari penulisan laporan ini, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan

kesimpulan kesimpulan diantaranya :

2. Pengguna atau User dapat lebih mudah menggunakan aplikasi ini untuk proses

pendataan sampai proses pelaporan.

3. Mengurangi tingkat kesalahan dalam pembuatan laporan, karena data di dalam

database telah terintegrasi dan tidak dapat dimanipulasi oleh user secara

langsung dengan adanya hak akses.

4. Mampu meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai.

5. Keakuratan data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan

kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arbie, Manajemen Database MySQL, Andi, Yogyakarta, 2004.

Arinta Widyaningtyas(2010) Sistem Informasi Akademik Berbasis Sms Gateway

Menggunakan Metode Prototype Semarang : Universits Dian Nuswantoro

Azis, M.F., Pemrograman PHP 4 bagi Web Programmer, PT Elex Media Komputindo,

Jakarta, 2004.

Kadir, A., Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP, Andi, Yogyakarta,

2001.

Kadir, A., Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data, Andi, Yogyakarta, 1998.

Kasiman, P. (2009). Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL. Yogyakarta: ANDI.

Martin, J. (1990). Information Enginering Book II Planning and Analysis 2nd Edition.

New Jersey: Prentice-Hall.



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017 ISBN : 978-602-71393-6-7

166

Mulyana, Y.B., Trik Membangun Situs Menggunakan PHP dan MySQL, PT Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2004.

Peranginangin, K. (2006). Aplikasi WEB dengan PHP dan


