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Abstract— Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan 

gambaran kondisi terkini dukungan pemanfaatan teknologi 

informasi pada prodi khususnya yang terkait dengan point 

penilaian akreditasi, melakukan analisis pengembangan sistem 

informasi yang ada saat ini sehingga dapat mengoptimalkan nilai 

akreditasi prodi dan mengintroduksi modul web pada sistem 

yang telah ada sehingga mampu mengoptimalkan dukungan IT 

untuk meningkatkan nilai akreditasi prodi Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. 

Penelitian ini ditargetkan untuk menghasilkan modul web yang 

dapat diintegrasikan pada sistem informasi yang telah ada 

sehingga menambah ragam konten sajian informasinya serta 

disajikan secara offline dalam bentuk display menggunakan 

media peraga berupa televisi berlayar lebar yang ditempatkan di 

loby jurusan, sehingga memudahkan penyajian informasi terkini 

dengan beragam pilihan yang pada gilirannya kemudian mampu 

mengoptimalkan fungsionalitas sistem yang telah ada.   

Penelitian ini dibuat dengan metode prototipe yang 

memungkinkan pengembangan berkelanjutan atas sistem 

informasi yang dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan dan 

teknologi yang terkini dalam penyajian sistem informasi dan 

dalam kerangka mendukung pengelolaan dan pengembangan 

UNG sebagai universitas yang berbasis teknologi informasi 

(Information Technology/IT) 

 

Keywords— Penguatan akreditasi, optimasi, modul web  

I. PENDAHULUAN 

Teknik Elektro sebagai salah satu jurusan di 

bawah Fakultas Teknik UNG memiliki 2 program 

studi, yaitu program studi Diploma dan Strata 1 

(S1). Program Studi S1 Teknik Elektro, selanjutnya 

disebut prodi, dalam menyelenggarakan jasa 

layanan pendidikan telah memanfaatkan 

kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan 

teknologi informasi (IT/information technology).  

Sistem informasi eksisting di tingkat fakultas 

misalnya, sistem informasi akademik terpadu[6], 

sistem informasi tata usaha[10], sistem informasi 

monitoring perkuliahan dan sistem penjadwalan 

terpadu.  Di tingkat jurusan/prodi, juga telah 

menggunakan sistem informasi jurusan sebagai sub 

domain dari website fakultas, misalnya untuk 

jurusan teknik elektro[8]. Sistem informasi ini 

digunakan sebagai sarana informasi resmi 

jurusan/prodi disamping media sosial berupa grup 

Facebook maupun sarana komunikasi konvensional 

lainnya. 

Meski demikian, salah satu contoh masalah yang 

belum terpecahkan dari adanya semua aplikasi 

berbasis IT ini adalah belum bisa memonitor secara 

real time kehadiran dosen di kampus.  Informasi 

kehadiran dosen di kampus secara real time sangat 
diperlukan oleh mahasiswa untuk bertatap muka 

dengan dosen, misalnya untuk bimbingan, asistensi 

tugas, tandatangan dokumen persetujuan maupun 

konsultasi akademik lainnya, dalam kerangka 

penciptaan atmosfer akademik yang kondusif 

dan/atau  kegiatan yang mampu mempercepat masa 

studi mahasiswa, yang menjadi salah satu poin 

penilaian dalam proses akreditasi.  

Demikian pula halnya bagi pimpinan, kehadiran 

dosen merupakan salah satu instrumen yang 

diperlukan dalam evaluasi, pengawasan, monitoring 

maupun proses penjaminan mutu yang menjadi 

dasar bagi penilaian pada standar 2 (tata pamong, 

kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan 

penjaminan mutu) maupun standar 5 yang terkait 

dengan Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana 

Akademik[13]. 

mailto:1amirudin.dako@ung.ac.id
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Salah satu alternatif solusi adalah dengan 

melakukan analisis peluang pengembangan sistem 

informasi yang ada, menambahkan modul web 

pelengkap yang nantinya akan terintegrasi dengan 

sistem yang sudah ada, sehingga dukungan IT dapat 

dioptimalkan pada setiap standar yang ada untuk 

pencapaian nilai akreditasi yang lebih baik. 

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab 

beberapa permasalahan berikut. 

 Bagaimana gambaran kondisi terkini 
dukungan pemanfaatan teknologi informasi 

pada prodi khususnya yang terkait dengan 

point penilaian akreditasi?, 

 bagaimana melakukan analisis pengembangan 

sistem informasi yang ada saat ini sehingga 

dapat mengoptimalkan nilai akreditasi prodi?, 

 bagaimana mengintroduksi modul web pada 
sistem yang telah ada sehingga mampu 

mengoptimalkan dukungan IT untuk 

meningkatkan nilai akreditasi prodi?. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dari penelusuran pustaka, penelitian maupun 

aplikasi sistem informasi yang memiliki kemiripan 

dengan sistem informasi yang akan dikembangkan 

diuraikan sebagai berikut. 

 Sistem informasi monitoring perkuliahan 
fakultas teknik berbasis web[1], sebuah 

prototipe website yang menampilkan 

informasi proses perkuliahan yang 

berlangsung pada fakultas teknik secara real 

time.  Website ini hanya menampilkan mata 

kuliah yang sedang berlangsung, dan tidak 

menampilkan informasi khusus agenda, 

pengumuman khusus untuk salah satu prodi 

atau informasi real time atas kehadiran dosen.  

Website ini pula tidak dilengkapi dengan 

fungsi pelaporan dalam bentuk rekapitulasi 

kehadiran dosen berdasarkan kondisi yang 

real[1]. 

 Sistem Informasi Jurusan Teknik Elektro[8], 
menampilkan tentang profil jurusan teknik 

elektro, dan tidak dapat menampilkan 

informasi real time kehadiran dosen, serta 

tidak mampu membuat laporan / rekapitulasi 

absen sesuai kondisi sebenarnya.   

 Aplikasi Anjungan Absensi yang terdapat 
pada setiap unit di UNG, hanya lebih 

dikhususkan untuk tenaga kependidikan 

utamanya pegawai tata usaha yang menunjang 

penyelenggaraan pendidikan.  Aplikasi ini 

menggunakan finger print sebagai masukan 

untuk mengkonfirmasi kehadiran pegawai 

yang terdapat dalam basisdatanya.  Aplikasi 

ini tidak menyajikan daftar tenaga 

kependidikan yang hadir secara real time.  

 sistem informasi akademik terpadu[6], sebuah 

aplikasi yang mengelola semua administrasi 
akademik, digunakan secara luas oleh seluruh 

mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.  

Sistem informasi ini juga menyajikan 

informasi terkait akademik tetapi tidak 

memfasilitasi sajian informasi real time 

kehadiran dosen.  Pemakai aplikasi ini juga 

dibatasi berdasarkan status pengaksesnya.  

Halaman untuk dosen misalnya disajikan 

dalam bentuk yang berbeda dengan mahasiswa 

maupun tenaga kependidikan yang berperan 

sebagai operator. 

 Sistem informasi tata usaha[10], sebuah 

aplikasi untuk mengelola tata usaha yang ada 

di seluruh lingkungan kampus UNG.  sistem 

ini mengelola semua informasi profil pegawai 

dan dosen tetapi tidak menyajikan informasi 

khusus tentang sebuah prodi maupun 

informasi real time kehadiran dosen beserta 

rekapitulasi absennya. 

 Display informasi Jurusan Teknik Elektro, 
laporan tugas akhir pada program D3 Teknik 

Elektro. Aplikasi ini berbasis web yang 

menampilkan jadwal dan pengumuman di 

jurusan Teknik Elektro, tetapi belum 

menampilkan informasi real time kehadiran 

dosen dan tidak dirancang untuk menghasilkan 

laporan/rekapitulasi absen dalam kurun waktu 

tertentu.  Beberapa konten utama seperti 

visi/misi prodi juga tidak disajikan dan secara 

keseluruhan dan belum mencakup kebutuhan 

spesifik dari jurusan teknik elektro maupun 

prodi pada khususnya.  Hal lainnya adalah 

penggunaan teknologi masih sangat sederhana 

dan belum interaktif serta tidak mendukung 

perangkat pengakses mobile[14].  

Berdasarkan uraian di atas, sepanjang 

penelusuran pustaka yang telah dilakukan, belum 

ditemukan adanya modul web yang mampu 



mengatasi masalah seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya.  

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

III.A  Tujuan Penelitian  

Berdasar pada rumusan masalah sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk 

1. mendeskripsikan gambaran kondisi terkini 

dukungan pemanfaatan teknologi informasi 

pada prodi khususnya yang terkait dengan point 

penilaian akreditasi, 

2. melakukan analisis pengembangan sistem 

informasi yang ada saat ini sehingga dapat 

mengoptimalkan nilai akreditasi prodi, 

3. mengintroduksi modul web pada sistem yang 

telah ada sehingga mampu mengoptimalkan 

dukungan IT untuk meningkatkan nilai 

akreditasi prodi. 

III.B  Manfaat Penelitian 

Salah satu faktor penting dari 4 pilar 

pengembangan UNG adalah dukungan IT secara 

menyeluruh dalam setiap aspek penyelenggaraan 

jasa layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh 

kampus terbesar di provinsi Gorontalo.  

Perkembangan teknologi informasi khususnya 

web dan internet yang semakin maju membuka 

peluang untuk penerapan sistem informasi berbasis 

web sebagai bentuk dukungan nyata terhadap 

penerapan pilar-pilar pengembangan yang telah 

diamanatkan kepada seluruh komponen yang terkait 

dengan UNG.  

Dalam kerangka pengembangan UNG sebagai 

universitas yang berbasis teknologi informasi 

(Information Technology/IT), maka optimasi 

penerapan sistem informasi yang telah ada maupun 

pengembangan sistem informasi baru sejenis yang 

bertujuan untuk meningkatkan layanan akademik 

menjadi hal yang mutlak untuk dikedepankan.  

Di tingkat prodi, dukungan IT pada setiap proses 

akademik menjadi salah satu point penilaian 

penting yang turut menentukan keberhasilan atas 

akreditasi suatu prodi.  Penilaian atas dukungan IT 

hampir bisa ditemukan pada setiap standar yang ada 

pada borang akreditasi prodi[13].  Pada standar 1 

(satu) tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan target 
pencapaian misalnya, sosialisasi visi misi akan 

lebih bermakna dan bernilai jika disajikan pada 

khalayak yang lebih luas melalui media website.  

Pada standar dua juga demikian, dukungan IT 

sangat mutlak diperlukan dalam aspek penilaian 

atas tata pamong, kepemimpinan, sistem 

pengelolaan dan penjaminan mutu[13].  Demikian 

pula jika semua standar-standar penilaian borang 

akreditasi dibedah dan dicermati, akan nampak jelas 

bahwa dukungan IT terhadap semua proses 

akademik pada sebuah prodi merupakan hal mutlak 

yang tidak bisa disepelekan. 

Penelitian ini ditargetkan untuk menghasilkan 

modul web yang dapat diintegrasikan pada sistem 

informasi yang telah ada sehingga menambah 

ragam konten sajian informasinya serta disajikan 

juga dalam bentuk display menggunakan media 

peraga berupa televisi berlayar lebar sehingga 

mahasiswa dapat dengan mudah melihat informasi 

terkini tanpa masuk lebih jauh ke dalam ruangan 

jurusan, sehingga pada gilirannya kemudian mampu 

mengoptimalkan fungsionalitas sistem yang telah 

ada.   

Salah satu contoh fungsi yang dioptimalkan 

adalah monitoring real time kehadiran dosen, yaitu 

fungsi yang memberikan informasi tentang 

keberadaan seluruh dosen yang hadir di kampus.  

Sebagaimana diketahui, dosen memiliki amanat 

untuk mengemban tridharma perguruan tinggi, 

sehingga kehadiran dosen utamanya yang non 

struktural tidak dapat dipastikan keberadaannya 

kecuali pada saat-saat yang bersangkutan sedang 

melaksanakan tugas pengajaran/perkuliahan sesuai 

dengan jadwal dan waktu-waktu tertentu.  Informasi 

kehadiran dosen selanjutnya dapat menjadi 

informasi yang sangat bermanfaat baik untuk 

mahasiswa, pegawai maupun kolega dosen lainnya.   

Untuk mahasiswa misalnya, dengan melihat 

modul web yang telah terintegrasi dengan sistem 

sebelumnya, mereka dapat memastikan keberadaan 

dosennya di kampus sehingga proses akademik 

seperti asistensi tugas besar, asistensi proposal dan 

skripsi maupun bimbingan akademik lainnya 

memperoleh kepastian untuk dapat bertatap muka 

langsung dengan dosen yang bersangkutan.  

Dengan demikian, proses layanan akademik atas 

mahasiswa dapat berjalan dengan lebih baik dan 

mahasiswa dapat mengoptimalkan waktunya 

sehingga proses percepatan atas waktu studi 

mahasiswa dapat lebih mudah dicapai.   



Di tingkat pimpinan, fungsi dimaksud dapat 

menjadi rujukan atas monitoring, sistem 

pengelolaan, penjaminan mutu dan pengambilan 

keputusan dengan didasarkan pada data otentik atas 

kehadiran dosen sesuai kondisi sebenarnya.  

Luaran penelitian ini kemudian menjadi salah 

satu faktor yang akan berkontribusi positif atas 

meningkatnya layanan akademik serta lebih 

memberi makna dan ‗nilai lebih‘ terhadap 

pencapaian peringkat akreditasi yang lebih baik lagi.  

Hal berikut adalah, jika dilihat dari tenggat waktu 

atas ijin penyelenggaraan prodi, maka dalam kurun 

waktu kurang dari satu tahun, prodi ini harus 

mengajukan kembali proses akreditasi untuk 

memperbaharui status ‗cukup‘ yang selama ini 

disandang. 

IV. METODE  PENELITIAN 

IV.A  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan sepenuhnya di 

lingkungan kampus UNG khususnya di 

laboratorium komputer Fakultas Teknik UNG.  

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 

6 bulan yaitu mulai bulan Juli 2015-Desember 2015. 

IV.B  Materi Penelitian:  

Bahan penelitian utama adalah data-data yang 

dikumpulkan dari prodi, fakultas maupun unit-unit 

kerja lainnya.  Data-data tersebut dapat berupa 

format-format pencatatan, blue print system 

informasi meliputi desain interface, diagram aliran 

data, arsitektur sistem, struktur database, kamus 

data, daftar hadir dosen, format absen, data skripsi 

dan tugas akhir mahasiswa, maupun data tertulis 

lainnya. 

Sumber data adalah dosen, mahasiswa, 

pustakawan, gugus kendali mutu, tenaga 

kependidikan serta civitas akademika lainnya. 

Beberapa data dapat diperoleh dengan melakukan 

observasi serta wawancara dengan dosen, 

mahasiswa, pustakawan, gugus kendali mutu, 

tenaga kependidikan serta civitas akademika 

lainnya.    

Data lainnya dapat diperoleh dengan 

memfotokopi data yang terdapat di perpustakaan, 

dengan melakukan pengujian maupun pendalaman 
atas kinerja aplikasi maupun sistem yang telah ada 

dan/atau menggunakan mesin pencari yang tersedia 

di internet.    

Data-data yang diperoleh ini digunakan sebagai 

sampel untuk keperluan perancangan basis data, 

merancang antar muka masukan dan keluaran 

aplikasi sistem informasi.  

IV.C  Alat Penelitian 

 aplikasi sistem informasi dibangun dengan 

bahasa PHP dan MySQL untuk basisdatanya. 

Untuk simulasi Client-server digunakan 
aplikasi Mowes Portable versi 2.2.3 oleh CH 

Software, 

 pengkodean program aplikasi menggunakan 

Macromedia Dreamweaver versi 8.0 mx 

buatan Macromedia.inc dan aplikasi Notepad 

yang terintegrasi dalam sistem operasi 

windows, 

 desain interface menggunakan Adobe 
Photoshop CS3 atau yang terbaru, 

 untuk menjalankan aplikasi dan untuk 
keperluan pengujian sistem digunakan 

Modzilla Firefox versi 40.03 dan Google 

Chrome Version 47.0.2520.0 canary (64-bit).   

IV.D  Alur Penelitian 

Alur penelitian ini disajikan dalam fishbone 

diagram berikut.  

 
gbr. 1  Alur penelitian 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.A   Hasil Pengumpulan data 

Pengumpulan data ditujukan untuk 

mengumpulkan data melalui penelusuran literatur, 

wawancara dan observasi. Penelusuran literatur 

dimaksud adalah mengumpulkan dokumen hasil 

penelitian, tugas akhir/skripsi ataupun format-

format pencatatan yang ada di prodi untuk 

kemudian dikaji dan dianalisis. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak 



pengguna berupa gambaran sistem yang diinginkan 

ataupun kebutuhan mendasar yang diperlukan 

masing-masing ketika mengakses sistem informasi 

yang akan dibuat.  Pihak pengguna dimaksud 

adalah dosen, pimpinan prodi, mahasiswa, tenaga 

kependidikan (tendik) yang ada di prodi maupun 

prodi lain sebagai pembanding. Gambaran 

kebutuhan setiap pengguna selanjutnya diberikan 

pada tabel I. 
TABEL I 

HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGGUNA (USER REQUIREMENT) 

KEBUTUHAN 
USER 

A B C D 

Adanya informasi kehadiran dosen real time x x x x 

Adanya informasi pengumuman x x   

Adanya informasi agenda kerja prodi  x x x  

Sistem mampu membuat laporan presensi kehadiran 

riil dosen  

  x  

Adanya sistem pengelolaan data yang spesifik prodi 

dengan menu yang mudah customable 

 x x  

Sistem mampu untuk responsive terhadap akses 

semua jenis perangkat pengakses 

x x  x 

Sistem tersedia daring dan luring pada tempat yang 

mudah dilihat oleh pengguna 

x x x x 

Sistem menjadi sarana sosialisasi visi/misi prodi, 

pengingat/tausiah/kata-kata motivasi 

 x x  

Interface yang interaktif dan mudah digunakan x x   

Sistem memiliki hirarki akses pengguna pada 
pengelolaan data  

 x x  

Desain interface sistem mampu mencirikan prodi 
dan UNG pada umumnya 

 x x  

Sistem yang dikembangkan terintegrasi dengan 

sistem yang telah ada 

x x x x 

Ket:  A:mahasiswa; B:Dosen; C:Pimpinan; D:tendik;  

 

V.B  Analisa sistem 

Proses ini ditujukan untuk menganalisis hasil 

yang diperoleh pada bagian sebelumnya dengan 

metode seperti yang diuraikan pada alat penelitian.  

Kegiatan ini selanjutnya diuraikan berikut. 

 

V.B1  Gambaran Kondisi Sistem Informasi Eksisting 

Informasi dari staf bagian IT/information 

technology Fakultas yang bertugas mengelola 

sistem informasi fakultas dan prodi menuturkan 

bahwa dulu pernah ada sistem informasi prodi yang 

berada pada sub domain sistem informasi fakultas 

Teknik.  Sampai tulisan ini dibuat, sistem informasi 

prodi belum dimasukkan dalam sistem informasi 

fakultas yang ada sekarang.   

Lebih lanjut dituturkan bahwa adanya kebijakan 

penertiban domain yang ada di UNG 

mengakibatkan sistem prodi belum di-launch ke 

sistem yang sudah ada. Hal yang diyakini dengan 

pasti bahwa modul sistem informasi yang akan 

dikembangkan belum ada pada sistem yang sudah 

ada, sehingga modul sistem informasi dimaksud 

selanjutnya akan memperkaya kandungan informasi 

ketika sistem informasi prodi akan diluncurkan. 

Dari penelusuran dokumen[13], didapati bahwa 

sistem informasi akademik yang digunakan dalam 

program studi antara lain [6], [7], [8] dan EPSBED.  

Aksesibilitas tiap jenis data pada sistem informasi 

yang telah ada diberikan pada tabel berikut.  

 
TABEL II   

AKSESIBILITAS DATA PADA SISTEM INFORMASI EKSISTING[13]  

No

. 
Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 

Komputer 
Tanpa 

Jaringan 

Dengan 

Komputer 
Jaringan 

Lokal 

(LAN) 

Dengan 

Komputer 
Jaringan 

Luas 

(WAN) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Mahasiswa - - - √ 

2 Kartu 

Rencana 
Studi (KRS) 

- - - √ 

3 Jadwal mata 
kuliah 

- - - X 

4 Nilai mata 
kuliah 

- - - X 

5 Transkrip 
akademik 

- - - X 

6 Lulusan - X - - 

7 Dosen - - - X 

8 Pegawai - - - X 

9 Keuangan - - - X 

10 Inventaris - X - - 

11 Perpustakaan - - - X 

 

Sistem informasi lain yang dikembangkan 

kemudian (setelah tahun 2012) antara lain [10], [12], 

[9], [4], [2], [5], mikroblogging dosen dan 

mahasiswa maupun layanan email [3] berbasis pada 

domain ung.ac.id [11]. 

Selanjutnya dilakukan penelusuran lebih dalam 

terhadap sistem informasi yang diberikan, tetapi 

beberapa kebutuhan spesifik prodi belum 

didapatkan. 

 

 

 



TABEL III   

KONDISI SISTEM INFORMASI EKSISTING 

Kebutuhan spesifik prodi 
Tersedia 

(ya/tidak) 
Ket. 

Adanya informasi kehadiran dosen real time Tidak  

Adanya informasi pengumuman Tidak 
Pernah 

ada 

Adanya informasi agenda kerja prodi Tidak 
Pernah 

ada 

Sistem mampu membuat laporan presensi 

kehadiran riil dosen 
Tidak  

Adanya sistem pengelolaan data yang 

spesifik prodi dengan menu yang mudah 
customable 

Tidak 
Pernah 

ada 

Sistem mampu untuk responsive terhadap 
akses semua jenis perangkat pengakses 

Tidak  

Sistem tersedia daring dan luring pada 
tempat yang mudah dilihat oleh pengguna 

Ya 

Untuk 

skala 

fakultas 

Sistem menjadi sarana sosialisasi visi/misi 

prodi, pengingat/tausiah/kata-kata motivasi 
Tidak  

Interface yang interaktif dan mudah 

digunakan 
Ya  

Sistem memiliki hirarki akses pengguna 

pada pengelolaan data 
Ya  

Desain interface sistem mampu mencirikan 

prodi dan UNG pada umumnya 
Ya  

Sistem yang dikembangkan terintegrasi 

dengan sistem yang telah ada 
Ya  

 

Dalam kaitan dengan peningkatan akreditasi 

prodi, kebutuhan-kebutuhan spesifik diatas 

diperlukan untuk misalnya, informasi kehadiran 

dosen secara real time sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa untuk melakukan tatap muka terkait 

dengan tugas, laporan maupun proses 

pembimbingan.  Hal ini kemudian dapat 

mempercepat proses akademik/perkuliahan yang 

selanjutnya dapat mempersingkat masa studi 

mahasiswa yang bersangkutan.  Hal ini terkait 

langsung dengan aspek penilaian akreditasi 

khususnya pada point 5.5.2  yaitu waktu ―rata-rata 

lama penyelesaian tugas akhir/skripsi‖ [13]. 

Hal lain misalnya bagi dosen, informasi 

dimaksud menjadi sarana informasi alternatif untuk 

saling bertatap muka sesama dosen terkait dengan 

koordinasi penyelenggaraan proses akademik di 

prodi.  Hal ini kemudian dapat mendukung 

pencapaian nilai maksimal untuk point 5.7.1 terkait 

dengan ―ketersediaan dan jenis prasarana, sarana 

dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi 

akademik antara sivitas akademika‖ serta point 

5.7.4 yaitu ―interaksi akademik antara dosen-

mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen‖[13]. 

 
V.B2  Sistem Requirement 

Berdasarkan informasi sebelumnya kemudian 

dilakukan analisis lebih lanjut untuk 

mengoptimalkan nilai akreditasi prodi melalui 

dukungan pemanfaatan teknologi informasi, dengan 

merumuskan beberapa hal terkait tujuan spesifik, 

unit organisasi, kemampuan sistem, fungsionalitas 

dan arsitektur sistem. 

Tujuan spesifik pengembangan sistem informasi 

adalah membuat modul web dengan 

memprioritaskan kebutuhan spesifik prodi, untuk 

selanjutnya diintegrasikan pada sistem informasi 

eksisting sehingga mampu mengoptimalkan 

dukungan IT untuk peningkatan nilai akreditasi.  

Unit organisasi pengguna modul web yang 

didesain adalah bagian IT Fakultas Teknik UNG 

untuk digunakan sebagai modul tambahan sebagai 

pelengkap sajian informasi khususnya untuk prodi.  

Selanjutnya pengelolaan sepenuhnya dilakukan 

oleh bagian IT dengan memberi akses terbatas pada 

prodi untuk mengelola informasi spesifik terkait 

dengan pengelolaan data spesifi prodi khususnya 

dalam kaitan dengan pembelajaran/perkuliahan 

maupun hal lain sehubungan dengan peningkatan 

akreditasi prodi. 

Kemampuan modul web yang diharapkan adalah 

berbasis web sehingga dapat diakses tanpa batasan 

waktu dan tidak dibatasi oleh letak geografis, 

modular sehingga dapat disisipkan kedalam sistem 

yang sudah ada serta mampu menangani hal–hal 

umum antara lain pengelolaan informasi real time 

kehadiran dosen termasuk laporan presensi riil 

dosen; pengelolaan informasi spesifik prodi 

khususnya pada agenda, pengumuman dan konten 

lainnya; responsif terhadap akses semua jenis 

perangkat pengakses; pengelolaan data prodi 

dengan akses terbatas khususnya pada konten yang 

spesifik; tersedia secara daring dan luring pada 

tempat yang mudah diakses serta dapat 

diintegrasikan pada sistem yang telah ada 

Berdasarkan kemampuan dasar dari modul yang 

diinginkan, kemudian disusun ke dalam kebutuhan-
kebutuhan yang lebih spesifik.  Kebutuhan spesifik 

ini nantinya akan direpresentasikan dalam bentuk 

fungsi maupun menu yang ada dalam sistem 

informasi yang nantinya akan dikembangkan.  

Secara grafis disajikan berikut. 



USER REQUIREMENT 
 FUNGSIONALITAS 

SISTEM 
   

Adanya informasi kehadiran dosen 

real time 
 Pengelolaan data kehadiran 

   

Adanya informasi pengumuman  
Pengelolaan data 

pengumuman 
   

Adanya informasi agenda kerja 

prodi 
 

Pengelolaan data agenda 

prodi 
   

Sistem mampu membuat laporan 

presensi kehadiran riil dosen 
 Pengelolaan data kehadiran 

   

Adanya sistem pengelolaan data 

yang spesifik prodi dengan menu 

yang mudah customable 
 

Pengelolaan informasi prodi 

(Back End system) 

   

responsive terhadap akses semua 

jenis perangkat pengakses 
 Responsive web design 

   

Sistem tersedia daring dan luring 

pada tempat yang mudah dilihat 

oleh pengguna 
 

Sub domain fatek.ung.ac.id 

dan penempatan big display 

di loby jurusan/prodi 
   

Sistem menjadi sarana sosialisasi 

visi/misi prodi, pengingat 

/tausiah/kata-kata motivasi 
 

Pengelolaan informasi prodi 

(Back End system) 

   

Interface yang interaktif dan mudah 

digunakan 
 Responsive web design 

   

Sistem memiliki hirarki akses 

pengguna pada pengelolaan data 
 

Akses terbatas untuk staf 

Jurusan/Prodi 
   

Desain interface sistem mampu 

mencirikan prodi dan UNG  
 Informasi visi/misi prodi 

   

Sistem yang dikembangkan 

terintegrasi dengan sistem eksisting 
 Modular 

gbr 2.  Hubungan antar user requirement dan fungsionalitas sistem 

 

Selanjutnya fungsionalitas sistem tersebut 

diuraikan dalam daftar menu sebagai berikut.  

 Menu kehadiran dosen 

 Menu pengumuman 

 Menu agenda 

 Menu pencetakan presensi dosen 

 Menu administrator 

 Menu login/logout 

 Menu tausiah/motivasi dan visi/misi prodi 

 Pengelolaan basis data 
 

Integrasi modul yang dikembangkan diberikan 

pada arsitektur sistem yang diberikan pada gambar 

berikut. 

 
gbr 3.  Arsitektur sistem 

Sistem informasi sebelumnya (berwarna biru) 

adalah sistem informasi fakultas yang didalamnya 

memuat juga sistem informasi prodi.  Sistem ini 

memiliki database eksisting untuk pengelolaan data 

yang menjadi konten dari informasi yang 

disajikannya.  Modul web yang dirancang 

selanjutnya diintegrasikan dalam sistem eksisting 

beserta database pendukungnya.  Database ini dapat 

berbentuk modul yang akan disisipkan pada 

database sistem sejenis yang telah ada.   

Modul web ini dirancang untuk pemanfaat yang 

menggunakan perangkat yang mampu tersambung 

ke jaringan internet baik komputer desktop, 

komputer mobile (laptop, notebook, netbook), 

tablet, smartphone dan termasuk televisi berukuran 

relatif besar yang disambungkan secara langsung 

maupun melalui komputer.  

Cara akses selanjutnya dapat dilihat pada 

skenario proses sistem pada bagian selanjutnya.  
 

V.C  Perancangan 

Pada tahapan ini kegiatan penelitian dilakukan di 

laboratorium komputer Teknik Elektro dengan 

beberapa kegiatan yaitu 

 

V.C1  Penentuan Bussiness process 

Berdasarkan kebutuhan user dan analisa yang 

dilakukan, ditetapkan bahwa pihak yang akan 

berkepentingan dengan modul ini terbagi atas 2 

yaitu administrator/pengelola sistem serta pihak 

yang mengambil manfaat dari sistem/pemanfaat 

sistem (user/client browser).  Skenario proses 

sistem atas kedua pihak tersebut diuraikan berikut. 

 Pengelola sistem (administrator) 
Pengelola sistem atau administrator bertugas 

mengelola sistem, yang meliputi kegiatan 

mengelola basis data serta sistem informasi 

secara keseluruhan.  Administrator terbagi atas 

tiga kategori yaitu admin, pengguna dan 

operator.    

Ketiga tipe administrator ini memiliki akses 

berbeda terhadap database, misalnya seorang 

admin memiliki akses penuh terhadap database, 

serta mampu menambah pengguna maupun 

menghapusnya sedangkan akses pengguna 

dibatasi pada pemasukan agenda, pengumuman 

maupun mengubah data diri dan hal-hal yang 



sifatnya personal. Selanjutnya peran ketiga 

administrator diuraikan berikut. 

- Admin adalah orang yang 
bertanggungjawab atas keseluruhan 

pengelolaan modul termasuk basisdata dan 

maintenance sistem,  

- Operator adalah tendik yang bertugas untuk 
menginput presensi dosen,  menginput 

pengumuman, agenda dan merubah profil 

personal, 

- Pengguna adalah dosen di prodi yang dapat 

menggunakan sistem dengan akses terbatas, 

yaitu hanya pada input pengumuman, 

agenda dan merubah profil personal. 

Untuk melindungi keamanan data, maka seluruh 

proses pengelolaan basis data maupun pengelolaan 
sistem secara keseluruhan dilindungi oleh kata 

kunci untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan.   

 Pemanfaat sistem (user/client browser) 

Pemanfaat sistem (user/client browser) adalah 

semua pihak yang mengakses sistem informasi.   

Semua layanan yang diberikan oleh sistem 

informasi dapat diakses oleh user kecuali akses 

untuk mengelola basis data.  User hanya dapat 

membaca dan menampilkan isi basis data 

berdasarkan menu yang disediakan.   

Use case diagram sistem digambarkan berikut. 

 
gbr 4.  Use Case Diagram Sistem 

 

V.C2  Perancangan basis data 

Perancangan basis data, ditujukan untuk 

merancang basis data dengan melalui tahapan 

identifikasi variabel kebutuhan basis data, logical 

design database yang digambarkan dalam Entity 

Relationship Diagram (ERD) serta desain fisik 

database.  

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang 

diuraikan diatas kemudian ditentukan variabel 

entitas-entitas yang berperan penting dalam 

perancangan basis data selanjutnya dan disajikan 

dalam tabel berikut. 
TABEL IV  

 PENENTUAN ENTITAS 

No Nama Entitas Utama Pendukung Keterangan 

1 Pengguna X  

Berisi semua pihak 

yang terkait dengan 

pengelolaan modul 

sistem 

2 Absen X  Berisi presensi dosen 

3 Info X  
Berisi pengumuman 

dan artikel terkait 

4 Agenda X  
Berisi agenda 

jurusan/prodi 

5 Penyejuk  X 

Berisi kata-kata 

tausiah, motivasi dan 

materi kerohanian. 

 

Berdasarkan variabel entitas yang telah 

ditetapkan sebelumnya, kemudian didesain relasi 

antar entitas yang digambarkan dalam bentuk Entity 

Relationship Diagram (ER-D) dan disajikan berikut. 

 

 
 

Gbr 5  Entity Relationship Diagram 

 

Dengan mengacu pada ER diagram, kemudian 

didesain database fisik dengan menghubungkan 

semua entitas dengan kunci yang bersesuaian.  



Gambar berikut memperlihatkan designer view dari 

fisik database yang dibuat dalam aplikasi MySQL. 

 
Gbr 6 Designer View  

 
V.C3  Perancangan antar muka 

Perancangan antarmuka dilakukan dengan 

menerapkan teknik ‘responsive web design’ (desain 

web yang responsif/adaptif) sehingga dapat diakses 

oleh semua perangkat yang mampu mengakses 

internet dan menampilkan halaman web.   

Desain antar muka dibagi menjadi dua, yaitu sisi 

user (front end) dan sisi administrator/pengelola 

sistem (back end).  Hal ini dimaksudkan untuk 

membedakan secara jelas status ketika mengakses 

sistem.  Desain antarmuka kedua sisi dibuat dengan 

memodifikasi template yang tersedia secara gratis 

di internet, dan selanjutnya disajikan secara grafis 

berikut.  

  

 
A.Sisi user    B. Sisi Admin 

 

Gbr 7  Antarmuka sisi user 

 
V.D  Prototyping  

Tahapan ini ditujukan untuk 

mengimplementasikan hasil rancangan sebelumnya 

dalam bentuk yang sistem yang real.     

 
V.D1  Penetapan Algoritma Program 

Algoritma program ditetapkan dengan merujuk 

ke bussiness process yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Alur penyajian, informasi yang akan 

ditampilkan, akses setiap halaman yang ada beserta 

teknologi yang akan dipakai ditentukan pada proses 

ini. Halaman demi halaman dibuatkan algoritma 

runtun eksekusinya serta keluaran yang akan 

ditampilkan.    

 
V.D2  Penulisan Kode Program 

Rancangan yang telah ada serta algoritma yang 

telah ditetapkan kemudian dibuatkan source 

code/kode sumber program untuk direalisasikan 

dalam halaman-halaman web yang memuat 

informasi yang telah ditentukan. Aktifitas untuk 

pengelolaan data pada basisdata juga 

diimplementasikan pada tahapan ini. 

Penulisan source code program menggunakan 

aplikasi notepad/notepad
++

 dan Macromedia 

Dreamweaver trial version, dilaksanakan di 

laboratorium, dengan mengacu pada skenario 

proses sistem serta algoritma yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Setelah semua source code ditulis 

kemudian dibuat prototipe sistem informasi versi 

awal, dan selanjutnya dilakukan pengujian-

pengujian.  Beberapa hasil kompilasi source code 

program disajikan pada gambar berikut. 

 

   
A.Sisi user    B. Sisi Admin 

 

gbr 8 Kompilasi halaman sisi user dan admin 

 
V.E  Pengujian Prototipe Aplikasi  

Pengujian prototipe aplikasi ditujukan untuk 

memeriksa modul/aplikasi yang telah dibuat benar-

benar terbebas dari kesalahan logika ataupun 

fungsionalitas maupun kesalahan sintaks.  

Pengujian dilakukan di laboratorium dengan 

melibatkan user mahasiswa, dosen maupun tendik, 

baik secara Offline maupun  Online. 

Pengujian offline dilakukan ketika modul/aplikasi 

belum ditempatkan pada jaringan internet, baik 

ketika masih pada tahap penulisan program maupun 

setelah pembuatan prototipe.  Pengujian ini lebih 

ditekankan pada fungsionalitas sistem.  Aspek yang 



diuji adalah antarmuka, akses antar halaman, 

fungsi-fungsi umum maupun aksebilitas sistem 

pada modul/aplikasi yang telah dirancang.  

Pengujian antarmuka ditujukan untuk memeriksa 

apakah antarmuka yang telah dibuat sesuai dengan 

keinginan user dengan penekanan pada penciri 

jurusan/prodi.  Pengujian akses antar halaman 

ditujukan untuk memastikan bahwa tidak ada 

broken link/tautan halaman yang tidak bisa diakses.  

Pengujian fungsi-fungsi umum dilakukan untuk 

memastikan bahwa fungsi-fungsi modul yang 

diharapkan telah berjalan dengan baik, sedangkan 

pengujian aksebilitas sistem dilakukan dengan 

menguji modul melalui beberapa perangkat 

pengakses misalnya komputer desktop, laptop, 

televisi, tablet maupun smartphone melalui menu 

developer tools (mode pengembang) pada 

perambah internet yang dipakai sebagai alat penguji. 

Pada tahapan ini pula instalasi untuk penyajian 

secara offline melalui peraga layar lebar pada loby 

jurusan mulai dilakukan.   

Beberapa hasil pengujian Offline diberikan pada 

gambar berikut. 

 

            
gbr 9  Uji Aksebilitas Modul pada Modzilla Firefox (resolusi 240 x 480 pixels) 

 

     
gbr 10  Uji Aksebilitas Modul pada Google Chrome  

(Nokia Lumia 520 dan Iphone 6) 

 

Pengujian online dilakukan untuk menguji modul 

yang dibuat ketika terhubung secara daring (dalam 

jaringan).  Prototipe yang telah dibuat selanjutnya 

ditempatkan di dalam jaringan internet dengan 

memanfaatkan jasa hosting gratis pada alamat 

http://displayinformasi.zz.vc/.  Gambar berikut 

menampilkan hasil pengujian online pada browser 

Google Chrome, yang diakses melalui laptop.   

 

 
 

gbr 11.  Hasil Pengujian Online pada Modzilla Firefox 

 
V.F  Pemaparan Prototipe Aplikasi  

Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dengan 

pengujian yang dilakukan pada sela-sela waktu 

rapat di tingkat Jurusan/prodi.  Prototipe modul 

yang telah dibuat dijelaskan secara singkat dan 

selanjutnya user diminta kesediaannya untuk 

mengakses halaman dimaksud dan kemudian 

melaporkan hasil pengujiannya.   

Laporan hasil pengujian oleh user (dosen, 

mahasiswa, operator prodi dan tenaga kependidikan) 

berupa informasi/ koreksi/ masukan/ perbaikan 

yang kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi 

umum pengembangan sistem dan selanjutnya 

menjadi dasar bagi penyempurnaan modul pada 

tahapan selanjutnya.   

 
V.G  Penyempurnaan aplikasi 

Kegiatan ini bertujuan  menyempurnakan 

beberapa bagian seperti yang telah 

direkomendasikan oleh user pada saat pengujian, 

antara lain akses/respon menu yang lebih interaktif 

dan penyesuaian konten pada beberapa halaman 

tertentu.  Penyempurnaan aplikasi ini direncanakan 

memakai metode Ajax/Jquery untuk lebih 

memaksimalkan interaksi antara modul dengan user. 

 
V.H  Implementasi 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji 

penempatan/hosting pada infrastruktur sajian 

http://displayinformasi.zz.vc/


informasi yang ada di UNG khususnya Fakultas 

Teknik sehingga memungkinkan modul yang telah 

dibuat terintegrasi dengan sistem informasi yang 

telah ada sebelumnya.  Pada tahapan ini pula akan 

dilakukan pendokumentasian serta penyebarluasan 

hasil penelitian dalam bentuk publikasi dan/atau 

pemaparan pada seminar/konferensi. 

 
VI.  PENUTUP 

VI.A  Kesimpulan  

Dari penelitian ini telah didapatkan hal-hal 

berikut. 

1. Prodi telah memiliki sarana dan prasarana sajian 

informasi berbasis teknologi informasi yang 

dipakai bersama tetapi belum meng-cover 

kebutuhan-kebutuhan spesifik misalnya 

informasi kehadiran dosen secara real time yang 

sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat 

mempercepat proses akademik/perkuliahan 

sehingga selanjutnya mampu mempersingkat 

masa studi mahasiswa yang bersangkutan.  Hal 

ini terkait langsung dengan aspek penilaian 

borang akreditasi[13] khususnya pada point 

5.5.2  yaitu waktu ―rata-rata lama penyelesaian 

tugas akhir/skripsi‖.  Demikian pula halnya 

dengan ―ketersediaan dan jenis prasarana, 

sarana dan dana yang memungkinkan 

terciptanya interaksi akademik antara sivitas 

akademika‖ seperti yang dimaksud oleh point 

5.7.1 serta point 5.7.4 yaitu ―interaksi akademik 

antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta 

antar dosen‖. 

2. Peluang peningkatan point akreditasi dapat 

dicapai melalui pengembangan sistem informasi 

yang telah ada dengan memasukkan modul 

sajian berisi informasi yang mampu memenuhi 

kebutuhan spesifik prodi seperti yang dimaksud 

pada point sebelumnya. 

3. Modul sajian informasi seperti yang dimaksud 

pada point 2 telah dibuat untuk dapat diakses 

secara global maupun disajikan secara offline 

melalui peraga lebar, lengkap dengan basisdata 

serta telah didesain secara adaptif untuk dapat 

diakses oleh  sembarang gadget dengan resolusi 

yang berbeda-beda dengan menerapkan teknik 

responsive web design.   

 

VI.B  Saran 

1. Dalam kaitan dengan peralihan ke sistem yang 

baru, sangat diperlukan dukungan manajemen 

serta kebijakan dan strategi penyesuaian 

langkah dalam proses adaptasi dengan sistem 

yang telah dikembangkan. 

2. Pengembangan sistem informasi lebih lanjut 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

sistem informasi menjadi lebih handal dan 

dengan kandungan informasi yang lebih 

lengkap. 
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