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Abstrak
Program Studi keguruan yang di bawahUNCP merupakan suatu instansi yang bergerak dalam
bidang keguruan dimana masih ada sebagian dari pengolahan datanya yang masih dilakukan semi
komputer termasuk salah satunya pengisian KRS, dimana seluruh pengolahan data masih
dikerjakan secara manual sehingga sering kali menimbulkan kesulitan ketika melakukan pengisian
KRS. Seiring berkembangnya peningkatan jumlah mahasiswa tiap tahunnya, diperlukan penyajian
informasi dalam pengembangan sebuah sistem yang lebih baik.
Kata kunci : Aplikasi, KRS, WEB
I. PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Kemajuan ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
yang
sekarang
ini
perkembangannya begitu pesat, maka tidak
dapat lagi dipungkiri bahwa dalam
pengolahan suatu data, komputer memegang
peranan yang sangat penting karena
kemampuan dan ketetapannya dalam
mengolah data yang dibutuhkan sehingga
tanpa disadari bahwa komputer saat ini
menjadi suatu kebutuhan pokok bagi
perusahaan
dalam
menyelesaikan
pekerjaannya. Karena kita ketahui bahwa
manusia mempunyai keterbatasan dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan, karena
seringkali
kita
mendapati
manusia
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
menyelesaikan
suatu
pekerjaan
dan
kadangkala hasilnya pun kurang memuaskan.
Program Studi keguruan yang di
bawahUNCP merupakan suatu instansi yang
bergerak dalam bidang keguruan dimana
masih ada sebagian dari pengolahan datanya
yang masih dilakukan semi komputer
termasuk salah satunya pengisian KRS,
dimana seluruh pengolahan data masih
dikerjakan secara manualsehingga sering kali
menimbulkan kesulitan ketika melakukan
pengisian KRS. Seiring berkembangnya
peningkatan
jumlah
mahasiswa
tiap
tahunnya, diperlukan penyajian informasi
dalam pengembangan sebuah sistem yang
lebih baik.
Dari masalah yang timbul maka
dibutuhkanlah suatu perancangan sistem

yangdiharapkan dapat digunakan untuk
menangani
permasalahan
sulitnya
prosespengisian KRS.Dari uraian diatas maka
kami
merumuskan
judul“Perancangan
Aplikasi Pengisian Kartu Rencana Studi
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas cokroaminoto
palopo Berbasis Web”.
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka didapatlah rumusan masalah yaitu
“Apakah dengan adanya Rancangan Aplikasi
Pengisisan KRS Berbasis Web ini dapat
mempermudah mahasiswa dalam mengisi.
Agar pokok permasalahan tidak terlalu
meluas maka berdasarkan permasalahan
diatas, penulis membatasi ruang lingkup
permasalahan hanya pada Pengisian
KRSMatematika FKIP UNCP antara
mahasiswa dan BAAK dan perancangan
aplikasi menggunakan jaringan lokal. Adapun
tujuan dari peneliti ini adalah:

a. Untuk Merancang Aplikasi Pengisisan
KRS Berbasis Web.
b. Menguji perangkat lunak dengan uji
perangkat lunak white box.
c. Mengimplementasi Aplikasi yang telah
dibuat.
Adapun manfaat yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk instansi
Dengan adanya sistem informasi ini,
diharapkan dapat menjadi solusi
pemecahan
masalah
khususnya
dalam pengisian kartu rencana studi.
b. Untuk Penulis
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Dapat meningkatkan pengetahuan penulis
dalam melakukan penelitian dan mengukur
tingkat kompetensi dan kemampuan penulis
dalammengimplementasikan Pengisian KRS
Berbasis Web ini ke dunia nyata atau
kehidupan sehari-hari. Agar dapat menambah
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
penulis dalam berfikir dan menganalisis
berbagai
permasalah
terutama
yang
berkenaan dengan disiplin ilmu yang dimiliki
dan juga pengalaman dalam mengerjakan
sesuatu.
c. Untuk Akademik
penelitian ini dapat dijadikan sebagai
referensi bagi mahasiswa yang akan
melakukan penelitian yang sejenis.
II. Landasan TEORI
2.1 Konsep Dasar Aplikasi
Aplikasi berasal dari kata application
yang artinya penerapan lamaran penggunaan.
Secara istilah aplikasi adalah: program siap
pakai yang direka untuk melaksanakan suatu
fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain
dan dapat digunakan oleh sasaran yang
dituju.
2.2 Desain Aplikasi
1. Bagan Alir Dokumen
Bagan alir merupakan diagram yang
terdiri atas simbol-simbol geometris dengan
arah panah yang menghubungkan satu simbol
dengan simbol lainnya. Adapun sejumlah
simbol yang digunakan dalam bagan alir
dokumen sebagai berikut:
Tabel 1 Bagan Alir Dokumen

2. Data Flow Diagram (DFD)
Data flow diagram (DFD) digunakan
untuk menggambarkan arus data secara
logika pada sistem yang berjalan atau suatu
sistem lama maupun yang dikembangkan
tanpa memperhatikan lingkungan fisik
dimana data tersebut mengalir.
Beberapa simbol DFD yang digunakan
untuk mewakili:
(1) External Entity (kesatuan luar) atau
boundary (batas sistem)
Kesatuan luar merupakan kesatuan
(entity) dilingkungan luar sistem yang
dapat berupa orang organisasi atau
sistem lainnya yang berada dilingkungan
luarnya yang akan memberikan input
atau menerima output dari sistem
(2) Arus Data
Arus data menunjukkan arus data dari
data yang dapat berupa masukan untuk
sistem atau hasil dari proses sistem.
(3) Proses
Suatu proses adalah kegiatan atau kerja
yang dilakukan oleh mesin atau
komputer dari hasil suatu arus data yang
masuk kedalam proses untuk dihasilkan
proses arus data yang akan keluar dari
proses.
(a) Identifikasi proses
Identifikasi ini umumnya berupa suatu
angka yang menunjukkan nomor acuan
dari proses dan ditulis pada bagian atas
simbol proses.
(b) Nama proses
Nama proses menunjukkan apa yang
dikerjakan oleh proses tersebut.
(c) Pemproses
Proses ini menunjukkan siapa atau
dimana suatu proses dilakukan
(d) Simpanan data
Simpanan data (data store) merupakan
simpanan dari data.
Tabel 2 Simbol Data Flow Diagram (DFD)
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3. Kamus Data
Kamus data adalah suatu daftar data
elemen yang terorganisir dengan definisi
yangtetap dan sesuai dengan sistem, sehingga
user dan analis sistem mempunyaipengertian
yang sama tentang input, output dan
komponen data store.
2.3 Basis Data
Basis data (database) adalah kumpulan
dari berbagai data yang saling berhubungan
satu dengan yang lainnyaSampai dengan
membentuk suatu database, data mempunyai
jenjang mulai dari karakter-karakter, item
data, file dan kemudian database.
2.4 Konsep Dasar Web
1. Internet
Secara teknis, internet merupakan dua
komputer atau lebih yang saling berhubungan
membentuk jaringan komputer hingga
meliputi jutaan komputer di dunia
(internasional), yang saling berinteraksi dan
bertukar informasi.
2. WWW (World Wide Web)
Menurut
Melwin
Syahfrizal
(2005:269) WWW atau web saja, yakni
sebuah sistem dimana informasi dalam
bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain
dipersentasikan dalam bentuk hypertext dan
dapat diakses oleh perangkat lunak yang
disebut browser. Prinsip kerja WWW yaitu,
informasi web disimpan dalam dokumen
yang disebut dengan halaman-halaman web
(web pages). Web page adalah file-file yang
disimpan dalam komputer yang disebut
dengan server-server web. Web client
(Komputer yang membaca web page)
menampilkan page dengan menggunakan
program yang disebut dengan browser web.
3. URL (Universal Resource Locator)
Universal resource locator (URL)
adalah alamat web pada internet. Sistem
hypertext mengandung konsekuensi tentang
adanya penyimpanan pointer ke tempat
dokumen-dokumen berada. Dalam Web,
fungsi pointer ini adalah sebuah contoh URL
: http:/www.google.com/alamat.
4. Web Browser

Web Browser adalah software untuk
menampilkan halaman website. Cara kerja

browser adalah menerjemahkan kode
program yang diterima dari server web
kedalam bentuk visual sesuai dengan apa
yang dirancang oleh pembuat website.
5. Web Server
Web Server adalah salah satu aplikasi
yang dijalankan di server dan mampu
melayani koneksi transfer data dalam
protocol HTTP, dan protocol ini digunakan
untuk mentransfer data antara web server ke
web browser (Onno W.Purbo, 2001:1).Salah
satu contoh program web server adalah
apache.
6. HTML (hypertext Markup Language)
Dokumen HTML adalah file text yang
dibuat dari elemen-elemen HTML. Pada
umumnya elemen HTML didefenisikan
menggunakan tag HTML, yang merupakan
suatu markup dalam penulisan HTML.
Walaupun pada dasarnya tag HTML tidaklah
case sensitive (Tidak membedakan huruf

kecil dan huruf besar).
7. MySQL
MySQL adalah suatu database yang
sangat popular di kalangan pengembang web
(Web
Developer)
kelebihan-kelebihan
MySQL membuatnya sangat popular
diantaranya kecepatannya, mudah digunakan
dan sebagai sistem database relasional
(RDBMS) yang digunakan untuk database
pada beberapa website. Kecepatan adalah
focus utama pengembangan awal MySQL.
Demi kecepatan ini, mereka membuat
keputusan untuk membuat fitur lebih sedikit
disbanding pesaing utama mereka.
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III. ANALISIS SISTEM
3.1 Analisis sistem yang diusulkan

Gambar 1 Analisis sistem yang diusulkan
3.2 Spesifikasi Kebutuhan Sistem ( SRS )
Semua kebutuhan-kebutuhan sistem
telah dipertimbangkan dalam desain sistem,
meliputi sebagai berikut ini:
1. Kebutuhan Fungsional
a. Sistem yang dibuat mampu
menyimpan data buku kedalam
database
b. Sistem yang dibuat mampu
menyimpan
data
anggota
perpustakaan kedalam database
c. Sistem yang dibuat mampu
menyimpan data pinjaman buku
perpustakaan kedalam database
d. Sistem yang dibuat mampu
menyimpan
data
anggota
perpustakaan kedalam database
e. Sistem yang dibuat mampu
mencetak penyimpanan data dari
database
2. Kebutuhan data
a. Data Buku
b. Data Anggota
c. Data Pinjaman
d. Data Pengembalian
3. Kebutuhan Interface
a. Sistem harus menyediakan interface
input data buku
b. Sistem harus menyediakan interface
input data anggota

c. Sistem menyediakan interface untuk edit
data buku
d. Sistem menyediakan interface untuk edit
data pinjaman
e. Sistem menyediakan interface untuk edit
data pengembalian
f. Sistem menyediakan interface cetak data
buku
g. Sistem menyediakan interface cetak data
anggota
h. Sistem menyediakan interface cetak data
pinjaman
i. Sistem menyediakan interface cetak data
pengembalian
3.3. Perancangan Sistem
1. Data Flow Diagram (DFD)
1) Diagram Konteks
Diagram konteks adalah diagram yang
menampilkan suatu proses yang bertujuan
menggambarkan sistem secara garis besar.
Diagram tersebut menggambarkan proses
yang berhubungan dengan lingkungannya,
terdapat pihak luar atau lingkungan yang
member input dan ada pihak yang menerima
output sistem.
INPUT DATA MAHASISWA

0

MAHASISWA

LAPORAN DATA KRS
LAPORAN DATA KHS
BAAK

RANCANGAN
APLIKASI
APLIKASI
INPUT DATA NILAI

LAPORAN DATA KRS

INPUT DATA MATA KULIAH
LAPORANN DATA KHS

Gambar 2 Diagram Konteks
2) Diagram berjenjang
Diagram
berjenjang
merupakan
diagram yang menggambarkan urutanurutan proses yang terdapat atau yang telah
digambarkan pada diagram konteks sistem.
0
PERANCANGAN PENGISIAN
KRS

2

1

LAPORAN

INPUT

1.1 P
INPUT DATA
MAHASISWA

1.2 P
INPUT DATA
MATA KULIAH

2.2 P

2.2 P

KRS

KHS

Gambar 3 Diagram Berjenjang

3) Diagram Arus Data (DAD)
1. Diagram Level
a. Diagram Level 1
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Tabel 2 Kamus Data mahasiswa

DAD LEVEL 1
MAHASISWA
FI

1
INPUT

BAAK
F2

DATA BAAK

DATA NILAI
DATA MAHASISWA
2

KHS

MAHASISWA

DATA NILAI

DATA MAHASISWA

DATA MATAKULIAH

a

DATA MAHASISWA

KRS
F3

DATA KRS

F4

Data KHS

KONFIRMASI
KHS
KRS

KRS

b
BAAK

KHS

DATA NILAI

DATA MAHASISWA
DATA MATA KULIAH

3
VIUW

DATA NILAI

DATA MAHASISWA
DATA KRS
DATA KHS

Gambar 4 Diagram Level 1

b. Diagram Level 2 Input
1.1P
MAHASISWA

INPUT DATA
MAHASISWA

Tabel 3 Kamus Data matakuliah
FI

DATA MAHASISWA

F2

DATA MATA
KULIAH

1.2P
INPUT DATA MATA
KULIAH

Gambar 5 Diagram Level 2 Input
Tabel 4 Kamus Data krs

c. Diagram Level 2 Laporan
2.1P

BAAK

KRS

F1

DATA KRS

F2

DATA KHS

2.2P

KHS

Gambar 6 Diagram Level 2 laporan
2. Kamus Data
Kamus
data
digunakan
untuk
mendefenisikan data yang mengalir pada
sistem secara lengkap. Kamus data juga harus
mencerminkan keterangan data yang jelas
tentang data yang dicatatnya.

Tabel 5 Kamus Data khs
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3. Relasi Antar Tabel
Adapun relasi antar tabel pada
perancangan sistem informasi pengolahan
data perpustakaan dapat dilihat pada gambar
di bawah.

Gambar 9 Halaman Menu Utama
Menu KRS
Teks Faktor
Menu KRS
Hasil

:Menampilkan
:Sukses

Gambar 7 Relasi Antar Tabel
IV. PENGUJIAN SISTEM
4.1 Teknik Pengujian Black Box
Untuk menguji sistem yang telah dibuat,
penulis menggunakan metode pengujian
Black box testing.Metode ini bertujuan untuk
menguji keberhasilan dari perancangan
program.
4.2 Pengujian Modul-Modul
Halaman Login
Test Factor :Sistem menampilkan
menu Login
Hasil :Sukses

Gambar 10 Halaman Menu KRS
Lihat KRS
Teks Faktor
:Menampil
kan Lihat KRS
Hasil

:sukses

Gambar 8 Halaman Login
Menu Utama
Tesk Faktor
:Menampilkan Pesan
Selamat Datang
Hasil
:Sukses
Gambar 11 Halaman Lihat KRS
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KRS
Text Faktor

Hasil

:Sistem
menampilka
n KRS
:Sukses

Halaman Input Mata Kuliah
Test Faktor
:Sistem
menampilkan Input Mata Kuliah
Hasil
:Sukses

Gambar 15 Halaman Input Mata Kuliah
Gambar 12 KRS
Menu Panduan
Test Faktor
:Sistem
menampilkan Menu Panduan
Hasil
:Sukses

Halaman Daftar Nilai
Test Faktor
:Sistem
Menampilkan Menu Nilai Mahasiswa
Hasil
:Sukses

Gambar 16 Halaman Daftar Nilai

Gambar 13 Menu Panduan

Halaman Menu Input KHS
Test Faktor
:Sistem
Menampilkan Menu Input KHS
Hasil
:Sukses

Menu Login Admin
Test Faktor
:Sistem
Menampilkan Login admin
Hasil
:Sukses

Gambar 14 menu Login Admin

Gambar 17 Halaman Menu Input KHS
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Halaman Lihat Registrasi
Test faktor
:Sistem
Menampilkan Menu Lihat Registrasi
Hasil
:Sukses

`

Palopo, dapat
digunakan
pada
Universitas Cokroaminoto Palopo.
2. Sistem yang di desain dapat lebih
mempermudah dan memperlancar
kinerja staf , dan lebih optimal di
banding dengan sistem yang
digunakan sebelumnya.
5.2 Saran

Gambar 18 Input Menu Lihat Registrasi
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari uraian di atas, penulis dapat
menarik intisari (kesimpulan) di ataranya
adalah sebagai berikut :
1. Hasil perancangan web pada pengisian
KRS
Universitas
Cokroaminoto

Dari kesimpulan yang dijabarkan di atas,
maka penulis memberikan saran – saran yang
sifatnya membangun. Adapun saran – saran
yang penulis sampaikan adalah :
1. Sebaiknya pada pengisian KRS
Universitas Cokroaminoto Palopo
menggunakan
sistem
informasi
pengisian yang berbasis web untuk
mempercepat pelayanan kepada
mahasiswa.
2. Dengan adanya sistem informasi
pengisian KRS yang berbasis web
diharapkan dapat menjadi landasan
untuk mengembangkan sistem yang
lebih lanjut dan lebih canggih
sehingga dapat mendukung kegiatan
– kegiatan selanjutnya.
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