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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program Studi Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR 

Pangkalpinang merupakan salah satu lembaga yayasan pendidikan yang 

memiliki kewajiban untuk menyediakan media komunikasi untuk 

memperkenalkan dan memperat tali silatuurahmi antara mahasiswa 

dengan para alumnusnya (alumni). Maka dari itu dibutuhkan suatu wadah 

atau media yang menyediakan informasi yang mampu memberikan 

informasi yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa dan lulusannya, 

seperti informasi tentang data alumni ataupun informasi tentang karir para 

lulusannya itu sendiri. Tidak sedikit mahasiswa yang sudah lulus kuliah 

lalu menganggur atau belum mendapat pekerjaan karena kurangnya 

informasi lowongan pekerjaan dan susah mendapatkan data alumni pada 

saat dibutuhkan.  

Alumni di Program Studi Sistem Informasi STMIK ATMA 

LUHUR memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

program studi itu sendiri yang menekankan kemitraan dan kesamaan 

kepentingan meningkatkan produktivitas kampus, dan pada akhirnya 

mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Dari tahun ke tahun 

jumlah mahasiswa-mahasiswi lulusan Program Studi Sistem Informasi 

STMIK ATMA LUHUR semakin bertambah, secara otomatis semakin 

tinggi juga angka kebutuhan untuk menjaring para alumni dalam suatu 

wadah.Program Studi Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR sebagai 

lembaga yayasan pendidikan yang mampu menciptakan alumni yang 

berkualitas seperti lulusan dari berbagai Program Studi yang ada di 

STMIK ATMA LUHUR itu sendiri seharusnya mampu menyalurkan para 

mahasiswanya agar setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan dan 

jaringan komunikasi yang baik.  

Untuk memenuhi suatu kebutuhan mengenai informasi data alumni 

ataupun infromasi Program Studi Sistem Informasi maka dibutuhkan suatu 

pembangunan aplikasi yang dapat memuat semua informasi yang 
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dihasilkan. Oleh karena itu, melihat masalah yang terjadi tersebut, Penulis 

mengangkat masalah ini ke dalam suatu topik pembahasan yang diberi 

judul “PROTOTIPE SISTEM INFORMASI ALUMNI PROGRAM 

STUDI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS 

STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG”. aplikasi ini 

dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web, 

yaitu menggunakan PHP sebagai bahasa skrip (script languag) dan 

MySQL untuk pengolahan database. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang ada, diantaranya : 

1. Bagaimana membuat suatu wadah yang dapat merekam data yang 

terkait alumni di kampus STMIK ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG? 

2. Bagaimana cara menyimpan data informasi alumni dengan 

komputerisasi agar tersimpan rapi? 

3. Bagaimana cara mempermudah alumni dalam memberikan dan 

mencari-informasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam 

permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas 

mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini. Adapun 

batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pendataan alumni masih belum terkomputerisasi 

2. Informasi tentang alumni yang sulit untuk dicari oleh mahasiswa / 

dosen 

3. Belum adanya wadah untuk alumni dan mahasiswa untuk saling 

berkomunikas 
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1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam menyusun laporan penelitian ini, untuk mencapai tujuannya dapat 

digunakan metode penelitian diantaranya yaitu: 

1. Model Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan model Prototype yang 

terdiri dari  

11 tahapan yaitu, Pengumpulan kebutuhan, Membangun Prototyping, 

Evaluasi Prototyping, Mengkodekan system, Menguji system, 

Menggunakan system, Feasibility prototyping, Requirement 

prototyping, Desain Prototyping, Implementation prototyping 

2. Metode Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode berorientasi obyek 

3. Tools/Alat Bantu 

Penulis menggunakan Tools/ Alat bantu dalam merancang penelitian 

ini dengan tools UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari 

Activity Diagram, Use Case, ERD Package Diagram dan Sequence 

Diagram. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat 

lunak yang memiliki kemampuan dalam mengolah data alumni Program 

Studi Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR. 

1. Membuat website sebagai media interaksi alumni sehingga dapat 

berkomunikasi dengan baik dan saling memberikan informasi. 

2. Membantu alumni dan pihak yayasan terutama prodi dan kabag alumni 

dalam mencari informasi yang dibutuhkan serta mampu membuka 

wawasan para pengguna sistem informasi dalam hal ini mahasiswa 

untuk dapat memanfaatkan sumber daya kompuuterisasi yang ada. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab 

berisi uraian–uraian mengenai usulan pemecahan masalah secara berurutan 

dimana satu sama lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan 

laporan kuliah praktek ini adalah sebagai berikut  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang dasar – dasar teori umum dan 

khusus yang berhubungan dengan pembuatan laporan tugas 

akhir yang dibahas. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai model pengembangan 

perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak, 

dan tools UML. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas secara rinci tentang struktur 

organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah 

yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistemyang 

akan diusulkan. Analisis rancangan menggunakan model 

Prototype, metode berorientasi objek, dan menggunakan 

tools UML. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab untuk menjelaskan kesimpulan dari 

seluruh penulisan penelitian yang dilakukan penulis dan 

memberikan saran untuk system yang berjalan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah dan Definisi Prototype 

Dibawah ini adalah sejarah dan definisi Prototipe ( Prototype ) sebagai 

berikut 

2.1.1 Prototype 

Pada tahun 1960-an: Teknik-teknik prototyping pertama cepat 

menjadi diakses pada tahun delapan puluhan kemudian dan mereka 

digunakan untuk produksi komponen prototipe dan model. Sejarah 

Prototipe cepat dapat ditelusuri sampai akhir tahun enam puluhan, ketika 

seorang profesor teknik, Herbert Voelcker, mempertanyakan dirinya 

sendiri tentang kemungkinan melakukan hal-hal menarik dengan alat 

komputer dikontroldan otomatis mesin. Alat-alat mesin baru saja mulai 

muncul di lantai pabrik itu. Voelcker berusaha mencari jalan di mana alat-

alat mesin otomatis dapat diprogram denganmenggunakan output dari 

program desain komputer.  

Kemudian 1970: Voelcker mengembangkan alat dasar matematika 

yang dengan jelas menggambarkan tiga aspek dimensi dan menghasilkan 

teori-teori awal teorialgoritma dan matematika untuk pemodelan solid. 

Teori-teori ini membentuk dasar program komputer modern yang 

digunakan untuk merancang hampir segala hal mekanis mulai dari mobil 

mainan terkecil ke gedung pencakar langit tertinggi. teori Volecker 

berubah metode perancangan pada tahun tujuh puluhan, namun, metode 

lama untuk merancang masih sangat banyak digunakan. Metode lama 

terlibat baik alat masinis atau mesin dikendalikan oleh komputer. Namun, 

pada tahun 1987, Carl Deckard, bentuk peneliti dari University of Texas, 

datang dengan ide yang revolusioneryang baik. Dia memelopori 

manufaktur yang berbasis lapisan, dimana ia memikirkan membangun 

lapisan model dengan lapisan.  
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Dia dicetak model 3D dengan menggunakan sinar laser untuk 

bedak sekering logam dalam prototipe solid, single layer pada suatu 

waktu. Deckard mengembangkan ide ini menjadi sebuah teknik yang 

disebut "Selective Laser Sintering" “Prototype didefinisikan sebagai alat 

yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang 

cara system berfungsi dalam bentuk lengkapnya, dan proses untuk 

menghasilkan sebuah Prototype disebut Prototyping”.
[1] 

Metode 

prototyping sendiri saat ini merupakan suatu paradigma baru dalam 

pengembangan sistem informasi.  

2.1.2 Tujuan Prototipe 

Prototyping model sendiri mempunyai tujuan yaitu mengembangkan 

model awal software menjadi sebuah sistem yang final.  

2.1.3 Proses Model Prototyping 

Secara umum proses-proses dalam model prototyping adalah sebagai 

berikut : 

 Pengumpulan Kebutuhan  

Developer dan klien akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian 

menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran 

bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. 

 Perancangan 

Perancangan dilakukan dengan cepat idan rancangan tersebut mewakili 

semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar 

pembuatan prototype. 

 Evaluasi Prototype 

Klien akan mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan untuk 

memperjelas kebutuhan software. 
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2.1.4 Metode Prototipe (The Prototyping Method) 

Adapun langkah-langkah pembuatan prototipe sebagai berikut: 

1. Permintaan bermula dari kebutuhan user 

2. Bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang 

diminta 

3. Biarkan user menggunakan prototipe. Analisis harus memberikan 

pelatihan, membantu dan duduk bersama-sama dengan user, 

khususnya untuk pertama kali. Anjurkan perubahan. User harus 

melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe, lihat bagaimana ia 

memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. 

4. Merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya.\ 

5. Ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas 

6. Merancangan dan membangun sautu sistem akhir seperti sebelumnya. 

 

2.1.5 Keuntungan Prototipe 

 Adapun keuntungan dalam menggunakan metode prototipe adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan 

oleh metode spesifikasi tulisan 

b. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk 

prototipe 

c. Memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya 

karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui 

dengan baik 

d. User merasa puas, Pertama, user dapat mengenal melalui komputer. 

Dengan melakukan prototipe (dengan analisis yang sudah ada), user 

belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan 

untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi 

semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung 
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2.1.6 Kelebihan Metode Prototipe 

Adapun kelebihan metode prototipe adalah sebagai berikut: 

a. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan 

b. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan 

pelanggan 

c. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem 

d. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai/user apa yang 

diharapkan 

2.1.7 Kekurangan Metode Prototipe 

Selain ada kelebihan, metode prototipe ada kekurangan Adapun 

kekurangannya sebagai berikut: 

a. Resiko tinggi yaitu untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur 

dengan baik, ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu, dan 

adanya persyaratan data yang tidak menentu 

b. Interaksi pemakai penting. Sistem harus menyediakan dialog online 

antara pelanggan dan komputer 

c. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak 

mencerminkan teknik perancangan yang baik. 

 

2.2 Sistem Informasi  

 

2.2.1 Definisi Sistem Informasi 

Pengertian sistem merupakan sebuah satu kesatuan dari seluruh 

bagian yang saling berkaitan dimana keberadaannya terdapat pada suatu 

wilayah atau bagian yang mempunyai item – item penggerak didalamnya. 

Sedangkan menurut etimologi, sistem berasal dari kata Systema (bahasa 

Latin) dan Sustema (Bahasa Yunani) yang mempunyai arti sebagai sebuah 

satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan 

secara bersamaan supaya informasi atau materi dapat mengalir dengan 

mudah dan tanpa hambatan hingga mencapai tujuan. “Sistem informasi 

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
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manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
[2] 

Sebuah sistem merupakan piranti penting dan sangat dibutuhkan 

oleh suatu perusahaan atau instansi resmi. Hal ini karena dengan adanya 

sistem yang terintegrasi, kinerja suatu perusahaan atau instansi akan lebih 

terarah dan sistematis. Namun untuk mendapatkan dampak positif dari 

penggunaan sistem, semua unsur – unsur yang terkait didalamnya harus 

berkerja sama guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Sistem merupakan suatu istilah yang sangat sering dijadikan topik 

pembahasaan dalam setiap forum diskusi ataupun karya ilmiah. Oleh 

karena itu penggunaan kata atau istilah sistem dapat diterapkan pada 

berbagai bidang dengan makna tersendiri didalamnnya. Namun secara 

umum, sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen atau elemen 

yang mempunyai keterkaitan atau hubungan didalamnya dimana 

kumpulan dari beberapa elemen tersebut dapat berinteraksi satu sama lain 

guna mencapai tujuan tertentu. 

2.2.2 Jenis – Jenis Sistem Informasi 

Berikut ini adalah jenis-jenis informasi sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Manajemen 

Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan 

salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan 

pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manjerial merupakan 

setiap individu yang memiliki posisi di dalam sebuah organisasi dan 

lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada 

suatu divisi atau bagian di dalam organisasi dan juga perusahaan. 

b. Sistem Informasi Eksekutif 

Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi 

yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan 

kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada 

mereka yang berada pada level eksekutif 
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c. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan salah satu 

pengimplementasian dari sistem informasi manajemen, yang 

berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga penghitungan dari 

sebuah perusahaan ataupun organisasi. Seperti kita ketahui, akuntansi 

merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan 

keuangan dan finansial, serta bagaimana suatu sistem keuangan di 

dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat berjalan. 

d. Sistem Informasi Keuangan  

Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu 

implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan 

manajamen, namun terkadang sistem informasi keuangan juga bisa 

merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Ada beberapa 

perusahaan yang melibatkan pihak manajemen dalam membantu 

proses pengaturan keuangan perusahaan, dan ada yang tidak. Sehingga 

hal ini tergantung dari budaya organisasi dari perusahaan tersebut. 

Namun demikian, sistem informasi keuangan sendiri merupakan suatu 

implementasi dari sebuah sistem informasi yang berisi segala data 

transaksi keuangan dari sebuah perusahaan, yang nantinya bisa 

terintegrasi pula dengan sistem informasi akuntansi. 

e. Sistem Informasi Manufaktur  

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga 

produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi 

manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib 

dimilki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga 

diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan, yang 

bergerak di bidang produksi. 

Sistem informasi manufaktur ini dapat terintegrasi dengan sistem 

informasi keuangan dan juga sistem informasi sumberdaya manusia 

atau SDM, karena di dalam implementasinya, banyak fungsi dari 

sistem informasi manufaktur ini sangat sangat penting bagi SDM dan 

juga keuangan. 
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f. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

Jenis sistem informasi yang berikutnya adalah sistem informasi sumber 

daya manusia alias SDM. Sesuai dengan namanya, biasanya sistem 

informasi ini berhubungan dengan bagian personalia, atau HR dari 

suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem informasi SDM ini 

memiliki banyak sekali data dan juga informasi,  

g. Sistem Informasi Pemasaran 

Jenis sistem informasi berikutnya yang banyak diimplementasikan 

adalah jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi ini 

sangat penting terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. 

Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga 

memberkan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakkan 

oleh sebuah perusahaan 

2.2.3 Komponen Dasar Sistem Informasi 

Sistem Informasi terdiri dari lima sumber daya yang dikenal 

sebagai komponen sistem informasi, kelima sumber daya tersebut adalah 

manusia hardware, software, data dan jaringan. 
[3]

 Kelima komponen 

tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam suatu sistem 

informasi. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sistem informasi 

mencakup kelima komponen tersebut. Berikut merupakan penjelasan 

komponen dari sistem informasi. 

a. Sumber Daya Manusia 

Manusia mengambil peranan yang penting bagi sistem informasi. 

Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber 

daya manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengguna 

akhir dan pakar sistem informasi. Pengguna akhir adalah orang-orang 

yang menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi, 

sedangkan pakar sistem informasi orang-orang yang mengembangkan 

dan mengoperasikan sistem informasi. 
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b. Sumber Daya Hardware 

Sumber daya hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam 

pemrosesan informasi. Sumber daya ini tidak hanya sebatas komputer 

saja, melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk 

magnetic atau optikal. 

c. Sumber Daya Software 

Sumber daya software adalah semua rangkaian perintah (instruksi) 

yang digunakan untuk memproses informasi. Sumber daya ini tidak 

hanya berupa program saja, tetapi juga berupa prosedur. 

d. Sumber Daya Data 

Sumber daya data bukan hanya sekedar bahan baku untuk memasukan 

sebuah sistem informasi, melainkan sebagai dasar membentuk sumber 

daya organisasi. 

e. Sumber Daya Jaringan 

Sumber daya jaringan merupakan media komunikasi yang 

menghubungkan komputer, memproses komunikasi, dan peralatan 

lainnya, serta dikendalikan melalui software komunikasi. Sumber daya 

ini dapat berupa media komunikasi seperti kabel, satelit dan dukungan 

jaringan seperti modem, software pengendali, serta prosesor antar 

jaringan. 

2.2.4 Fungsi Sistem Informasi 

Secara umum fungsi sistem informasi terdiri dari: 

1. Untuk meningkatkan aksesbilitas data secara efektif dan efisien kepada 

pengguna. 

2. Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembanga pemeliharaan 

sistem. 

3. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis. 

4. Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem 

informasi. 

5. Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. 

6. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi  
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2.2.5 Manfaat Sistem Informasi 

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan 

akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem 

informasi. 

2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis. 

3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 

4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung 

sistem informasi. 

5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 

6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis 

dari sistem informasi dan teknologi baru. 

7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan 

pemeliharaan sistem. 

8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-

transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai 

salah satu produk atau pelayanan mereka 

2.3 Definisi Alumni 

Alumni adalah siswa ataupun mahasiswa yang telah menyelesaikan 

jenjang pendidikan dengan segala aturannya pada sebuah institusi 

pembelajaran, maka ini bisa dikatakan sebagai alumni. setiap alumni 

masih mempunyai tanggung jawab terhadap institusi yang telah 

memberikan gelar „alumni‟, itu akan membawa nama baik institusi
[4] 

2.4 Website 

2.4.1 Sejarah Website 

World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB adalah 

salah satu layanan yang didapat oleh pemakai computer yang terhubung ke 

internet. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timoyhy John. Website 

sendiri tersambung dalam jaringan yaitu pada tahun 1991. Tujuan Sir 

Timoyhy John merancang website ini adalah untuk mempermudah 

pekerjaannya serta saling bertukar informasi bagi peneliti ditempatnya 
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bekerja. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN, perusahaan tempat 

Sir Timoyhy John bekerja mengumumkan jika website sudah bisa 

digunakan oleh publik dengan gratis. 

Sebuah website bisa merupakan hasil kerja dari perseorangan, atau 

menunjukkan kepemilikan dari suatu organisasi atau perusahaan.  

Biasanya website menunjukkan beberapa topik khusus atau suatu 

kepentingan tertentu. Website ini menyediakan informasi bagi pemakai 

computer yang terhubung ke internet dari sekedar informasi “sampah” 

atau informasi yang tidak berguna sama sekali sampai informasi yang 

serius, dari informasi yang gratisan sampai informasi yang komersial. 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman - halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 

gerak, animasi, suara, dan gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait dimana masing - masing dihubungkan dengan jaringan - 

jaringan halaman (hyperlink). 

Sebuah website dapat berisikan hyperlink yang dapat 

menghubungkan ke website atau page lain. Website ditulis atau secara 

dinamik dikonversi menjadi HTML dan diakses melalui software yang 

sering disebut dengan web browser, dan dikenal juga dengan HTTP Client. 

2.4.2 Definisi Website 

Website atau situs merupakan kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data, teks, gambar, data animasi, suara, dan 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat dinamis yang membentuk 

suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dengan jaringan – jaringan 

halaman. 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan 

dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website 

disebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan 

pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik 

diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server 

diseluruh dunia 
[5]
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2.4.3 Jenis – Jenis Situs Website 

Secara umum situs web digolongkan menjadi 3 jenis yaitu : 

a. Website Statis 

Website Statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. 

Artinya adalah untuk melakukan perubahan pada suatu halaman 

dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi 

struktur dari situs itu. 

 

b. Website Dinamis 

Website Dinamis merupakan web yang secara struktur diperuntukan 

untuk update sesering mungkin. Biasanya selain menu utama yang 

bisa diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman 

backend untuk mengedit kontent dari website. Contoh umum 

mengenai website dinamis adalah web berita atau web portal yang 

didalamnya terdapat fasilitas berita, polling dan sebagainya. 

 

c. Website Interaktif 

Website Interaktif adalah web yang saat ini memang sedang 

booming. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. 

Di website ini user bisa berinteraksi dan beradu argumen mengenai 

apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti 

memiliki moderator untuk mengatur supaya topik yang 

diperbincangkan tidak melenceng dari alur pembicaraan. 

 

2.4.4 Unsur-Unsur Penunjang dalam Website 

Menurut Rian Eko Wiliyanto (2012) untuk membangun sebuah website, 

diharuskan untuk menyediakan unsur penunjang lainnya di antaranya: 

a. Nama Domain 

Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang 

digunakan untuk mengenali sebuah situs, atau dengan kata lain nama 

domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah 

website di internet. 
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Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan 

status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi 

ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan 

website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional 

adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-

ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain 

website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id 

(nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain 

website organisasi) 

b. Web Hosting 

Web hosting adalah ruangan yang terdapat dalam harddisk 

tempat menyimpan berbagai data, file - file, gambar dan lainnya 

yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa 

dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang 

disewa/dipunyai, semakin besar webhosting semakin besar pula data 

yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web 

Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting 

ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB(Mega Byte) atau 

GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per 

tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan 

penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia 

maupun Luar Negri. 

c. Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk 

menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat 

diakses. Jenis bahasa pemrograman sangat menentukan statis, 

dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam 

bahasa pemrograman yang digunakan maka 

akan terlihat bahwa website tersebut semakin dinamis dan interaktif 

serta terlihat bagus. Beragam bahasa pemrograman saat ini telah 

hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program 

yang banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, ASP, 
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PHP, JSP, Java Scripts, Java applets, dsb. Bahasa dasar yang 

dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan 

lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai 

pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, 

PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini 

biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum 

diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain 

sebagainya yang memerlukan update setiap saat. 

d. Desain Website 

Unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain 

website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain 

sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus 

tidaknya sebuah website. Serta mempengaruhi dengan kenyamanan 

konsumen atau pembaca Untuk membuat website biasanya dapat 

dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer Saat ini 

sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu 

diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas 

designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang 

beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan 

dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. 

Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang 

tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu 

tergantung kualitas designer. 
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2.4.5 Fungsi Website 

Secara umum situs web mempunyai fungsi sebagai berikut 
[6]

 : 

a. Fungsi Komunikasi 

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya 

adalah situs web dinamis. Karena dibuat menggunakan 

pemrograman web (serverside) maka dilengkapi fasilitas yang 

memberikan fungsi–fungsikomunikasi, seperti web mail, form 

contact, chatting form, dan yang lainnya. 

b. Fungsi Informasi 

Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih 

menekankan pada kualitas bagian konten-nya, karena tujuan situs 

tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks 

dan grafik yang dapat di download dengan cepat. Pembatasan 

penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak seperti shockwave 

dan java diyakini sebagai langkah yang tepat, diganti dengan 

fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, profile 

company, library, reference dan lain – lain 

c. Fungsi Entertainment 

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment/hiburan. Bila 

situs web yang berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan 

animasi gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu 

presentasi desain-nya, meski tetap harus mempertimbangkan 

kecepatan download-nya. Beberapa fasilitas yang memberikan 

fungsi hiburan adalah gameonline, film online, music online, dan 

sebagainya. 

d. Fungsi Transaksi 

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, 

atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, 

dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya 

bisa menggunakan kartu kredit, transfer, atau dengan membayar 

secara langsung 
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2.5 Tool UML (Unified Modeling Language) 

Pada perkembangan teknik pemograman berorientasi objek, 

muncul sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan 

perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemograman 

berorientasi objek, yaitu UML (Unified Modeling Language). UML 

munculkarena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 

memspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari 

sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan 

dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram 

dan teks – teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan 

pemodelan. Jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi 

tertentu, meskipu pada kenyataan UML paling banyak digunakan pada 

metodologi berorientasi objek. 

 

2.5.1 Diagram UML (Unified Modeling Language) 

Diagram UML terdiri dari 13 macam diagram, dalam penelitian ini penulis 

hanya menggunakan 6 macam diagram UML yaitu: 

a. Activity Diagram 

Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan bahwa diagram 

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

b. Use Case Diagram 

Diagram use case merupakan pemodelan untuk melakukan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat.Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar use case digunakan 

untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak mengunakan fungsi – fungsi 

itu. 
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c. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisian kelas – kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan 

metode atau operasi. 

d. Deployment Diagram 

Diagram deployment menunjukkan konfigurasi komponen dalam 

proses eksekusi aplikasi. 

e. Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case 

denga mendeskripsikan waktu hidup objk dan message 

yangdikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk 

menggambarkan diagram sekuen maka haus diketahui objek – objek 

yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode – metode yang 

dimiliki yang ada pada use case. 

2.6 ERD (Entity Relationship Diagram) 

 ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar 

data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan 

antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan 

simbol.  

 Entity Relationship diagram (ERD) merupakan teknik yang 

digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, 

biasanya oleh System Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek 

pengembangan system. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat 

peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari 

sistem informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail 

pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai 

spesifikasi untuk database Komponen penyusun ERD adalah sebagai 

berikut: 
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a. Entitas adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan 

objek lain, sebagai contoh mahasiswa,dosen,departemen. Entitias 

terdiri atas beberapa atribut sebagai contoh atribut dari entitas 

mahasiswa adalah nim,nama,alamat,email, dll. Atribut nim merupakan 

unik untuk mengidentifikasikan / membedakan mahasiswa yg satu 

dengan yg lainnya. Pada setiap entitas harus memiliki 1 atribut unik 

atau yang disebut dengan primary key. 

 

b. Atribut adalah Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut 

atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas 

tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat 

mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut 

diwakili oleh simbol elips. 

 

c. Relasi adalah hubungan antara beberapa entitas. sebagai contoh relasi 

antar mahaiswa dengan mata kuliah dimana setiap mahasiswa bisa 

mengambil beberapa mata kuliah dan setiap mata kuliah bisa diambil 

oleh lebih dari 1 mahasiswa. relasi tersebut memiliki hubungan banyak 

ke banyak. Berikut adalah contoh ERD. 

 

d. Kardinalitas menyatakan jumlah himpunan relasi antar entitias. 

pemetaan kardiniliat terdiri dari : 

 one-to-one :sebuah entitas pada A berhubungan dengan entitas 

B paling banyak 1contoh diatas relasi pegawai dan departemen 

dimana setiap pegawai hanya bekerja pada 1 departemen 

 one-to-many : sebuah entitas pada A berhubungan dengan 

entitas B lebih dari satu contoh diatas adalah 1 depertemen 

memiliki banyak pegawai 

 many-to-many : sebuah entitas pada A berhubungan dengan 

entitas B lebih dari satu dan B berhubungan dengan A lebih 

dari  
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2.7 LRS (Logical Record Structure) 

 

 Logical Record Structure dibentuk dengan nomor dari tipe record. 

Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak empat persegi panjang dan 

dengan nama yang unik. Beda LRS dengan diagram E-R nama tipe record 

berada diluar kotak field tipe record ditempatkan.Logical Record Structure 

terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukkan arah dari 

satu tipe record lainnya.  

Banyak link dari LRS yang diberi tanda field-field yang kelihatan 

pada kedua link tipe record. Penggambaran LRS mulai dengan 

menggunakanmodel yang dimengerti. Dua metode yang dapat digunakan, 

dimulai dengan hubungan kedua model yang dapat dikonversikan ke LRS. 

Metode yang lain dimulai dengan ER-diagram dan langsung dikonversikan 

ke LRS. 

2.8 Sequence Diagram 

 Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang 

memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam 

sistem yang disusun padasebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi 

antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa 

pesan/message 

 Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari 

suatu kejadian/even untuk menghasilkan output tertentu. Sequence 

Diagram diawali dari apa yang me-trigger aktivitas tersebut, proses dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan outputapa yang 

dihasilkan. 
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2.9 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Di dunia ilmu komputer, PHP pada dasarnya merupakan singkatan 

dari PHP Hypertext Prepocessor. PHP digunakan sebagai salah satu script 

untuk memperindah  tampilan website.Dalam praktiknya PHP biasanya 

digunakan bersama dengan penggunaan  bahasa pemrograman lainnya 

seperti bahasa pemrograman HTML dan bahasa pemrograman JAVA 

script. 

Fungsi PHP dalam Ilmu KomputerSeperti yang telah dijelaskan di 

atas, dalam ilmu komputer, PHP berkaitan erat dengan dunia web desain. 

Dalam dunia web desain, PHP digunakan sebagai script pelengkap bahasa 

pemrograman lainnya yaitu bahasa pemrograman HTML dan CSS. Lantas 

apa sih gunanya, bahasa pemrograman PHP? 

Bahasa pemrograman PHP pada dasarnya bukanlah sebuah bahasa 

pemrograman yang wajib digunakan untuk mendesain website. Bahasa 

pemrograman PHP hanya merupakan bahasa pemrograman pelengkap 

yang hanya digunakan pada website dinamis atau pun interaktif. Di 

website yang bersifat statis, bahasa pemrograman PHP tidak dibutuhkan 

sama sekali atau pun jika dibutuhkan hanya sebagai pelengkap tambahan 

saja. 

Dalam website dinamis atau pun interaktif, bahasa pemrograman 

PHP dipakai sebagai media untuk mempersingkat tatanan bahasa 

pemrograman HTML dan CSS. Dalam pembuatan website yang berisi data 

siswa misalnya. Dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan 

CSS, maka dibutuhkan baris kode yang sangat panjang (sesuai dengan 

jumlah data siswa yang ingin diinput), sedangkan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP, baris kode yang dibutuhkan dapat dipersingkat 

hingga menjadi beberapa baris saja.Selain dapat mempersingkat script 

bahasa pemrograman, PHP juga dapat digunakan untuk menginput data ke 

sistem database, mengkonversi halaman yang berisi text menjadi dokumen 

PDF, melaksanakan manajemen cookie dan session dalam berbagai 

macam aplikasi, menghasilkan gambar, dan berbagai macam kegunaan 
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lainnya.Bahasa pemrograman PHP biasanya banyak digunakan di website-

website server. Beberapa penyedia layanan website yang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP sebagai bahasa dasarnya yaitu Joomla, 

WordPress, dan Drupal. Sangking banyaknya website server yang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman PHP 

sering kali disebut atau dijuluki dengan bahasa pemrograman server – 

side. 

2.10 MySQL (My Structured Query Language) 

 MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat 

Open Source dan paling populer saat ini. Sistem Database MySQL 

mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL 

database managemen sistem (DBMS). Database ini dibuat untuk keperluan 

sistem database yang cepat, handal dan mudah digunakan.Ulf Micheal 

Widenius adalah penemu awal versi pertama MySQL yang kemudian 

pengembangan selanjutnya dilakukan oleh perusahaan MySQL AB. 

MySQL AB yang merupakan sebuah perusahaan komersial yang didirikan 

oleh para pengembang MySQL. MySQL sudah digunakan lebih dari 11 

millar instalasi saat ini. 

2.11 Alumni  

Alumni adalah lulusan dari sebuah sekolah, perguruan tinggi atau 

universitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alumni adalah orang-

orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan 

tinggi. Keberadaan alumni sangatlah berpengaruh pada peningkatan 

kualitas dari suatu instansi. Ketika alumni bekerja disuatu perusahaan 

alumni akan membawa nama baik dari sekolah atau unversitas alumni 

berasal. Selain itu alumni juga dapat membantu almamater mereka dengan 

memberikan masukan yang bermanfaat atau dengan memberikan 

informasi lowongan pekerjaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Model Protoytpe 

 Aktifitas pengembangan sistem yang penulis lakukan sesuai 

dengan model pengembangan sistem di atas adalah Pengumpulan 

kebutuhan, Membangun Prototyping, Evaluasi Prototyping, Mengkodekan 

system, Menguji system, Menggunakan system, Feasibility prototyping, 

Requirement prototyping, Desain Prototyping, Implementationprototyping 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut : 

 Pengumpulan Kebutuhan 

Developer dan klien dimana developer adalah penulis dan klien adalah 

pihak dari Kampus Stmik Atma Luhur Pangkalpinang akan bertemu 

terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum, kebutuhan 

yang diketaui dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan 

berikutnya.  

 Perancangan  

Perancangan dilakukan dengan cepat idan rancangan tersebut mewakili 

semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar 

pembuatan prototype. 

 Evaluasi Prototype  

Klien akan mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan untuk 

memperjelas kebutuhan software 
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3.3 Metode Permodelan Data 

Untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang 

diberikan oleh metodologi pengembangan system yang terstruktur, maka 

dibutuhkan alat dan teknik untuk melaksanakannya. Penulis menggunakan 

UML (Unified Modelling Language) sebagai tools untuk perancangan dan 

pengembangan aplikasinya. Adapun tools UML (Unified Modelling 

Language) yang penulis gunakan dalam pengembangan sistem ini terdiri 

dari : activity Diagram, Use Case Diagram,Packgae Diagram,Class 

Diagram,Deployment Diagram , Sequence Diagram 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kemahasiswaan  

STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI 

KEMAHASISWAAN STMIK ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG 
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4.2 Jabaran Tugas 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari bagian – bagian yang terdapat di 

dalam struktur organisasi yang ada pada Kemahasiswaan STMIK ATMA 

LUHUR Pangkalpinang di antaranya : 

 

a. Puket III  

1. Menyusun rencana dan program kerja STMIK ATMA LUHUR   

2. Memberi tugas dan arahan kepada pimpinan unit kerja bidang 

kemahasiswaan 

3. Mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di bidang kemahasiswaan 

agar terjalin kerjasama yang baik 

4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja di bidang 

kemahasiswaan 

5. Menyusun petunjuk teknis dan menyusun saran alternatif di bidang 

kemahasiswaan sebagai bahan masukan pimpinan Stmik Atma Luhur 

6. Menyusun konsep pengembangan pelayanan kesejahteraan mahasiswa 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di 

lingkungan STMIK ATMA LUHUR 

8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di 

lingkungan STMIK ATMA LUHUR 

9. Menyusun laporan di bidang kemahasiswaan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

b. Kabag Kemahasiswaan 

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian 

2. Melaksanakan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan, 

dan penganalisisan data dan informasi kegiatan mahasiswa 

3. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan bahan 

penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan perguruan tinggi swasta 

4. Melayanai persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan perguruan tinggi swasta 
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5. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan 

kemahasiswaan 

6. Memantau dan mencatat serta mempersiapkan bahan evaluasi 

pembinaan kegiatan kemahasiswaan 

7. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan 

kemahasiswaan 

8. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat 

9. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan 

10. Menyusun laporan Sub Bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan 

tahunan 

c. Kabag Alumni 

1. Melakukan pendataan alumni  

2. Melakukan penelusuran kerja alumni 

3. Membuat Quisioner alumni 

4. Melakukan kerja sama terhadap alumni 

5. Melaksanakan temu alumni 

 

4.3 Kewenangan 

1. Menyampaikan saran kepada atasan 

2. Menolak hasil kerja yang tidak relevan 

3. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit terkait 

4. Merekomendasikan memaraf dan menandatangi surat serta dokumen 

dinas 
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4.4 Activity Diagram 

1. Proses Daftar Alumni 

 

 

Gambar 4.2 

Activity diagram daftar alumni 
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adminAlumni
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4.5 Analisis Keluaran 

Analisis keluaran yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Nama Keluaran :  laporan alumni 

Fungsi  : Untuk mengetahui berapa banyak alumni yang sudah 

mendaftar 

Media  :  Kertas 

Rangkap  :  1 (satu) 

Frekuensi :  Setiap satu bulan sekali 

Volume  :  1 bulan 

Format  :  Lampiran B-1 

Keterangan :  Berisikan data pendaftaran alumni 

Hasil Analisa :  Cukup Jelas 

4.6 Analisis Masukan 

Analisis masukan yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Nama Masukan : Pendaftaran alumni 

Sumber  : Alumni 

Fungsi  : Untuk mendaftarkan alumni 

Media  : Kertas 

Rangkap  : 1 (satu) 

Frekuensi : Setiap adanya pendaftaran alumni 

Volume  : 2/perhari 

Format  : Lampiran A-1 

Keterangan : Berisikan data-data alumni 

Hasil Analisa : Cukup Jelas 
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4.7 Use Case Diagram  

Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user maka dapat 

digambarkan dengan use case diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Use Case admin 
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Gambar 4.4 

Use Case User 

 

Gambar 4.5 

Use Case Cetak Laporan 
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4.8 Deskripsi use case 

 

1. Login Admin 

Use Case : Login Admin 

Actor  : Admin 

Deskripsi :  

a. Admin entry login  

b. Admin mengisi berita 

c. Admin melihat dan periksa data alumni 

d. Admin  menambahkan data alumni 

2. Login User 

Use Case : Login User 

Actor  : Alumni 

Deskripsi :  

a. User isi data alumni  

b. User upload jurnal 

c. User upload refrensi 

d. User entry login 

e. User upload foto di galeri ( album ) 

3. Laporan 

Use Case : Laporan 

Actor  : Admin 

Deskripsi :  

a. Admin membuat laporan alumni dan diberikan kepada 

pimpinan 
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4.9   Dokumen Usulan Keluaran 

Dokumen usulan keluaran yang ada sebagai berikut : 

1. Nama Keluaran : Laporan 

Fungsi  : Sebagai laporan ke pimpinan 

Media  : Kertas 

Rangkap  : 1 (satu) 

Frekuensi : Setiap satu bulan sekali 

Volume  : 1 bulan 

Format  : Lampiran C-1 

Keterangan : Berisikan laporan alumni 

4.10  Dokumen Usulan Masukan 

Dokumen usulan masukan yang ada sebagai berikut : 

1. Nama Masukan : Data Alumni 

Sumber  : Alumni  

Fungsi  : Sebagai Bukti dari Alumni  

Media  : Kertas 

Rangkap  : 1 (satu) 

Frekuensi : Harian 

Volume  : 2/perhari 

Format  : Lampiran D-1 

Keterangan : Berisikan data-data alumn 

2. Nama Masukan : Upload jurnal 

Sumber  : Alumni 

Fungsi  : Sebagai masukan jurnal – jurnal yang di upload oleh 

alumni  

Media  : Kertas 

Rangkap  : 1 (satu) 

Frekuensi : Harian 

Volume  : 2/perhari 

Format  : Lampiran D-2 

Keterangan : Berisikan data-data jurnal alumni 



 

36 

 

3. Nama Masukan : Upload Refrensi 

Sumber  : Alumni 

Fungsi  : Sebagai masukan refrensi yang di upload oleh alumni  

Media  : Kertas 

Rangkap  : 1 (satu) 

Frekuensi : Harian 

Volume  : 2/perhari 

Format  : Lampiran D-3 

Keterangan : Berisikan data-data Refrensi Alumni 

4. Nama Masukan : Upload Foto Aumni 

Sumber  : Alumni 

Fungsi  : Sebagai dokumentasi alumni 

Media  : Kertas 

Rangkap  : 1 (satu) 

Frekuensi : Harian 

Volume  : 2/perhari 

Format  : Lampiran D-4 

Keterangan : Berisikan data-data Foto Alumni 
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4.11 Entity Relationship Diagaram ( ERD ) 
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Gambar 4.6 

Entity Relationship Diagram (ERD) 
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4.11Transformasi ERD ke LRS 
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Gambar 4.7 
Transformasi ERD ke LRS 
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4.13 Logical Relationship Structure (LRS) 
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Gambar 4.8 

Logical Relationship Diagram 
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4.14 Tabel Relasi 

1. Tabel Login 

Id_login Nama Username Password 

PK    

 

2. Tabel Alumni 

Id_siswa Nis Nama Tempat_lahir Tgl_lahir Jenis_kelamin 

PK      

 

Id_jur Alamat No_hp Email Id_thun_lulus 

     

 

Foto_siswa Kritik_saran 

  

 

3. Tabel Kategori_berita 

Id_kat Nama_kat Id_siswa 

PK  FK 

 

4. Tabel Berita 

Id_ber Id_kat_ber Nama_ber Isi_ber Foto_ber 

PK     

 

Tgl_ber Post_ber Id_kat 

  FK 
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5. Tabel Kategori_jurusan 

Id_jur Nama_jurusan Id_kat 

PK  FK 

 

 

 

 

6. Tabel Kategori_galeri 

Id_kat_galeri Cover Nama_kat_galeri Id_jur 

PK   FK 

 

7. Tabel Foto 

Id_foto Nama_file Deskripsi Id_kat_galeri 

PK   FK 

 

8. Tabel Kategori_tahun 

Id_thun Nama_thun Id_kat_galeri 

PK  FK 

 

9. Tabel Download_lowongan 

Id_low Nama_low File Id_siswa 

PK   FK 

 

 

10. Tabel Beasiswa 

Id_beasiswa Nama_beasiswa Isi_beasiswa Tgl_beasiswa 

PK    
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File Id_siswa 

 FK 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tabel Refrensi 

Id_ref Judul Gambar Uploader Id_siswa 

PK    FK 

 

 

12. Tabel Jurnal 

Id_jurnal Judul Nama_file Uploader Id_ref 

PK    FK 
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4.17 SPESIFIKASI BASIS DATA 

 

1. Nama File : Login 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Login 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : Id_login 

Panjang Record  :  125 Byte 

Jumlah Record   :  185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_login Int 11 - Id login 

2 Nama  Varchar  32 - Nama 
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3 Username Varchar 32 - Username  

4 Uploader  Varchar 50 - Uploader  

 

2. Nama File : Alumni 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Alumni 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : Id_siswa 

Panjang Record  : 100.313 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_siswa Int 11 - Id siswa 

2 Nis Int 10 - Nis 

3 Nama Varchar 50 - Nama 

4 Tempat_lahir Varchar 64 - Tempat lahir 

5. Tgl_lahir Date - - Tanggal lahir 

6. Jenis_kelamin Enum - - Jenis kelamin 

7. Id_jur Int 4 - Id jurusan 

8. Alamat Varchar 100 - Alamat 

9. No_hp Varchar 20 - Nomor hp 

10. Email Varchar 50 - Email 

11. Id_thun_lulus Int 4 - Id tahun lulus 

12. Foto_siswa Text - - Foto siswa 

13. Kritik_saran Varchar 10000 - Kritik saran 

 

3. Nama File : Kategori_Berita 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Kategori_berita 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : id_kat 
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Panjang Record  : 35 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_kat Int 4 - Id kategori 

2 Nama_kat Varchar 20 - Nama kategori 

3 Id_siswa Int 11 - Id siswa 

 

 

 

 

4. Nama File : Berita 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Berita 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : id_ber 

Panjang Record  : 1.172 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_ber Int 4 - Id berita 

2 Id_kat_ber Int 4 - Id kategori berita 

3 Nama_ber Varchar 100 - Nama berita 

4 Isi_ber Mediumtext 10 - Isi berita 

5 Foto_ber Varchar 1000 - Foto berita 

6. Tgl_ber Date - - Tanggal berita 

7. Post_ber Varchar 50 - Post berita 

8. Id_kat Int 4 - Id kategori berita 

 

 

5. Nama File : Kategori_jurusan  
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Media  : Harddisk 

Isi  : Data Kategori_jurusan 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : Id_jur 

Panjang Record  : 40 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_jur Int 4 - Id jurusan 

2 Nama_jurusan Varchar 32 - Nama jurusan 

3 Id_kat Int 4 - Id kategori berita 

 

 

6. Nama File : Kategori_galeri 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Kategori_galeri 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : id_kat_galeri 

Panjang Record  : 8 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1. Id_kat_galeri Int 4 - Kode Unit Kerja 

Pegawai 

2. Cover Text - - cover 

3. Nama_kat_galeri Text - - Nama kategori 

galeri 

4. Id_jur Int 4 - Id jurusan 

 

7. Nama File : Foto 
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Media  : Harddisk 

Isi  : Data Foto 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : Id_foto 

Panjang Record  : 525 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_foto Int 11 - Id foto 

2 Nama_file Varchar 255 - Nama file 

3 Deskripsi Varchar 255 - Deskripsi 

4 Id_kat_galeri Int 4 - Id kategori galeri 

 

 

8. Nama File : Kategori_tahun 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Kategori_tahun 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : id_thun 

Panjang Record  : 12 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_thun Int 4 - Id tahun 

2 Nama_thun Int 4 - Nama tahun 

3 Id_kat_galeri Int 4 - Id kategori galeri 

 

9. Nama File : Download_lowongan 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Download_lowongan 

Organisasi : Index Sequential 
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Primary Key : Id_low 

Panjang Record  : 1.065 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1. Id_low Int 4 - Id lowongan 

2. Nama_low Varchar 50 - Nama lowongan  

3. File Varchar 1000 - File 

4. Id_siswa Int 11 - Id siswa 

 

 

10. Nama File : Beasiswa 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Beasiswa 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : Id_beasiswa 

Panjang Record  :  Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_beasiswa Int 4 - Id beasiswa 

2 Nama_beasiswa Varchar 50 - Nama beasiswa 

3 Isi_beasiswa Varchar 10000 - Isi beasiswa 

4 Tgl_beasiswa Varchar 20 - Tanggal beasiswa 

5 File Varchar 1000 - File 

6 Id_siswa Int 11 - Id siswa  
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11. Nama File : Refrensi 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Refrensi 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : Id_ref 

Panjang Record  : 468 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1. Id_ref Int 11 - Id refrensi 

2. Judul Varchar 254 - Judul 

3. Gambar Varchar 128 - Gambar 

4.  Uploader Varchar 64 - Uploader 

5. Id_siswa int 11 - Id siswa 

 

 

12. Nama File : Jurnal 

Media  : Harddisk 

Isi  : Data Jurnal 

Organisasi : Index Sequential 

Primary Key : id_jur 

Panjang Record  : 596 Byte 

Jumlah Record   : 185 Record 

Struktur  : 

No Nama Field Jenis Lebar Desimal Keterangan 

1 Id_jurnal Int 11 - Id jurnal  



 

50 

2 Judul Varchar 255 - Judul 

3 Nama_file Varchar 255 - Nama file 

4 Uploader Varchar 64 - Uploader 

5 Id_ref Int 11 - Id refrensi 

 

 

4.16 Rancangan Layar 

 

Gambar 4.9 

Rancangan Halaman Utama 
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Gambar 4.10 

Rancangan Form Pendafataran Alumni 
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Gambar 4.11 

Rancangan Form Login Admin/Alumni 

 

 

 

Gambar 4.12 

Form Master Refrensi 
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Gambar 4.13 

Form Master tambah Berita  

 

 
Gambar 4.14 

Form Tampil Berita 
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Gambar 4.15 

Form Master Tambah Jurna 

l 

 

 

Gambar 4.16 

Form Tampil Jurnal 

 

 

Gambar 4.17 

Form Tambah Alumni 
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Gambar 4.18 

Form tampil alumni 
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4.17 Sequence Diagram 

 

Gambar 4.19 

Sequence Diagram Form Login Admin 
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Gambar 4.20 

Seuquence Diagram Login Admin Alumni 
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Gambar 4.24 

Seuquence Diagram Refrensi  

 

Gambar 4.21 

Seuquence Diagram Tambah Berita 
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Gambar 4.22 

Seuquence Diagram Tambah Alumni 
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Gambar 4.23 

Seuquence Diagram jurnal 
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Gambar 4.24 

Seuquence Diagram Tambah Refrensi 
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Gambar 4.25 

Seuquence Diagram Pendaftaran Alumni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

4.18 Class Diagram 

 

Gambar 4.26 

Class Diagaram 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan riset pada STMIK ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG serta mempeljari permasalahan yang dihadapi dan 

solusi yang ditawarkan, maka penulis dapat memerikan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Dengan adanya sistem informasi alumni secara komputerisasi, maka 

pengolahan data dan informasi alumni akan lebih mudah bagian kag 

kemahasiswaan khususnya untuk mencari data alumi. 

2.  Dalam rancangan sistem infromasi ini , mahasiswa aktif dapat lebih 

mudah untuk memperoleh refrensi atau jurnal alumni terdahulu  

5.2 Saran 

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan penulis sebagai saran atau 

masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem 

informasi alumni STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya penggunaan tenologi lebih diterapkan dan ditingkatkan agar 

bermanfaat dalam pengolahan data alumni sehinhha transaksi dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien. 

2. Diperlukan team yang khusus untuk mendata alumni terdahulu 

 

 


