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Abstract 

Strategy and policy in an organization that profit oriented also have social 

mission (public service) that major at consumer service. Information system Growth and 

Information Technology will affect to competition that growing competitive, this 

condition goes into effect also in the world of education especially for college that 

managed by society (private sector), claim the party of organizer to develop and develop 

information system in helping actifity business, reach organization target and service for 

stake holder especially related to data, information, technology and application. This 

Development and information system development must in harmony with instruct 

organization strategy (enterprise), found such cases of information system management 

experiences of failure in achieving target (objective) this organization because utilization 

disagree with college purpose and direction (organization). 

Enterprise Architecture Planning (EAP) as method or frame of reference to 

develop an information architecture. EAP is an architecture planning methods that 

orientation at business need that consist of data architecture, application and technology 

and implementation planning from architecture that has been made to support business 

activity to attainment of organization mission. EAP explains data architecture, 

application and technology that required to support organization business. Much 

developments IS experience of failure because need development IS are made base 

certain need without planning beforehand. 

AMIK HASS Bandung, as one of higher education organizer that managed by 

private sector have strong comitment for information system utilization to support its 

business activity until must plan architecture enterprise. Architecture enterprise that will 

be modeled at AMIK HASS Bandung, consist of : Data Architecture, Application, 

Technology Architecture, Roadmap implementation plan. 

Architecture enterprise modeling relate to processes that already commonly use 

in business higher education management in AMIK HASS Bandung, where as discussion 

scope is limited at area Academic, area Administrations and Finance, area HRD and 

General. at diploma program(D3). 

 

 

 

Keyword : Information System, private sector, Enterprise Architecture Planning, data 

architecture, application architecture, technology architecture, roadmap 

implementation plan. 
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1. Pendahuluan  

Perkembangan Information System (IS) yang berkembang pesat akan 

sangat berdampak pada strategi dan kebijakan dalam suatu organisasi (enterprise) 

baik yang berorientasi pada laba (profit oriented) ataupun lembaga yang selain 

profit oriented juga mempunyai misi sosial (public services). Pemanfaatan IS 

yang tepat dan selaras dengan tujuan organisasi akan memberikan dampak yang 

sangat penting dalam memenangkan persaingan yang semakin kompetitif baik di 

dunia usaha maupun dunia pendidikan.   

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ini harus selaras dan 

sesuai dengan arah strategi organisasi (enterprise), banyak kasus pengelolaan 

sistem informasi mengalami kegagalan dalam mencapai sasaran (objective) 

organisasi karena pemanfaatan ini berjalan tidak sesuai dengan arah dan tujuan 

serta kebutuhan Akademi (organisasi). 

Banyak metodologi yang dapat dipakai dalam membangun arsitektur 

organisasi, salah satunya adalah Enterprise Architecture Planning (EAP).  EAP 

merupakan suatu metodologi untuk merencanakan arsitektur enterprise yang 

memfokuskan pada arsitektur data, arsitektur aplikasi serta arsitektur teknologi 

yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi 

arsitektur yang dibuat sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.   

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK HASS) Bandung, 

sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dibidang komputer. 

Sejak tahun 2001 dikelola oleh manajemen Primagama Grup yang juga mengelola 

14 Perguruan Tinggi Swasta tersebar di pulau Jawa. AMIK HASS Bandung 

memberikan layanan pemanfaatan sistem informasi kepada para mahasiswanya 

guna menambah pengetahuan terhadap disiplin ilmu yang digeluti dan juga 

sebagai bentuk layanan kepada orang tua mahasiswa dan stakeholder. 

Pemanfaatan IS saat ini dirasakan belum optimal dalam mendukung bisnis 

organisasi, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Pemanfaatan IS 

dilakukan dengan perencanaan yang belum optimal dan hanya berdasarkan 

kebutuhan sesaat.  
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2. Metodologi Penelitian 

Metodologi pembangunan model arsitektur yang akan digunakan adalah 

Enterprise Architecture Planning (EAP), dimana tahapan  pembangunannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Inisiasi perencanaan / Planning Initiation  

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi terhadap 

ruang lingkup, sasaran, visi, pemilihan metodologi dan penentuan alat-alat 

pemodelan yang akan digunakan, presentasi, dan rencana kerja 

b. Pemodelan Bisnis / Business Modeling 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikas struktur organisasi, model awal 

fungsi bisnis. 

c. Survei Enterprise / Enterprise Survey  

Tahapan ini berisi tentang model lengkap dari fungsi bisnis organisasi. 

d. Sistem dan Teknologi Saat ini / Current Systems and Technology 

Tahapan ini berisi tentang katalog sumber daya informasi (Information 

Resource Catalog / IRC) dan skema dari sistem dan teknologi yang telah ada. 

e. Arsitektur Data / Data Architecture  

Tahapan ini mengenai definisi entitas, model E-R diagram, matriks entitas 

fungsi dan dokumen arsitektur data. 

f. Arsitektur Aplikasi / Applications Architecture  

Tahapan ini mengenai definisi aplikasi, model proses bisnis, matriks aplikasi, 

analisis dampak, dokumen arsitektur aplikasi. 

g. Arsitektur Informasi / Technology Architecture 

 Tahapan ini mengenai distribusi data/aplikasi, dokumen arsitektur teknologi. 

h. Implementation Plan 

Tahapan ini berisi tentang urutan implementasi dan faktor-faktor sukses. 

Untuk membantu dalam proses identifikasi dan dokumentasi setiap fungsi 

bisnis beserta lingkungan pendukungnya, framework atau tools yang dipakai 

adalah sebagai berikut : 

a. Product Portfolio (Boston matrix), yang akan digunakan untuk analisis posisi 

organisasi dengan melihat siklus produk dari AMIK HASS Bandung 
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b. Rantai Nilai (Value Chain) dari Michael E. Porter untuk membantu proses 

identifikasi dan definisi dari aktifitas bisnis utama di AMIK HASS Bandung 

c. Four-Stage Life Cycle  dari pendekatan Business System Planning (BSP) IBM 

Corporation untuk mendapatkan gambaran fungsi bisnis utama yang ada di 

AMIK HASS Bandung 

d. Work System Framework dari Steven Alter untuk membantu 

mendokumentasikan sistem kerja di lingkungan organisasi  AMIK HASS 

Bandung 

e. Business Process Management Notation (BPMN) dari  BPMI (Business 

Process Management Initiative), yang akan digunakan untuk memodelkan 

skema proses bisnis dari setiap bagian yang terlibat. 

f. Matriks Portofolio Aplikasi (Applications Portfolio) dari Jhon Ward dan Joe 

Peppard, untuk mengestimasi semua sistem aplikasi yang ada di AMIK 

HASS Bandung 

Berikut adalah tahapan-tahapan pengerjaan yang akan dilakukan selama 

pelaksanaan tesis tampak seperti pada gambar 1, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Pengerjaan Penelitian 

 

 

3. Pembahasan 

3.1 Pendefinisian Ruang Lingkup dan Sasaran Pengerjaan dari EAP 

AMIK HASS Bandung sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud dari tri 

Pengumpula

n dan 

Pengolahan 

Data 

Studi 
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Pendefinisian 
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Studi  
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dharma perguruan tinggi, ruang lingkup dan sasaran pengerjaan pada tahap ini 

adalah : 

a. Informasi yang berhubungan dengan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan 

b. Informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan 

c. Informasi yang berhubungan dengan administrasi pendukung lainnya. 

 

3.2  Posisi Bisnis 

Sebagai organisasi yang sudah cukup lama berdiri dan berkembang terus 

sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan dan perkembangan ilmu dan 

teknologi yang pesat, maka AMIK HASS Bandung harus melakukan perubahan 

untuk tetap berdiri dan berkembang terhadap para pesaing. Kondisi organisasi 

sampai saat ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Memiliki pangsa pasar tersendiri sebagai perguruan tinggi yang sudah berdiri 

cukup lama seiring dengan perkembangannya AMIK HASS dulu dikenal 

dengan nama AMIK ICI, AMIK HASS Bandung mempunyai pangsa pasar 

tersendiri, sehingga membuat AMIK HASS Bandung tetap berdiri di dalam 

tingkat persaingan yang sangat tinggi. 

b. Komitmen manajemen yang tinggi terhadap pemanfaatan teknologi informasi 

dalam mendukung aktivitas organisasi, sehingga memberi nilai tambah bagi 

AMIK HASS Bandung dalam menghadapi era informasi dan era globalisasi. 

c. Komitmen terhadap perbaikan layanan, AMIK HASS Bandung selalu 

berkomitmen untuk memberikan perbaikan terhadap infrastruktur, sarana dan 

pra sarana dan perbaikan layanan bagi civitas akademika AMIK HASS 

Bandung, ini merupakan suatu kekuatan bagi AMIK HASS Bandung karena 

selalu melakukan evaluasi diri yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

bagi civitas akademika dan stake holder. 

Berdasarkan Product Fortfolio (Boston) Matrix, posisi AMIK HASS 

Bandung saat ini berada pada kwadran WILDCAT, dengan melihat karakteristik 

kwadran ini dimana market growth cukup tinggi tetapi market share rendah. 
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Gambar 2. Product Fortfolio (Boston) Matrix posisi AMIK HASS Bandung 

 

3.3  Area Bisnis 

AMIK HASS Bandung sebagai perguruan tinggi memiliki aktivitas utama 

yang berpedoman pada tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, aktivitas utama ini akan memerlukan 

dukungan dari aktivitas lainnya seperti keuangan, administrasi umum, sumber 

daya manusia. Identifikasi aktivitas utama dan pendukung dari AMIK HASS 

Bandung dapat ditunjukan dengan menggunakan rantai nilai (value chain) dari 

Michael E. Porter yang tampak seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Value Chain AMIK HASS Bandung 

 

a. Aktivitas Utama 

1. Penerimaan Mahasiswa Baru 

Berhubungan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru dari rencana 

penerimaan sampai dengan registrasi mahasiswa baru. 

2. Proses Belajar Mengajar 

Aktivitas proses belajar mahasiswa selama masa studi dari proses awal 

perkuliahan sampai dengan ujian akhir/sidang. 

3. Pelepasan Mahasiswa (paripurna) 

 
S
TA

N
D
A
R
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s 

P 
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PROGRAM STUDI & BAGIAN AKADEMIK 
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Aktivitas pelepasan mahasiswa setelah menempuh seluruh mata kuliah, 

seminar kerja praktek dan ujian (sidang tugas akhir), di mana mahasiswa 

mengikuti wisuda. 

b. Aktivitas Pendukung 

1. Manajemen Keuangan dan Akuntansi 

Aktivitas pengelolaan keuangan organisasi dalam mendukung aktivitas 

utama yang berhubungan cash in flow, cash out flow dan investasi serta 

pendanaan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana organisasi. 

2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum 

Aktivitas untuk memberikan dukungan administrasi, layanan bagi seluruh 

unit yang ada dan pengelolaan infrastruktur, sarana dan prasarana (aset-

aset organisasi). 

3. Program Studi dan Bagian Akademik 

Aktivitas yang bertujuan memberikan layanan akademik dan administrasi 

akademik khususnya bagi mahasiswa. 

 

3.4 Fungsi Bisnis 

Untuk mendapatkan gambaran siklus dari setiap aktivitas dari fungsi bisnis 

organisasi dapat menggunakan tools Four Stage Life Cycles dari IBM Corp. yang 

dapat digambarkan pada tabel 1 dan tabel 2. 
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Tabel 1 Four Stage Life Cycles Primary Activities 

 
REQUIREMENT ACQUISITION STEWARSHIP RETIREMENT 

Penerimaan Mahasiswa 

Baru (PMB) 

Penentuan kebijakan 

penerimaan mahasiswa baru 

1. Pembentukan tim PMB 

2. Penyusunan anggaran 

PMB 

3. Time Schedule PMB 

4. Riset Pasar 

5. Penetapan strategi PMB 

6. Penetapan sistem seleksi 

masuk 

1. Promosi PMB 

2. Penerimaan calon 

mahasiswa baru 

3. Seleksi masuk calon 

mahasiswa baru 

4. Pengelolaan hasil seleksi 

masuk 

Registrasi mahasiswa baru 

Proses Belajar Mengajar Perencanaan pengembangan 

kurikulum dan kebijakan 

akademik 

1. Pengembangan kurikulum 

2. Penetapan kurikulum 

3. Penetapan kalender 

akademik 

4. Kebijakan konversi 

1. Daftar ulang (Her-

Registrasi) 

2. Perwalian Akademik 

3. Pelaksanaan PBM 

4. Pelaksanaan evaluasi studi 

(ujian) 

5. Pengelolaan nilai 

1. Cuti akademik 

2. Seminar Kerja Praktek 

3. Sidang akademik  

(Tugas Akhir) 

4. Pelaporan akademik 

Pelepasan Mahasiswa  Kebijakan pelepasan 

mahasiswa 

Penetapan syarat kelulusan 1. Pembuatan Transkrip Nilai 

2. Pembuatan Ijazah 

1. Drop Out 

2. Pengunduran Diri 

3. Wisuda 

 

 

 

 

 

 

STAGE 

AKTIVITAS 
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Tabel 2 Four Stage Life Cycles Support Activities 

 
REQUIREMENT ACQUISITION STEWARSHIP RETIREMENT 

Manajemen Keuangan dan 

Akuntansi 

Perencanaan anggaran 

penerimaan dan belanja 

organisasi (APBO) 

1. Penyusunan rencana 

APBO 

2. Penetapan APBO 

3. Ajuan anggaran tiap unit 

1. Dropping APBO 

2. Pengawasan dan evaluasi 

pemakaian APBO 

Pelaporan pemanfaatan 

APBO 

Sistem Akuntansi 1. Pemilihan metoda 

pencatatan 

2. Pemilihan metoda 

penilaian 

1. Pencatatan Transaksi 

2. Posting Transaksi 

3. Neraca Saldo 

 

Pelaporan laporan keuangan 

(Neraca, Laporan Laba Rugi, 

Arus Kas) 

Bagian Sumber Daya 

Manusia dan Umum  

Perencanaan pemberdayaan dan 

pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

1. Kebijakan rekruitmen 

2. Penetapan kebijakan 

kepegawaian 

3. Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

1. Rekruitmen pegawai 

2. Pengelolaan administrasi 

kepegawaian 

3. Pembinaan SDM 

4. Penugasan SDM 

5. Evaluasi kinerja SDM 

1. Pelaporan kepegawaian 

2. Pelaporan kinerja SDM 

Perencanaan pemberdayaan, 

pengembangan sarana dan 

prasarana (aset-aset organisasi) 

1. Penetapan sistem dan 

prosedur pemberdayaan 

aset organisasi 

2. Inventarisasi aset 

organisasi 

3. Penetapan pengadaan aset 

organisasi 

1. Pemberdayaan aset 

organisasi 

2. Pengawasan dan 

penelusuran inventaris 

3. Pengadaan sarana dan 

prasarana 

4. Penilaian aset organisasi 

1. Pelaporan inventaris 

aset organisasi 

2. Penghapusan aset 

organisasi 

Program Studi dan Bagian 

Akademik 

Perencanaan kebijakan 

akademik 

1. Penyusunan kebijakan 

akademik 

2. Penetapan kebijakan 

akademik 

1. Pelaksanaan kebijakan 

akademik 

2. Pengawasan dan evaluasi 

akademik 

Pelaporan administrasi 

akademik 

STAGE 

AKTIVITAS 
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3.5   Arsitektur Data 

Arsitektur data bertujuan mendefinisikan data yang akan dipakai untuk 

mengembangkan dan membangun arsitektur aplikasi. Berdasarkan langkah yang 

ada di EAP, arsitektur data mendefinisikan 2 (dua) hal, yaitu: 

a. Kandidat Entitas Data 

Kandidat entitas didasarkan pada fungsi bisnis yang ada di organisasi 

berdasarkan value chain Michael E. Porter yang telah dijelaskan sebelumnya, 

sehingga diperoleh kandidat entitas sebagai berikut: 

1. Entitas Penerimaan Mahasiswa Baru 

2. Proses Belajar Mengajar 

3. Pelepasan Mahasiswa  

4. Manajemen Keuangan dan Akuntansi 

5. Sub Bagian SDM dan Umum 

6. Sub Bagian Akademik 

 

b. Entitas Set, Atribut dan Relasinya 

Penggambaran hubungan antar entitas data secara konseptual 

menggunakan E-R Diagram tampak seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. E-R Diagram Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Skema diagram dari gambar 4. adalah sebagai berikut : 

1. TIM_PMB {NIK, nama, alamat, jabatan, kota, kode_pos} 

2. Calon_Mahasiswa {No_Daftar, nama, alamat, kota, tgl_seleksi, 

asal_sekolah} 

3. TKU {Tgl_TKU, waktu, ruang, hari} 

TIM PMB Promo Calon Mahasiswa

Gunakan

TKU

Anggaran

Seleksi1 N N 1

N

N
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4. Anggaran {Kode_anggaran, nama_anggaran, jumlah} 

5. Gunakan {Kode_Pakai, tgl, uraian} 

Sidang TA Ujian

Wisuda

Nilai Ujian

IkutMahasiswa

Mata Kuliah
Bayar

Uang Kuliah

1 N N

1
N

N

Jadual

N

N

N

1

Olah

KHS

N

1

Bina

N

Dosen Pembina 

MK

1

Is a

Dosen Wali

Dosen

Memiliki

N

1

Bimbing

N

N

Seminar KP Ujian1
N

 

Gambar 5 E-R Diagram Proses Belajar Mengajar 

 

Skema diagram dari gambar 5 adalah sebagai berikut: 

1. Dosen {NIK, NIDN, nama, alamat, kota, kode_pos, prodi, pendidikan} 

2. Dosen _Wali {NIK, kelas, jmlmhs} 

3. Dosen_Pembina_MK {NIK, keahlian} 

4. Uang_Kuliah {Jenis_UK, keterangan, th_angkatan, smt} 

5. Mahasiwa {NIM, nama, alamat, kota, kode_pos, prodi, jenjang} 

6. Wisuda {Periode, tgl, tempat, jml_peserta} 

7. Seminar_KP/Sidang_TA {Tgl, hari, penguji, ruang, jenis_ujian} 

8. Nilai {Semester, grade, bobot} 

9. Ujian(UTS/UAS) {Semester, tgl, hari, ruang, pengawas, th_akademik} 

10. Matakuliah {Kode_matkul, nama_matkul, sks, smt, th_akademik} 

11. Jadual {Kode_Jadual, hari, waktu, ruang} 

12. KHS {Semester, tn_akademik, Kode_matkul, Nilai} 
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APBO Memiliki PERKIRAAN

REALISASI

1 N

Ajuan

N
N

Memiliki

JURNAL

N
1

LEDGER

Transaksi
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N

1

 

 

Gambar 6  E-R Diagram Manajemen Keuangan dan Akuntansi 

 

Skema Diagram dari gambar 6 adalah sebagai berikut: 

1. APBO {Kode_anggaran, nama_anggaran, uraian} 

2. Ajuan {Kode_ajuan, Tgl, uraian, jumlah} 

3. Realisasi {No_realisasi, tgl, jumlah} 

4. Perkiraan {Kode_perkiraan, nama_perkiraan, kelompok} 

5. Jurnal {Kode_Jurnal, tgl, keterangan, Kode_perkiraan, Debet, Kredit} 

6. Ledger {Kode_ledger, Tgl, keterangan, jumlah} 

7. Transaksi {Kode_Transaksi, Tgl, jumlah, keterangan} 

8. Laporan_Keuangan {periode, jenis_laporan} 
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Gambar 7 E-R Diagram Bagian SDM dan Umum 

 

 

Skema diagram dari gambar 7 adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai {NIK, nama_pegawai, alamat, keahlian, bagian, th_masuk} 

2. Dosen {NIK, Jabatan_Akademik, Kompetensi} 

3. Staff {NIK, Jabatan_Struktural, th_jabat} 

4. Bagian {Kode_Bagian, nama_bagian} 

5. Rekruitmen {Periode, tgl_rekruit, keterangan} 

6. Ajuan {Kode_ajuan, tgl_ajuan, uraian, jumlah} 

7. Aset {Kode_Aset, nama_aset, Jenis_aset, tgl_pengadaan} 

8. Penghapusan {Periode, jenis} 
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Tabel 3. Application Portfolio AMIK HASS Bandung 

STRATEGIC APLICATION HIGH POTENTIAL APPLICATION 

Analisis PMB  

Penyusunan Anggaran PMB  

Analisis Anggaran  

Analisis Keuangan  

Analisis PBM  

Manajemen Kurikulum  

Administrasi Alumni √ 

Pelaporan Akademik √ 

Manajemen Anggaran Penerimaan dan Belanja 

Organisasi (APBO)  

Manajemen Aktiva    

Pelaporan Anggaran  

Laporan Keuangan √ 

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja SDM  

Pengembangan Skill dan Pengetahuan  

Pelaporan SDM  

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru on line 

 
Perpustakaan on line  

Sistem Informasi Akademik on line √ 

Sistem Informasi Akademik Mobile  

E-Learning  

 

Administrasi Cuti Akademik √ 

Administrasi Kemahasiswaan  

Administrasi PBM √ 

Administrasi Seminar KP  

Administrasi Sidang TA  

Administrasi Ujian (UTS/UAS)  

Manajemen Perwalian √ 

Pembuatan Transkrip Nilai √ 

Pembuatan Ijazah  

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru √ 

Penetapan Status Mahasiswa √ 

Pengolahan Hasil TKU  

Penyusunan Jadual Mata Kuliah √ 

Penyusunan Kalender Akademik  

Registrasi Mahasiswa Baru √ 

Rencana Studi dan PRS √ 

Seleksi Tes Kemampuan Umum (TKU)  

Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen Aset Organisasi  

Pelaporan Aset Organisasi √ 

Manajemen Penerimaan Kas √ 

Manajemen Alat Tulis Kantor (ATK)  

Pelaporan ATK √ 

Pengelolaan Transaksi √ 

Penjurnalan  

Neraca Saldo  

 

KEY OPERATIONAL APPLICATION SUPPORT APPLICATION 

Ket : √  : Aplikasi yang sudah ada               : Aplikasi dalam proses pengembangan 

         : Aplikasi yang direncanakan            : Aplikasi yang potensial untuk dibuat 

 

Pengelompokan di atas berdasarkan pada: 

1. Aplikasi-aplikasi yang telah teridentifikasi di atas didasarkan dari aktivitas 

utama dan pendukung yang digambarkan dengan value chain. (Tabel 3) 

2. Aplikasi-aplikasi strategis yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis pada 

masa mendatang dimasukkan pada kuadran strategic application. Aplikasi-

aplikasi yang sudah ada dan mendukung operasional organisasi dimasukkan 

pada kuadran key operational. 
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3. Aplikasi-aplikasi yang sifatnya hanya mendukung dikelompokkan pada 

kuadran support Apllication. Aplikasi-aplikasi yang bersifat inovatif yang 

mungkin dapat memperbesar peluang peningkatan keuntungan dimasa yang 

akan datang, namun belum dibuktikan dimasukkan pada kuadran high 

potential. 

Berdasarkan application portfolio di atas, dapat dikelompok ke dalam 

beberapa kelompok berdasarkan kondisi yang ada, seperti tampak tabel 4: 

Tabel 4 : Kandidat Aplikasi Berdasarkan Fungsi Bisnis 

FUNGSI BISNIS KANDIDAT APLIKASI 

Penerimaan Mahasiswa Baru 
1. Analisis PMB 

2. Penyusunan Anggaran PMB 

Proses Belajar Mengajar/Prodi 

dan Bagian Akademik 

3. Sistem Aplikasi Akademik Mobile 

4. Pembuatan Ijazah 

5. Penyusunan Kalender Akademik 

6. Administrasi PBM 

7. Manajemen Kurikulum 

8. Pelaporan Akademik 

9. Administrasi Seminar KP dan Sidang TA 

10. Perpustakaan On Line 

Manajemen Keuangan dan 

Akuntansi 

11. Pelaporan Anggaran 

12. Analisis Anggaran 

13. Analisis Keuangan 

14. Manajemen APBO 

Sub Bagian SDM dan Umum 

15. Pelaporan SDM 

16. Pengembangan Skill dan Pengetahuan 

17. Manajemen Aktiva Tetap dan Lancar 

18. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja SDM 

19. Manajemen Aset Organisasi 

20. Manajemen SDM 

21. Manajemen ATK (Alat Tulis Kantor) 

22. Pelaporan ATK 

 

3.6 Arsitektur Teknologi 

Setelah melakukan identifikasi arsitektur data dan arsitektur aplikasi, 

langkah selanjutnya yakni mengusulkan pengembangan arsitektur teknologi yang 

dimiliki guna meningkatkan kinerja sistem, seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 8 Arsitektur Teknologi AMIK HASS Bandung 

 

Aristektur yang dikembangkan pada prinsipnya mengembangkan sistem 

yang sudah tersedia, yakni SIMAK-HASS dimana berfungsi sebagai pusat 

aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh fungsi bisnis yang ada, 

sehingga diharapkan dapat mereduksi biaya, waktu dan sumber daya lainnya. 

Penambahan Server dan kecepatan akses menjadi isu penting agar mempermudah 

dalam mengakses dan mengelola sistem secara keseluruhan. Hal ini bertujuan 

untuk mempercepat dan mempermudah dalam pencapaian visi dan misi AMIK 

HASS Bandung. 

 

3.7 Critical Success Factor (CSF) Implementasi dan Rekomendasi Pedoman 

Pengembangan dan Pembangunan SI 

 

Keberhasilan dari implementasi akan dipengaruhi oleh banyak faktor, oleh 

sebab itu perlu diidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan 

implementasi sistem ini, antara lain : 
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1. Komitmen manajemen yang kuat dan konsisten serta keterlibatannya secara 

langsung akan sangat membantu mempercepat implementasi. 

2. Persetujuan rencana implementasi. 

3. Menyusun SOP (Standard Operations Procedure). 

4. Ketersediaan sumber daya, teknologi dan infrastruktur. 

5. Peningkatan pemahaman, keterampilan dan pengetahuan SDM melalui 

pelatihan-pelatihan khusus. 
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Keterangan : 

Time schedule (bulan) di atas berdasarkan rata-rata pembangunan setiap aplikasi (asumsi 30 – 90) hari (on time and on budget) 

Roadmap Rencana Implementasi 

 

 

            TAHAP 1 

 

 

 

            TAHAP 2 

 

 

 

            TAHAP 3 

 

 

 

            TAHAP 4 

 

 

3 – 12 Bulan 3-12 Bulan 3 - 6 Bulan 3 - 8 Bulan 

a. Perpustakaan On Line 

b. Penyusunan Anggaran 

PMB 

c. Pendaftaran Calon 

Mahasiswa Baru On Line 

d. Analisis PMB 

e. Sistem Informasi Akademik 

Mobile 

f. E-learning 

a. Penyusunan Kalender 

Akademik 

b. Administrasi Seminar KP 

dan Sidang TA 

c. Manajemen Kurikulum 

d. Manajemen SDM 

e. Pengawasan dan Evaluasi 

Kinerja SDM 

 

a. Pembuatan Ijazah 

b. Manajemen ATK 

c. Pelaporan ATK  

d. Manajemen APBO  

e. Manajemen Aktiva 

 

a. Pelaporan Anggaran 

b. Analisis Keuangan 

c. Analisis Anggaran 

d. Manajemen Aset 

Organisasi 

e. Pengembangan Skill dan 

Pengetahuan 
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4. Kesimpulan 

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis menggunakan product portofolio menunjukkan bahwa posisi 

AMIK HASS Bandung berada pada kuadran Wild Cat. Pengembangan 

Arsitektur Enterprise ini diharapkan dapat meningkatkan posisi ke arah Star, 

karena  pada kuadran ini layanan terhadap civitas akademik akan mencapai 

tingkat kepuasan yang sangat baik. 

2. Usulan Aplikasi Strategic dan High Potential untuk kepentingan analisis bagi 

lembaga (organisasi) diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan dalam 

jangka menengah dan panjang sesuai dengan RIP (Rencana Induk 

Pengembangan) organisasi. 

3. Hasil yang diperoleh bahwa aplikasi yang ada sampai saat ini mencapai 20 

(dua puluh) aplikasi yang sangat mendukung fungsi bisnis organisasi. 

4. Menghasilkan roadmap rencana implementasi yang dapat dijadikan acuan 

dalam pembangunan aplikasi yang mendukung fungsi bisnis organisasi. 

Roadmap rencana implementasi yang disarankan oleh EAP yaitu berdasarkan 

data driven, yakni aplikasi yang menghasilkan data harus dibangun terlebih 

dahulu dilanjutkan dengan aplikasi yang menggunakan data. 
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Abstract 

The software is supporting the production of system in a company or an 

institution, software development is normally done in line with the normal 

development of increasing the company or institution ability. 

Entertainment tax in DIPENDA Bandung Municipality is one of the sources of 

income areas, which can be used to finance regional development undertaken by 

the government for improving the prosperity of the people. 

The development of this software expected to make the process of tax obligation 

data easier for the employee, with the initialization process the data quickly, so 

that the information needed by both employees and the tax must be obtained 

easily.  

Development of software that made oriented to the data, while using the software 

visual studio that is visual basic. The processing of entertainment tax on Local 

Ministry Bandung Municipality is expected to provide services that satisfy the 

compulsory tax. 

  

1.  Pendahuluan 

Kualitas manusia setiap saat selalu bisa ditingkatkan seiring dengan kemajuan 

dalam bidang pendidikan dan teknologi yang mendukungnya, hingga 

perkembangan dari hasil pembangunan jauh lebih maju dibandingkan dengan 

sebelumnya. Hal tersebut dapat dijadikan peluang oleh pemerintah di dalam hal 

meningkatkan pendapatan, khususnya dalarn bidang pajak. 

Keengganan sebagian masyarakat dalam hal membayar pajak merupakan suatu 

kendala bagi pemerintah daerah, dimana semua itu terjadi akibat dari kelemahan 
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kedua belah pihak. Kelemahan pernerintah daerah yaitu kurangnya penyuluhan 

dan pengawasan kepada masyarakat terhadap barang atau sesuatu hal yang wajib 

dikenakan pajaknya, disisi lain masyarakat , masih beranggapan bahwa membayar 

pajak adalah sebagai beban rutin yang harus dipikulnya. 

Dalam hal menggali sumber pendapatan bagi Dinas Pendapatan Daerah 

Kotarnadya Bandung diperlukan peningkatan, kesadaran dan peran aktif 

masyarakat sebagai wajib pajak, juga untuk menunjang dalam hal pemungutan 

pajak diperlukan inforrnasi yang tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Sebagaimana penyusun ungkapkan bahwa perkernbangan pembangunan yang 

pesat sekarang ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan pendapatan bagi 

pemerintah daerah dalam bidang perpajakan. Oleh karena sangat luasnya bidang 

perpajakan tersebut maka penyusun membatasi masalah sebagai berikut :  Pajak 

yang dihitung adalah pajak hiburan, Data yang diolah adalah data wajib pajak 

yang telah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), Analisa dan 

Perancangan perangkat lunak pajak hiburan berorientasi pada aliran data. 

 

2.  Konsep Dasar Sistem Informasi 

Informasi rnerupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan suatu 

keputusan. Sistern informasi di dalam suatu organisasi yang merupakan 

kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan 

pengendalian yang ditunjukan untuk mendapatkan jalur  komunikasi penting 

memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan 

lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan 

menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. 

a.  Uraian dan Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau 

subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. [JOG189-.775] 

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh suatu sistem yaitu memiliki 

komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar suatu sistem, penghubung, 

masukan, pengolah, keluaran dan sasaran yang akan dicapai. Sedangkan suatu 

sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan membentuk 
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satu kesatuan. Setiap sistem betapapun kecilnya, selalu mengandung 

komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Yang mana setiap subsistem 

memiliki sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan 

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

b.  Pengertian Informasi 

Informasi yaitu sebagai suatu hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan 

suatu keputusan. [JOG189]. 

Sedangkan informasi menurut Gordon B. Davis yaitu : "data yang diolah menjadi 

suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau 

dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan yang 

akan datang". [DAV184] 

c.  Siklus Informasi 

Data yang telah diolah melalul suatu model tentunya akan lebih berguna bagi 

pemakainya menjadi suatu informasi., dari mulai menerima informasi. hingga 

membuat suatu keputusan untuk melakukan suatu kegiatan yang lain yang akan 

mernbuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, 

diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya hingga membentuk suatu 

siklus. 

d.  Kualitas Informasi 

1. Kualitas dari suatu informasi terbentuk dari tiga hal yang akurat yakni 

informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan 

serta informasi harus mencerminkan maksudnya. 

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. 

3. Relevan yakni informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

e.  Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. [JOG189] 
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f.  Konsep Dasar tentang Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber bagi pendapatan daerah yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan, dimana pajak memiliki peraturan untuk 

memaksa bagi wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Metode Perancangan 

Perancangan adalah suatu proses yang mengaplikasikan beberapa teknik dan 

prinsip untuk mendefinisikan suatu peralatan, suatu proses atau suatu sistem 

secara detail untuk mewujudkannya dalam relasi secara fisik.[PRES97] 

Dalam perancangan yang akan dilakukan, penyusun menggunakan metode yang 

digambarkan dalam diagram alir data. 

h.  Diagram Alir Data 

Diagram alir data adalah satu tampilan grafis yang memunculkan relasi atau 

hubungan antara proses dan data beserta kamus data yang menjelaskan data yang 

dipergunakan. [JOG189]. Dalam menggambarkan diagram alir data (DAD) 

diperlukan beberapa konsep 

Seperti : 

1. Konsep paket dari data (packet of data), bila dua atau lebih data mengalir dari 

suatu sumber yaog sama ke tujuan yang sama, maka harus dianggap sebagai 

suatu arus data yang tunggal karena dua atau lebih data tersebut mengalir 

bersama-sama sebagai suatu paket. Data yang mengalir bersama-sama harus 

ditunjukan sebagai satu arus data, walaupun terdiri dari beberapa dokumen. 

2. Konsep arus data menyebar (diverging dataflow) 

 Arus data yang menyebar menunjukan sejumlah tembusan  dari  arus  data  

yang  sama dari sumber yang sama ke tujuan yang berbeda. 

3. Konsep arus data mengumpul (converging dataflow) 

Arus data yang mengumpul menunjukan beberapa arus data yang berbeda dari 

sumber yang berbeda bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. 

4 Konsep sumber dan tujuan arus data 
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 Semua arus data  harus  dihasilkan  dari  suatu  proses  atau  menuju  ke  suatu  

proses. Konsep ini diperlukan karena hardisk adalah salah satu media 

penyimpanan data. 

i. Kamus Data 

Kamus data atau data dictionary atau disebut juga systems data dictionary adalah 

katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem 

informasi.[JOG189]. Fungsi dari adanya kamus data yaitu untuk dapat 

mendefinisikan data yang mengalir di suatu sistem. Sedangkan kamus data harus 

memuat antara lain: 

1. Nama arus data, fungsi dan nama arus data ini yaitu untuk mendapatkan 

penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus data yang ada di DAD.  

2. Alias, alias perlu ditulis karena didalamnya memiliki data yang sama tetapi 

namanya, berbeda. 

3. Bentuk data, bentuk dari data ini perlu dicatat di kamus data, karena dapat 

digunakan untuk mengelompokan kamus data kedalam kegunaanya sewaktu 

perancangan sistem. 

4. Arus data, arus data berfungsi untuk memudahkan mencari arus data di DAD. 

5. Penjelasan, penjelasan ini berguna untuk memperjelas, tentang makna dari 

arus data yang dicatat di kamus data.  

6. Periode, hal ini berguna untuk menunjukan kapan terjadinya arus data ini. 

7. Volume, menjelaskan tentang volume rata-rata dan volume puncak, dimana 

volume rata-rata yaitu untuk menunjukan banyaknya rata-rata arus data yang 

mengalir dalam satu periode tertentu, sedangkan volume puncak yaitu untuk 

menunjukan volume yang terbanyak. 

8. Struktur data yaitu berfungsi menunjukan arus data yang dicatat di kamus data 

terdiri dari item-item data apa saja. Suatu contoh penerapannya yaitu sebagai 

berikut : 

No NAMA ITEM JENIS WIDTH KETERANGAN 

1 Nama Character 15 Nama Wajib Pajak 

2 Alamat Character 15 Alamat 

 

3. Pembahasan 
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3.1. Analisa Perangkat Lunak Pajak Hiburan (PLPH) 

Analisa perangkat lunak tentang pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Bandung ini yaitu melakukan suatu penganalisaan dalam hal 

pengolahan data pajak hiburan mulai dari wajib pajak mendaftar sampai kepada 

wajib pajak mendapatkan informasi mengenai berapa hal tentang membayar 

pajak. Sedangkan alur sistem perangkat lunak yang dikerjakan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran dengan memasukan login yakni sesuai 

dengan NPWPD masing-masing yang telah diberikan oleh DIPENDA pada 

waktu pendaftaran pertama kali. 

2. Data login yang dimasukan baik oleh wajib pajak maupun oleh administrator 

akan dimanipulasi atau diolah yang kemudian, dicek kebenaran (validasi) 

dengan data yang ada pada data store pada sistem perangkat lunak pajak 

hiburan. 

3. Jika data login yang di input sesuai maka data wajib pajak akan dilanjutkan 

untuk diproses, tapi jika login ditolak maka perangkat lunak akan memberikan 

pesan kesalahan. 

4. Kesempatan meng-input data login sebanyak 3 kali, jika tidak sesuai terus 

maka data login akan ditolak. Setelah wajib pajak lolos dari login maka data 

wajib pajak akan dimanipulasi dan disimpan di data store. 

5. Bagian administrator mendapatkan informasi tentang wajib pajak, yang 

kemudian dilanjutkan pada perangkat lunak untuk melakukan perhitungan atas 

jumlah pajak. 

6. Setelah perangkat lunak selesai melakukan perhitungan maka datanya akan 

disimpan kembali pada data store. 

7. Selanjutnya perangkat lunak akan menampilkan informasi, baik di layar 

monitor maupun diprinter untuk disampaikan ke para wajib pajak. 

 

3.2. Diagram Level 0 (Diagram Konteks) 

Diagram level 0 (diagram konteks) merupakan gambaran umum dari perancangan 

perangkat lunak pajak hiburan.   
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3.2.1. Entitas Data 

Entitas luar data yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak pajak 

hiburan yaitu : Wajib Pajak dan Administrator 

3.2.2. Proses 

Proses dalam perangkat lunak pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Bandung yaitu menerima input data User ID dan data WP yang 

kemudian memprosesnya menjadi informasi proyek pengembangan perangkat 

lunak yang sesuai. 

                                                                                        INFO WP 

                                                                                 

                                                                                                                                                   

 

                                   User ID                                          User ID                         

                                                                                                                 

                                                                                               Data Pajak                   

                  INFO BAYAR                               

                             

Gambar 1. DAD Level 0 (Konteks Diagram) 

              

3.2.3. DAD Level I PLPH 

Diagram alir data level 1 yaitu merupakan gambaran rinci dari diagram konteks 

pajak hiburan. 

 

3.2.3.1. Entitas Data 

Entitas pada diagram alir data level I mengacu pada entitas data DAD Level 0 -

(konteks) pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung. 

 

3.2.3.2. Proses 

Proses dalam diagram alir data level 1 pajak hiburan yaitu WP atau Administrator 

memasukan User ID-nya, kemudian perangkat lunak akan melakukan pengelolaan 

dengan melakukan pembacaan dari file masuk WP untuk mengecek data ID 

tersebut, jika benar maka user tersebut berhak melakukan pengaksesan, sedangkan 

PERANGKAT 

LUNAK BANTU 

PERHITUNGAN 

PAJAK 

HIBURAN 

KOTAMADYA 

BANDUNG 

 

WAJIB PAJAK 

 

WAJIB PAJAK 
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jika ID ditolak maka perangkat lunak akan memberikan kesempatan selama tiga 

kali untuk mencoba jika salah terus maka perangkat lunak tersebut akan 

menampilkan gambaran tentang perangkat lunak tapi sama sekali tidak bisa 

mengakses dan selanjutnya keluar dari program tersebut. Pengelolaan data atau 

info wajib pajak yaitu proses yang menerima input data wajib pajak yang dibaca 

dari file infowp, kemudian melakukan pengeditan, penghapusan jika ada data 

yang dianggap sudah tidak diperlukan lagi, lalu menyimpan kernbali dalam file 

infowp. Adapun keluaran dan proses ini dapat berupa infowp yang dapat diakses 

oleh administrator, kemudian administrator dengan bekal infowp tadi, maka dapat 

memberikan informasi dalam proses perhitungan dalam bentuk datawp. 

Perhitungan data wajib pajak hiburan yaitu proses yang menerima, input berupa 

info datawp dari administrator dan data pajak dari media penyimpan kemudian 

melakukan perhitungan atas omset pajak dan menyimpannya kembali dalam file 

datawp, jika dalam proses perhitungan terkena denda maka data tersebut disimpan 

dalam file djk. Setelah proses perhitungan selesai maka perangkat lunak bantu 

Perhitungan Pajak hiburan dapat memberikan info bayar kepada wajib pajak. 
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                                                                                          READ         MASUK WP 

                                       USER ID 

                                                                                                      HAK AKSES 

                                                   

                                                                  

                                               USER ID 

                                                                                READ 

  

                                                             WAJIB PAJAK 

 

                   DATA WP                                                              WRITE 

 

 

                                                                             INFO BAYAR 

WRITE 

                    WRITE                                                              READ  

                                                                                                 

     DATAWP                                                                                    DJK                                                                  

Gambar 2. DAD Levet I PLPH 

 

Diagram alir data level 2 PLPH pengelolaan User ID yaitu merupakan gambaran 

lebih rinci dari diagram level ke 1 pajak hiburan. Entitas data yang terlibat dalam 

sub proses pengelolaan data ID pada diagram alir data level  2, pajak hiburan di 

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung yaitu wajib pajak dan 

administrator. 

 

3.2.3.3. Proses 

Perangkat lunak melakukan pemeriksaan terhadap User ID yang masuk, kemudian 

untuk mengecek kebenaran dari ID tersebut, perangkat lunak melakukan 

WRITE 

 
WAJIB PAJAK 

 
ADMINISTRATOR 

1 

 

PENGELOLAAN 

USER ID 

2 

 

PENGELOLAAN 

DATA/INFO WP 

2 

 

PERHITUNGAN 

DATA PAJAK 

HIBURAN 

 
WAJIB PAJAK 
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pernbacaan dari file masukwp, jika ID benar maka proses selanjutnya melakukan 

perneriksaan terhadap password yang diinput oleh User, jika password benar 

maka user memiliki hak untuk melakukan pengaksesan Password cocok yaitu 

proses yang menerima data masukan berupa password dimana data password yang 

dimasukan adalah sesuai dengan data yang telah ada pada file masukwp, sehingga 

perangkat lunak akan melanjutkan proses pengelolaan pajak hiburan tersebut. 

 

USER ID                         PASSWORD                            

 

 

 

                          READ 

 

             MASUK WP                        

Gambar 3. DAD Level 2 PLPH Proses Pemeriksaan User ID 

 

3.2.4. DAD Level 3 PLPH Proses Perhitungan Pajak 

Diagram alir data level 3 yaitu merupakan gambaran lebih rinci dari diagram level 

ke I pada proses perhitungan data pajak hiburan. 

 

3.2.4.1. Entitas 

Entitas data yang terlibat dalam sub proses pengelolaan data password pada 

diagram alir data level 3 pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 

Bandung yaitu wajib pajak dan Administrator. 

 

3.2.4.2. Proses 

Berdasarkan data pajak yang ada, maka, perangkat lunak bisa dapat menentukan 

perhitungan pajak dengan melakukan beberapa proses perhitungan, seperti 

penentuan jenis pajak, pemilahan jenis kelas, penentuan tarif pajak, penentuan 

denda, (hal ini dilakukan jika WP telat dalam membayar pajak). Setelah beres 

maka dihitunglah pajak yang harus dibayar dan merupakan info bagi wajib pajak.                

 

HAK 

AKSES 
1.1 

 

PEMERIKSAAN 

USER ID 

1.2 

 

PEMERIKSAAN 

PASSWORD 

READ 
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   WRITE 

                                                                                                             DATA WP 

 

 

                             READ                        

 

           DJK 

 

 READ           WRITE                   TARIF PAJAK   

                                                                                    READ     V 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                

                                        DENDA       `                                                          

                                                                                             INFO BAYAR 

 

Gambar 4. DAD Level 3 PLPH Proses Perhitungan Pajak 

 

3.3. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak tentang pajak hiburan mempunyai pendekatan yang 

sama dengan proses perancangan rekayasa lainnya yaitu akan berubah terus 

menerus selama ada metoda baru. Perancangan perangkat lunak adalah suatu 

proses yang mana hasil. proses requirement dan analysis ditranslasikan menjadi 

satu representasi perangkat lunak. 

 

3.3.1. Batasan Perancangan 

Batasan perancangan perangkat lunak dalam hal pajak hiburan diantaranya: 

Perangkat lunak mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat mengenai 

data yang diakses oleh sebuah sistem perangkat lunak. Perancangan perangkat 
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WRITE 
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lunak pajak hiburan berorientasi pada aliran data, sedangkan diimplementasikan 

dalam bahasa visual basic versi 6,0. 

 

 

3.3.2. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 

Metodologi pengembangan perangkat lunak ini mengacu pada model water fall, 

dengan perancangan berbasis pada aliran data, untuk lebih mempermudah dalam 

hal pembacaan alur informasi yang mengalir. Adapun langkah dari model 

waterfall tersebut dapat digambarkan sebagai benikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Model Waterfall 

 

3.3.3. Perancangan Antarmuka 

Dalam perancangan antarmuka, berfungsi untuk menjabarkan dalarn hal 

komunikasi baik itu dalam perangkat lunak, antara perangkat lunak dengan 

sistem, diluar sistem maupun antara perangkat lunak dengan usernya. Adapun 

yang harus diperhatikan dalarn perancangan antarmuka ini diantaranya : 

a. Perancangan antarmuka harus mengimplementasikan semua kebutuhan 

perangkat lunak dan sekaligus mengakomodasikan semua kebutuhan. 

Requirement 

definition 

Analysis 

Design 

Coding/imple

mentation 

Testing 

Maintenance 
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b. Penyajian gambaran yang lengkap perangkat lunak, mengenai model data, 

fungsi dan kelakuan perangkat lunak dari sudut pandang implementasi.  

Sedangkan kebutuhan antarmuka pemakai yang dibutuhkan dalam pengembangan 

perangkat lunak pajak hiburan adalah sebagai berikut: 

a. Menampilkan informasi data pajak hiburan 

b. Dapat memberikan error messages jika terjadi kesalahan. 

 

3.3.4. Perancangan Struktur Data 

Perancangan struktur data tentang perhitungan pajak hiburan digambarkan dalam 

array dua dimensi, dimana array dua dimensi memiliki dua macam indeks yakni 

indeks1 menunjukan jumlah atau nomor baris, sedangkan indeks2 menunjukan 

jumlah atau. nomor kolorn. Pada perancangan struktur data ini mengambil contoh 

dari procedure hitung pajak bioskop, untuk menentukan persentase pembayaran 

yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

A2 utama A2 A1 B2 B1 C D 

15 % 12,5% 12,5 % 10 % 10 % 0,08 % 0,08 % 

 

Data tersebut dapat di inisialisasi pada varialbel bayar sebagai berikut : 

 

Elemen bayar [A2_utama][bioskop] adalah 15 % 

Elemen bayar [A2  ][bioskop] adalah 12.5 % 

Elemenbayar  [A1            ][bioskop] adalah 12.5 % 

Elemenbayar  [B2  ][bioskop] adalah 10 % 

Elemen bayar [B1  ][bioskop] adalah 10 % 

Elemenbayar  [C              ][bioskop] adalah 0,08 % 

Elemenbayar  [D              ][bioskop] adalah 0,08 % 

  

3.3.5. Perancangan Antarmuka Berupa Tampilan Menu 

Perancangan antarmuka merupakan rancangan tampilan yang akan dibuat pada 

saat implementasi program, jadi perancangan antarmuka berupa tampilan menu 

Kelas 
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ini merupakan rancangan awal dari tampilan yang akan dihasilkan nanti setelah 

program selesai.  

 

 

 

4. Implementasi dan Pengujian 

a.  Pemilihan dan Pelatihan Personil 

Untuk tahap pemilihan dan pelatihan personil boleh dikatakan sebagai tahap akhir 

karena penganalisaan, perancangan perangkat lunak pajak hiburan sudah selesai 

dilakukan maka selanjutnya perangkat lunak tersebut sudah siap untuk 

diperkenalkan kepada pihak-pihak yang akan memakainya. Namun sebelumnya, 

kita perlu menentukan siapa saja yang akan menggunakan perangkat lunak 

tersebut, jika hal itu sudah jelas maka kita harus mengadakan pelatihan personil 

agar perangkat lunak tersebut bisa memberikan manfaat bagi yang 

menggunakannya. 

a.1. Pemilihan Personil 

Pemilihan personil yang akan menggunakan hasil perancangan perangkat lunak 

pajak hiburan, dapat diseleksi dari dua alternatif yaitu bisa dari karyawan yang 

sudah ada yang membidangi masalah pajak tersebut, atau direkrut dari masyarakat 

luar yang memahami masalah komputer. Kriteria yang harus dimiliki oleh 

pemakai yaitu sebagai berikut : 

a.  Memahami dan mengerti masalah pajak hiburan. 

b.  Mengerti dan menguasai proses ke~a komputer. 

 

a.2. Pelatihan Personil 

Personil atau karyawan yang akan menggunakan perangkat lunak pajak hiburan 

pada mulanya, mereka belum memahami tentang perangkat lunak yang kita 

rancang, maka personil atau karyawan perlu untuk mempelajari tentang 

bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan perangkat lunak tersebut. 

Dalam hal ini penjelasan perangkat lunak yang dibuat kepada karyawan sangat 

dibutuhkan, seperti :  
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a. Metode ceramah, metode ini bertujuan untuk menyampaikan hal-hal 

mengenai perangkat lunak pajak hiburan yang telah dibuat, serta 

menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

menggunakan perangkat lunak tersebut hingga menghasilkan sistern 

berjalan dengan baik dan benar. 

b. Pelatihan prosedural,Metode ini diadakan untuk masing-masing karyawan 

tentang prosedur tertulis yang isinya menjelaskan kegiatan masing-masing 

karyawan tersebut. 

 

b. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Sebagai media pendukung dalam peningkatan kinerja sistem, sudah barang tentu 

kita membutuhkan suatu perangkat lunak dan perangkat keras yang akan 

digunakan dalam penerapan sistem tersebut. Adapun kebutuhan tersebut dapat 

disesuaikan dengan spesifikasi yang ada atau diupgrade. 

 

5. Kesimpulan 

Dari perkembangan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak bantu perhitungan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Bandung dapat mengolah data dengan kemampuan pengaksesan 

yang cepat, sehingga memberikan kemudahan bagi karyawan untuk 

menyelesaikan tugasnya. 

2. Informasi tentang pajak hiburan dapat diperoleh dengan cepat baik oleh 

karyawan maupun oleh wajib pajak. 

3. Untuk lebih menunjang terhadap proses pengolahan data pajak yang beraneka 

ragam jenisnya, alangkah lebih baik jika semua pengolahan data pajak yang 

lainnya dioperasikan pula seperti perangkat lunak pajak hiburan ini, sehingga 

wajib pajak dapat lebih cepat dalam hal pernbayaran pajak dan karyawan 

dapat lebih mudah menyelesaikan tugasnya, dengan demikian sumber 

pendapatan pajak ini dapat lebih meningkat bagi Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Bandung. 

 

Daftar Pustaka  
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Abstract 

A college is a place that human can learn. In learning mechanism, they need a schedule 

college that can control college activity so it can be structured. A college generally, they 

have a college schedule system, manually or computerized, which can help to authorizing 

college schedule. In case making college schedule manually, like adjusting schedule, 

make a long time process. This because they need an accuracy. This system happen in 

STT Mandala Bandung. So they need a system computerized that can help in making 

college schedule system. College scheduling system in this experiment is a system which 

can authorize in dividing college schedule, and the system give the information about 

used room in statistic form. 

 

Keyword : System, information, schedule 

 

1.  Pendahuluan 

Perguruan tinggi merupakan tempat terjadinya proses belajar dan mengajar 

mahasiswa. Dalam mekanisme pelaksanaan proses belajar dan mengajar perlu 

adanya suatu jadwal perkuliahan yang dimaksudkan agar aktivitas perkuliahan 

menjadi lebih terstruktur. Perguruan tinggi pada umumnya telah memiliki suatu 

sistem penjadwalan kuliah, baik manual maupun terkomputerisasi yang dapat 

membantu menangani masalah pembagian jadwal kuliah.   

Berdasarkan hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak 

STT Mandala Bandung, saat ini dalam proses pembuatan jadwal perkuliahan 

masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara melakukan pencocokan jadwal.  

Pencocokan jadwal tersebut dilakukan berdasarkan mata kuliah, kesanggupan 
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dosen (pengajar), dan ruangan tempat proses belajar mengajar dilaksanakan.  Hal 

tersebut menyebabkan lamanya pembuatan jadwal kuliah, karena dibutuhkan 

ketelitian dalam mengatur jadwal agar tidak terjadi persamaan jadwal. Terlebih 

lagi proses penjadwalan kuliah semua jurusan yang ada di STT Mandala 

dilakukan secara tersentralisasi oleh bagian akademik. Untuk mengatasi masalah 

ini maka diperlukan adanya suatu sistem yang dapat membantu bagian akademik 

dalam mengatur jadwal perkuliahan dengan baik.  

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang 

terdiri atas beberapa tahap penelitian diantaranya: 

a. Tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah: 

1. Studi lapangan, yaitu melakukan survei ke lapangan/lokasi dan 

melakukan wawancara maupun memberikan kuisioner untuk 

mendapatkan gambaran secara langsung mengenai sistem yang 

diinginkan. 

2. Studi pustaka, yaitu pengambilan sumber data yang ada hubungannya 

dengan teori aplikasi yang diambil. 

b. Metode yang digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak adalah 

metode waterfall. 

 

2.1 Analisis Sistem Berjalan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak STT Mandala, proses 

penjadwalan perkuliahan yang sedang berjalan di STT Mandala Bandung, adalah 

sebagai berikut: 

1. Dosen mengambil formulir kesediaan mengajar di bagian akademik, kemudian 

mengisi daftar tabel waktu yang disanggupi dan mata kuliah yang diambil. 

2. Dosen mengembalikan formulir kesediaan mengajar yang telah terisi ke 

bagian akademik, untuk kemudian dicatat oleh bagian akademik dalam daftar 

dosen dan kesediaan mengajar. 
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3. Setelah semua formulir kesediaan mengajar yang telah terisi terkumpul di 

bagian akademik, maka dilakukan rapat untuk menentukan jadwal 

perkuliahan.  Rapat ini dilakukan tiga kali sampai jadwal tetap terbentuk. 

4. Setelah jadwal perkuliahan terbentuk, kemudian dilakukan proses penulisan 

jadwal menggunakan software Microsoft Excel. 

5. Setelah jadwal perkuliahan tetap terbentuk, bagian akademik memberikan 

surat pemberitahuan kepada setiap jurusan untuk didistribusikan ke masing-

masing dosen. 

 

2.2 Analisis Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras komputer untuk server dan bagian akademik,  adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Pusat Komputer (Puskom) sebagai server 

 Jumlah komputer 1, spesifikasi: prosesor P4 2,4 GHz, monitor SVGA 14“, 

hard disc drive 40 Gb, memori 512 Mb, dan CD ROM drive. 

2. Bagian akademik seluruh jurusan sebagai client 

Jumlah komputer 4, spesifikasi: prosesor P2 MMX, monitor SVGA 14“, hard 

disc drive 4 Gb, memori 128 Mb. 

 

3. Pembahasan 

3.1 Perancangan Proses 

3.1.1  Diagram Konteks 

Admin Dosen
Sistem

Penjadwalan Perkuliahan

Data login admin, data jurusan, data dosen, data

layanan dosen, data mata kuliah, data ruangan,

data waktu, data kelas, data admin, data user,

data kesediaan mengajar, data penggunaan

ruangan yang akan dicari, data jadwal yang akan

dibentuk, data jadwal, data statistik pemakaian

ruangan yang akan dicari

Info login admin invalid, info jurusan, info dosen,

info layanan dosen, info mata kuliah, info

ruangan, info waktu, info kelas, info admin, info

user, info kesediaan mengajar, info penggunaan

ruangan yang telah dicari, info jadwal yang telah

dibentuk, info jadwal, info statistik pemakaian

ruangan yang telah dicari

Data login dosen, data

penggunaan ruangan yang

akan dicari, data kesediaan

mengajar, data user, data

jadwal yang akan

ditampilkan

Info login dosen invalid,

info penggunaan ruangan

yang telah dicari, info

kesediaan mengajar, info

user, info jadwal

 

Gambar 1. Diagram Konteks (DFD Level 0) 
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Perancangan diagram konteks pada gambar diatas melibatkan dua entitas luar 

yaitu Admin (bagian akademik) dan dosen yang merupakan orang yang 

memberikan kesanggaupan mengajar dalam waktu tertentu.  Diagram konteks ini 

menggambarkan sistem penjadualan kuliah yang didalamnya terdapat proses 

login, pengolahan data, pengelolaan jadwal, perubahan data user, dan pengolahan 

data kesediaan mengajar yang digambarkan pada DFD Level 1. 

 

3.1.2  DFD Level 1 

Admin

Dosen

1

Login

2

Pengolahan

Data

3

Pengelolaan

Jadwal

5

Pengolahan

Data

Kesediaan

Mengajar

4

Perubahan

Data User

Data login admin

Info login admin invalid

Data jurusan, Data dosen, data

layanan dosen, data mata kuliah,

data ruangan, data waktu,  data

admin, data user, data kelas,

data kesediaan mengajar, data

penggunaan ruangan yang akan

dicari

Info jurusan, info dosen, info layanan

dosen, info mata kuliah, info ruangan,

info waktu, info admin, info user, info

kelas, info kesediaan mengajar, info

penggunaan ruangan yang telah dicari

 Data kesediaan mengajar,data

mata kuliah

Info jadwal yang telah dibentuk, Info

jadwal, Laporan Jadwal Kuliah, info

statistik pemakaian ruangan yang

telah dicari

Data jadwal yang akan dibentuk, data

jadwal, data statistik pemakaian

ruangan yang akan dicari

Login valid

(admin)

L
o

g
in

 v
a

li
d

(a
d

m
in

)

Data user

Info user

data penggunaan ruangan

yang akan dicari, data

kesediaan mengajar

info penggunaan ruangan yang

telah dicari, info kesediaan

mengajar

Info jadwal

Data userData user

Data login dosen

Info login dosen invalid

t_user

Login valid

(dosen)

Login valid

(dosen)

Data jadwal yang akan

ditampilkan

 

Gambar 2. DFD Level 1 

3.1.3  DFD Level 2 Proses 1 

 

DFD Level 2 Proses 1 

merupakan turunan dari 

proses 1 yang dapat dipecah 

menjadi dua proses yaitu 

proses cari user id dan proses 

periksa password. 
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3.1.4  DFD Level 2 Proses 2 

 

DFD Level 2 Proses 2 

merupakan turunan dari proses 2 

yang dapat dipecah menjadi 

sepuluh proses yang 

keseluruhannya adalah untuk 

pengolahan data yang 

mendukung terciptanya sistem 

penjadwalan. Pengolahan data 

tersebut terdiri atas proses 

tambah data, ubah data, hapus 

data, dan cari data yang 

digambarkan pada DFD Level 3 

dari Proses 2.x. dimana x 

mewakili proses 1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        Gambar 4. DFD level 2 Proses 2 
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3.1.4  DFD Level 2 Proses 3 

3.1

Pembuatan

jadwal baru

3.2

Perubahan

Jadwal

3.3

Penghapusan

Jadwal

data kesediaan mengajar,  data

mata kuliah

t_kesediaan
data kesediaan

mengajar

Info jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data jadwal yang akan dibentuk

Info jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Info jadwal

Data jadwalData jadwal

3.5

Pencetakan

Laporan

Jadwal Kuliah

3.6

Pencarian

statistik

pemakaian

ruangan

Admin
t_jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data statistik pemakaian

ruangan yang akan dicari

Laporan Jadwal Kuliah

Info statistik pemakaian

ruangan yang telah dicari

3.4

Pencarian

Jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Info jadwal

Data jadwal

Data jadwal

Data jadwal yang

akan ditampilkan

Info jadwal

 

Gambar 5. DFD Level 2 Proses 3 

Sistem penjadwalan perkuliahan yang merupakan solusi dari sistem lama terdiri 

dari proses-proses yang digambarkan dalam gambar diatas yang terdiri dari enam 

proses yang merupakan turunan dari proses 3 yaitu proses pembuatan jadwal 

baru, perubahan jadwal, penghapusan jadwal, pencarian jadwal, pencetakan 

laporan jadwal kuliah, dan pencarian statistic pemakaian ruangan. 

 

3.1.4  DFD Level 2 Proses 5 

 

Gambar 6. DFD level 2 Proses 5 
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DFD Level 2 Proses 5 merupakan turunan dari proses 5 yang dapat dipecah 

menjadi dua proses yaitu proses pencarian data penggunaan ruangan dan 

penambahan data kesediaan mengajar. 

 

3.1.4  DFD Level 3 Proses 2.x 

 

DFD Level 3 Proses 2.x 

merupakan turunan dari proses 

2.x yang dipecah menjadi 

proses tambah data, ubah data, 

hapus data, dan cari dimana x 

mewakili 1-10. Contoh 2.1.1. 

berarti proses tambah data 

jurusan. 

       Gambar 7. DFD Level 3 Proses 2.x 

 

3.2 Perancangan Basis Data 

Tabel-tabel yang dihasilkan dari perancangan DFD dapat digambarkan sebagai 

entitas dalam Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai berikut: 

Jurusan Dosen

Memiliki

Dilayani

N

N

N

N

mengajar

Mata kuliah

N

N

Ruangan

Kelas

WaktuJadwal
N

N

N

N

 

Gambar 8. Entity Relationship Diagram 

Jurusan = (kode_jurusan, nama_jurusan, jenjang) 

Dosen = (kode_dosen, nama_dosen, alamat) 
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Mata Kuliah = (kode_mk, kode_jurusan, nama_mk, sks, semester) 

Waktu = (kode_waktu, rentang) 

Ruangan = (kode_ruangan, nama_ruangan, kapasitas) 

Kelas = (kode_kelas, kode_jurusan, kd_sem, nama_kelas) 

Relasi: 

1. Memiliki =  (kode_dosen, kode_jurusan) 

2. Dilayani = (kode_dosen, kode_jurusan) 

3. Mengajar = (kode_dosen, kode_jurusan, kode_mk) 

4. Jadwal = (kode_jadwal, kode_jurusan, tahun_akademik, kd_sem, 

kode_hari, waktu, kode_mk, kode_dosen, kode_ruangan, kode_kelas) 

 

4. Hasil Penelitian 

4.1.  Tampilan Form Login 

Pada form ini, user diminta untuk mengisi 

user id dan password. Apabila user id dan 

password salah maka akan keluar pesan 

dan tidak dapat dilanjutkan ke form 

selanjutnya. Apabila jenis user admin 

akan tampil aplikasi dengan akses penuh 

dan bila jenis user dosen maka akan 

tampil aplikasi dengan akses terbatas yaitu input data kesediaan mengajar, 

pencarian ruangan, dan statistik pemakaian ruangan. 

 

4.2  Tampilan Aplikasi 

    

Gambar 10.  Tampilan Aplikasi Admin (Kiri) dan Dosen (Kanan) 
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4.3.  Tampilan Pengolahan Data Kesediaan Mengajar 

 

Gambar 11.  Tampilan Pengolahan Data Kesediaan Mengajar 

Pada form ini dosen diminta untuk mengisi data kesediaan mengajar.  Setelah 

mengisi data kesediaan mengajar, dosen dapat menekan tombol tutup. 

 

4.4.  Tampilan Pengolahan Jadwal 

 

Gambar 12.  Tampilan Pengolahan Jadwal 

Pada form ini admin, dapat mengolah jadwal berdasarkan data kesediaan mengajar 

yang telah di-input-kan oleh dosen. 
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4.4.  Tampilan Form Hasil Jadwal 

 

Pada form ini, hasil 

pembuatan jadwal 

sudah terbentuk dan 

dapat dicetak untuk 

didistribusikan kepada 

dosen dan mahasiswa. 

 

 

 

Gambar 13.  Tampilan Hasil Jadwal Yang Terbentuk 

 

4.5.  Tampilan Form Statistik Pemakaian Ruangan 

 

Gambar 14.  Tampilan Statistik Pemakaian Ruangan 

Pada form ini, admin dan dosen dapat melihat statistik pemakaian ruangan 

sehingga ruangan yang jarang dipakai dapat diketahui.  Statistik pemakaian 

ruangan ditampilkan berdasarkan hari yang ingin ditampilkan. 
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5. Kesimpulan 

Dari hasil perkembangan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 Sistem jadual secara terkomputerisasi diharapkan dapat menjadi lebih efektif 

dan efisien 

Dengan adanya sistem penjadwalan ini, jadwal dapat lebih cepat diolah dan 

didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan (dalam hal ini mahasiswa 

dan dosen). Pengolahan menjadi lebih cepat karena menggunakan komputer.  

 Sistem jadual ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya ‘human error’ 

yang biasa terjadi dalam pengolahan data 

Dalam pengolahan data secara manual, sering terdapat kesalahan, hal ini dapat 

mempengaruhi jadwal yang terbentuk. Dengan adanya sistem penjadwalan 

kuliah hal tersebut dapat ditanggulangi. 

 Sistem berpeluang untuk dikembangkan 

Untuk lebih meningkatkan kinerja dari sistem penjadwalan perkuliahan ini 

disarankan untuk mengembangkan aplikasi agar dapat diakses secara online.  

Sehingga, jadwal yang terbentuk dapat segera diumumkan dan didistribusikan 

dengan cepat. 

 

Daftar Pustaka  

[1] Fathansyah, Ir.  Buku Teks Ilmu Komputer, “Basis Data”, Penerbit 

Informatika Bandung, Bandung, 1999 

[2] Jogiyanto HM, Akt., MBA, Ph.D., Analisis dan Desain Sistem Informasi: 

Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Penerbit Andi 

Yogyakarta, Yogyakarta,  1999 

[3] Kadir, Abdul, Dasar Aplikasi Database MySQL – Delphi,  Penerbit Andi 

Yogyakarta,  Yogyakarta, 2004 

[4] Presman, Roger S., Ph. D., Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan 

Praktis (Buku Satu), Ed.:1, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002 

[5] Presman, Roger S., Ph. D., Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan 

Praktis (Buku Dua), Ed.:1, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002 

 



Jurnal Ilmiah CYBER HASS 

Informatika dan Komputer 

Vol. 1, No.1, Mei 2017, 48-84 

ISSN: 2579-857X 

 

 48 

MAKING of WEBSITE AMIK HASS BANDUNG 
 

 

 

Dwi Noveriani 

dwinoverina82@gmail.com 

 

 

 
Abstract 

Progress of information technology and growth of hardware and software in this time 

represent the medium which can be used to develop the system of have bases of 

information technology by exploiting software growth which modern progressively. 

Anyway in the world of higher education, at the moment happened by the emulation 

which so tighten in reaching for new student candidate, hence medium requirement will 

which can submit the information which quickly and up to date very required. 

 

At the moment, internet have old stuff society, because its infrastructure have started 

complete and the expense which cheap relative. So that this matter become the 

inspiration for world of higher education specially AMIK HASS Bandung in emulation 

attitude which so tighten, is hence required by an media which can submit the newest 

information swiftly. From above problems, is needed by an website which can fulfill the 

requirement of AMIK HASS Bandung in submitting information to student, lecture, and 

society of generally. 

 

In this scheme website, is used by method of development waterfalls covering phase of 

system engineering, analyse, scheme, code, examination and conservancy. Pursuant to 

problem analysis which have been conducted to cover the analysis of procedure and 

system document of pursuant to flow map, analyse the network, hardware analysis and 

software, and also analyse the consumer, is designed by website in a few phase that is 

system scheme of through diagram of context and data flow diagram (DFD), scheme 

model the data of through Entity Relationship Diagram (ER - Diagram), scheme of data 

bases, scheme of network and scheme usher the face. This consumer Website cover the 

Administrator, Lecture, Student, and Public. 

 

Keywords : Website, DFD, ER-D. PHP. 

 

 

1. Pendahuluan 

 Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini, 

membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan manusia. Perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta menjadi bagian dalam perkembangannya. 

Perguruan tinggi saling bersaing untuk memberikan kualitas dan pelayanan yang 

terbaik untuk memperoleh pengakuan di masyarakat dan dunia kerja. 
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Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK HASS Bandung  

merupakan perguruan tinggi swasta sejak tahun 2001 dikelola oleh manajemen 

PRIMAGAMA GROUP yang juga mengelola 14 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

yang tersebar di beberapa kota, antara lain : Surabaya, Solo, Yogyakarta, 

Purwokerto dan Bandung. Saat ini AMIK HASS Bandung  memiliki program 

studi Diploma I (Ahli Pratama) dan Diploma III (Ahli Madya). Seiring 

perkembangannya dibutuhkan suatu media komunikasi dan promosi untuk lebih 

meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sesuai 

dengan tujuan pendidikan AMIK HASS Bandung, yaitu: “mencetak ahli komputer 

bidang programmer tingkat Pratama (D1) dan Madya (D3) dengan penguasaan 

berbagai bahasa pemrograman agar dapat bersaing di dunia kerja”.   

 Sebelumnya informasi mengenai AMIK HASS Bandung dilakukan 

melalui beberapa cara yaitu : brosur, poster, kalender, papan iklan dan presentasi 

yang dirasakan masih memiliki keterbatasan terhadap wilayah yang bisa 

dijangkau dengan cara di atas, sehingga dibutuhkan website AMIK HASS 

Bandung untuk menyampaikan informasi keberadaan AMIK HASS Bandung dan 

membantu bagian pemasaran (marketing) untuk memberikan informasi yang lebih 

aktual dan menarik kepada calon mahasiswa baru. 

 

2. Metoda dan Analisa 

  Mengenai metoda yang digunakan dalam perancangan/pengembangan 

perangkat lunak, digunakan metoda pengembangan Waterfall. Di dalam metoda 

pengembangan Waterfall terdapat beberapa proses (tahap) yaitu: 

a. Rekayasa Sistem (System Engineering) 

Sistem pembuatan suatu perangkat lunak yang merupakan bagian terbesar dari 

pengerjaan suatu proyek, yang dimulai dengan menetapkan segala hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan proyek Rekayasa sistem dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan 

langsung dari pihak yang terkait, yaitu Pembantu Direktur I, Karyawan, 

Mahasiswa/i dan Alumni AMIK HASS Bandung. 
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2. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung pada objek yang diteliti. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur atau studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara mempelajari teori-teori, membaca, mempelajari dan 

menganalisa beberapa buku yang berhubungan dan mendukung 

penyelesaian permasalahan. 

b. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan tahap dimana rekayasa sistem  menganalisis hal-hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan proyek pembuatan atau pengembangan 

perangkat lunak yang terdiri dari: 

1. Analisis deskripsi objek data menggunakan Entity Relationship Diagram 

(ER – Diagram). 

2. Analisis spesifikasi aliran dokumen menggunakan Flow Map dan aliran 

data menggunakan Diagram Konteks dan Data Flow Diagram (DFD). 

3. Analisis perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan Website 

AMIK HASS Bandung . 

4. Analisis perangkat keras yang digunakan dalam Website AMIK HASS 

Bandung. 

5. Analisis user yang akan menggunakan Website AMIK HASS Bandung. 

c. Perancangan (Design) 

Tahap ini merupakan tahap penerjemahan dari keperluan atau data yang 

dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai (user). Pada 

tahap perancangan ini terdiri: 

1. Perancangan arsitektur yang menentukan hubungan di antara elemen-

elemen struktur utama dari program dengan bantuan Data Flow Diagram  

(DFD), 

2. Perancangan interface yang menggambarkan bagaimana aplikasi 

berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan sistem yang terintegrasi dan 

dengan user yang menggunakannya dengan bantuan Data Flow Diagram. 
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d. Pengkodean (Coding) 

Pada tahap ini dilakukan proses menerjemahkan data atau pemecahan masalah 

yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman komputer yang 

ditentukan. 

e. Pengujian (Testing) 

Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah uji coba 

terhadap program tersebut. 

f. Pemeliharaan (Maintenance) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana perangkat lunak yang sudah 

selesai dan dapat mengalami perubahan-perubahan atau penambahan sesuai 

dengan permintaan user. 

 

2.1 Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak  

Sampai saat ini model proses pengembangan perangkat lunak masih 

menjadi objek penelitian, ada banyak model umum atau paradigma yang berbeda 

dari pengembangan perangkat lunak. Pada penelitian ini digunakan pendekatan 

pardigma sebagai berikut: 

a. Model Pengembangan life cycle classic Waterfall 

Model Waterfall berisi rangkaian aktivitas (tahapan) proses seperti user 

requirement, spesifikasi kebutuhan, desain, pengkodean, uji coba dan 

maintenance. Setelah setiap tahap didefinisikan, langkah tersebut di sign off 

dan pengembangan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Model ini telah 

diperoleh dari proses engineering lainnya. Model ini menawarkan cara 

pembuatan perangkat lunak secara lebih nyata. (Pressman, 2005 : 79)  
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Gambar 1. Model Waterfall 
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2.2 Model Proses  

Proses pemodelan menggunakan tool seperti context diagram, data flow 

diagram yang akan dijelaskan secara definitif berikut ini. 

a. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Context Diagram merupakan bagian dari data flow diagram yang berada pada 

level yang paling tinggi yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan 

sistem dengan lingkungan luar. Context Diagram digunakan untuk 

merepresentasikan sistem melalui sebuah bubble. Context diagram pula 

memperlihatkan input maupun output dan penyimpanan yang digunakan 

bersama dengan sistem lain. (Yourdon, 1989 : 339) 

 

Tabel 1. Komponen Penting Context Diagram  

NO SIMBOL KETERANGAN 

1. Proses Lingkaran menunjukkan sistem secara keseluruhan 

atau proses. Penamaan sebuah lingkaran dapat berupa 

sebuah kata, frase atau sebuah kalimat sederhana 

yang menjelaskan nama sistem atau proses itu 

sendiri. 

 

2. Flow (aliran) Panah menunjukkan arah aliran data dari sistem atau 

proses ke entity luar atau sistem ke database atau 

sebaliknya. Gambar panah diberi nama untuk 

menunjukkan data yang dialirkan. 

3 Entity Entity digambarkan dengan sebuah kotak persegi 

panjang yang berhubungan dengan sistem. Sebuah 

entity dapat berupa objek atau subjek, sekumpulan 

orang atau departemen dalam perusahaan atau 

organisasi yang sama tetapi berada di luar sistem 

yang di modelkan.  

4 Database Database digambarkan dengan dua garis cetak tebal. 

Database bisa berupa tabel atau file penyimpanan 

yang digunakan dalam proses. 

 

b. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan tool yang digunakan untuk 

memodelkan sistem berdasarkan aliran informasi yang terdapat dalam sistem.  
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Data Flow Diagram menggambarkan sistem sebuah jaringan proses yang 

dihubungkan satu sama lainnya melalui suatu aliran data dan data store. 

(Yourdon, 1989 : 139) 

 

Di dalam DFD dapat dilihat proses-proses yang dilakukan sistem, interaksi 

antar proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan entity luar. DFD juga 

menunjukkan data yang masuk ke dalam proses, data-data lain yang 

diperlukan untuk pengerjaan proses tersebut dan data hasil proses tersebut. 

Ada dua teknik dasar DFD yang umum dipakai yaitu Gane dan Sarson, 

Yourdon dan De Marco. (Kristanto, 2004 :14) 

 

2.3 Prinsip Aplikasi Web 

Aplikasi berbasis web pada prinsipnya hampir menyerupai aplikasi yang 

digunakan untuk program komputer client - server. Pembeda utamanya, aplikasi 

web-based menggunakan tag-tag html sebagai dasar tampilan sedangkan aplikasi 

program komputer biasa menggunakan berbagai platform bahasa pemrograman. 

Bahkan ketika digunakan Component Object aplikasi program biasa dapat 

dipindahkan ke aplikasi web-based relatif lebih mudah. Secara umum aplikasi 

web-based terdiri dari beberapa golongan : 

1. Inisialisasi data master 

 Proses yang dilakukan adalah pengisian satu atau beberapa tabel yang akan 

digunakan sebagai referensi program aplikasi. Pengisian data master secara 

umum terdiri dari input data, verifikasi data, proses insert data jika data belum 

terdaftar sebelumnya, atau updating data jika data telah ada sebelumnya, serta 

deleting data jika data hendak dihapus dari tabel master. Contoh inisialisasi 

master adalah pengisian buku tamu. 

2. Operasi transaksi 

 Operasi transaksi dilakukan untuk mengisikan tabel transaksi yang tersusun 

dari satu tabel atau lebih dengan relasi tertentu. Transaksi melibatkan data-

data inisialisasi, syarat-syarat yang diambil operasi query yang berhubungan 

dengan input atau deleting data dari tabel yang berhubungan. 
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3. Operasi browsing 

 Merupakan operasi untuk melihat data-data yang tersimpan dan memenuhi 

kriteria tertentu. Operasi browsing sering digunakan untuk mencari informasi 

sederhana, melihat list suatu tabel tertentu. Contoh operasi browsing adalah 

melihat isi buku tamu. 

4. Operasi reporting 

 Merupakan operasi untuk mendapatkan data hasil query yang telah diolah 

sehingga diperoleh informasi yang cukup lengkap dan disertai dengan resume 

dari informasi yang ditampilkan tersebut. Reporting sering digunakan untuk 

keperluan managerial. 

Selain beberapa golongan tersebut juga terdapat aplikasi verifikasi, penampilan 

profil, penyampaian pesan, serta pengisian pesan khusus. Kombinasi beberapa 

golongan tersebut sering digunakan untuk mendapatkan aplikasi interaktif, 

berdaya guna dan mudah dalam penggunaannya. 

 

2.4 Server Web 

Server web merupakan suatu program, yang menggunakan model 

Client/Server dan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) berfungsi melayani file 

yang membentuk halaman web kepada pengguna web. Program  yang menjadi 

client sebuah server web disebut web browser  atau browser. Interaksi yang 

terjadi adalah sistem meminta sebuah file pada server web kemudian server web 

akan memberikan file tersebut. Proses yang terjadi disebut dengan pemrosesan 

server side. 

 

2.5 Client Web 

Jika web server melakukan pemrosesan side server, maka web client 

mengirimkan permintaan file ke web server dan kemudian menerima hasilnya 

setelah diproses oleh web server dalam bentuk teks ASCII sederhana. Proses 

meminta dan menerima ini disebut pemrosesan client side karena dikerjakan di 

web client yang disebut juga dengan web browser. 
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2.6 HTML (Hyper Text Markup Language) 

Hyper Text Markup Language (HTML) merupakan bahasa pengkodean 

yang difokuskan pada tampilan World Wide Web (WWW) diantara perangkat 

lunak web server dan client, HTML merupakan komponen penting untuk 

mengatur tampilan halaman web. Setiap halaman berikut pola hubungan antar 

halaman dalam web ditulis dalam format HTML. HTML berisi tanda-tanda (tag) 

yang mudah dipelajari seperti halnya sebuah pengolah kata. Tiap kali mengakses 

dokumen Web, saat itu juga mengambil dokumen dalam format HTML. Hyperlink 

yang membimbing hubungan antar halaman web dibuat dengan HTML. Gambar 

warna-warni, Applet Java, serta eksekusi akses database, dirangkum dalam 

HTML.  

Secara umum tampilan web melibatkan sisi server dan sisi client. Browser 

pada sisi client mengirimkan suatu perintah untuk server, yaitu meminta 

dokumen, atau layanan servis tertentu. Server akan memberikan dokumen jika 

permintaan dalam protokol HTTP. Browser akan menerima jawaban dari server 

dan akan menampilkan browser. Beberapa browser yang cukup terkenal seperti : 

Netscape, Internet Explorer, Opera, Mosaic, Mozilla, Firefox dan beberapa 

program browser lainnya. 

Secara sederhana tag HTML, terdiri dari Header dan Body. Body disusun 

atas baris-baris kalimat, paragraf, serta garis pemisah. Berikut ini gambaran umum 

isi file HTML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh file HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> 

Deskripsi header, title akan ditampilkan pada bagian atas browser. 

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Isi dari dokumen HTML, dapat terdiri dari teks beberapa paragraf, tabel, 

gambar, pergantian baris, form isian dan lain sebagainya. 

</BODY> 

</HTML> 
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2.7 Server-side Programming 

Sebagaimana disebutkan di atas, perintah-perintah pada Server-side 

Programming dijalankan di webserver. Semua protokol yang ada di Internet 

selalu melibatkan server dan client, demikian juga dengan protokol HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) protokol dimana aplikasi web berjalan. Dalam 

protokol HTTP, yang menjadi server adalah Webserver dan Browser sebagai 

client. Ketika seorang user memasukkan alamat tertentu di browser-nya, maka 

browser akan mengirimkan permintaan tersebut ke webserver yang dimaksud dan 

menunggu hasilnya. Jika yang diminta adalah sebuah file HTML, maka webserver 

akan mengirimkan ke browser file tersebut apa adanya. Jika yang diminta adalah 

sebuah file yang mengandung Server-side maka webserver akan menjalankan 

terlebih dahulu program tersebut dan mengirimkan hasilnya ke browser. 

Banyak teknik Server-side Programming yang bisa digunakan, baik dari 

implementasinya (misalnya : CGI vs module) maupun dari segi bahasa yang 

digunakan. Salah satu bahasa untuk Server-side Programming yang sering 

digunakan, terutama di platform UNIX yaitu PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). 

 

2.8  Pemrograman dengan PHP 

Jika kita mengamati situs-situs yang ada di Internet, kita akan melihat 

bahwa halaman-halaman yang ditampilkan bukan hanya halaman-halaman HTML 

dengan isi yang tidak berubah-ubah. Sebuah halaman di Internet seringkali berisi 

informasi yang senantiasa berubah-ubah (dinamis) setiap saat. Sebagai contoh, 

jika kita membuka sebuah situs toko online, maka kita akan melihat daftar barang-

barang yang selalu berubah setiap saat atau tergantung dari kategori barang apa 

yang kita lihat. 

Halaman yang dinamis seperti itu jelas tidak dapat dibuat hanya dengan 

menggunakan perintah-perintah (atau lebih dikenal dengan istilah tag) HTML. 

Karena jika hanya mengandalkan HTML, maka setiap halaman dengan perubahan 

sekecil apapun harus dimodifikasi ulang tag-tag HTML-nya, dan ini jelas 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena itulah kemudian dikembangkan 

teknik-teknik untuk membuat perintah-perintah (yang biasa disebut sebagai 
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program) untuk menampilkan halaman-halaman web secara dinamis. Teknik 

inilah yang dikenal luas sebagai Web Programming. 

 

2.9 Prinsip Kerja Koneksi Database dengan PHP 

Untuk dapat mengakses server database dengan PHP dan 

menggunakannya  untuk sebuah aplikasi web, sebaiknya diketahui terlebih dahulu 

prinsip kerja PHP dalam membuat sebuah ‘database enabled’ Website. Gambar 

berikut memperlihatkan cara kerja sebuah aplikasi web yang menggunakan PHP 

untuk mengakses sebuah server database (dalam hal ini MySQL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Koneksi Database dengan PHP 

 Ada lima entitas yang terlibat pada kerangka kerja di atas yaitu : 

1. Browser Web yang digunakan oleh user untuk melihat Website. 

2. Server Web yang digunakan  (pada gambar adalah apache). 

3. Pemroses script yang digunakan (PHP) pada gambar terlihat tergabung 

dengan server Web. 

4. Halaman web tempat script PHP dan HTML ditulis. 

5. Server database yang digunakan (contohnya : MySQL, Oracle, Sybase dan 

lain-lain). 

Kelima entitas di atas bergabung untuk membentuk sebuah aplikasi Web 

dengan cara kerja berikut ini : 

1. User menggunakan browser dan memasukkan url server yang dituju (alamat), 

contohnya : http://perjalanan.com/script1.php3 

2. Webserver Apache dengan alamat perjalanan.com menerima request 

(permintaan) browser user, kemudian mencari file script.php3. Webserver 
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akan memeriksa apakah halaman web tersebut harus dieksekusi atau tidak. Hal 

ini biasanya diketahui dari ekstension nama file halaman web (pada contoh 

digunakan .php3). Jika di dalamnya terdapat script.php3, maka interpreter php 

yang terdapat di dalam Webserver akan mengeksekusi script tersebut. Jika di 

dalam script terdapat perintah untuk mengakses database, maka php akan 

melakukan koneksi ke database. 

3. Interpreter PHP melakukan koneksi ke server database MySQL dan 

mengirimkan perintah kepada server database untuk melakukan aksi yang 

diinginkan. 

4. Server database mengeksekusi perintah yang diberikan, kemudian akan 

mengembalikan hasilnya kepada interpreter PHP. Interpreter PHP kemudian 

akan melakukan apa yang diinginkan script terhadap hasil eksekusi database. 

Contohnya melakukan format terhadap hasil query SELECT terhadap data 

agar dapat ditampilkan dengan format tabel HTML. 

5. Interpreter PHP akan mengembalikan hasil berupa teks HTML ke webserver. 

6. Webserver Apache mengirimkan teks HTML tersebut ke browser dan akan 

terlihat oleh pengguna seperti layaknya melihat halaman web yang terdiri dari 

HTML saja. 

Dengan mekanisme seperti ini, Web menjadi media yang sangat fleksibel 

untuk menyampaikan informasi yang dinamis kepada user. Pengguna dapat 

mengakses informasi yang berada di dalam database hanya dengan menggunakan 

web Browser. 

 

3. Pembahasan  

a. Analisa Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan website AMIK HASS 

Bandung ini adalah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya media pendukung untuk mendapatkan informasi yang lengkap 

mengenai AMIK HASS Bandung. 

2. Terbatasnya media komunikasi misalnya sarana diskusi untuk berinteraksi 

dengan pihak AMIK HASS Bandung. 
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3. Terlambat dalam menyampaikan informasi yang up to date/terbaru 

mengenai akademik, kegiatan kampus, dosen. 

4. Masyarakat masih sulit dalam memahami cara penggunaan komputer, 

khususnya internet sehingga harus disediakan menu-menu yang mudah 

dipahami dengan sedikit interaksi dari pihak user. 

b.  Analisis Kodefikasi Data pada Tabel 

Analisis kodefikasi data dilakukan untuk menentukan kode-kode pada tabel, 

secara umum mengacu pada sistem kodefikasi yang sudah ada dan digunakan 

di AMIK HASS Bandung, berikut kode-kode yang sudah digunakan AMIK 

HASS Bandung. 

1. NIM : Nomor Induk Mahasiswa, merupakan nomor pokok yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan data mahasiswa. Contoh : NIM : 

04403306220001, berarti 044033 [kode Prodi] 06 [tahun masuk] 22 

[angkatan ke] 0001 [nomor urut]. 

2. NIDN : sejak tahun 2006 Dikti mengeluarkan kebijakan bagi perguruan 

tinggi untuk menetapkan Nomor Induk Dosen Nasional yang berlaku 

seumur hidup. Contoh : NIDN 0418117801, berarti 04 [Kode Wilayah 

Kopertis] 1811 [Tanggal dan Bulan Lahir] 78 [Tahun Lahir] 01 [No 

Urut]. 

 

c. Analisis Prosedur dan Dokumen Sistem 

Analisis prosedur dilakukan untuk mengamati proses-proses yang dilakukan 

dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa prosedur yang diamati dalam 

melengkapi pembuatan website AMIK HASS Bandung, sebagai berikut : 

1. Analisis Profil Yayasan Hass Indonesia 

Yayasan Hass Indonesia merupakan badan hukum penyelenggara 

pendidikan AMIK HASS Bandung sebagaimana yang di atur dalam 

statuta Akademi  Manajemen Informatika dan Komputer AMIK HASS 

Bandung. 

2. Analisis Profil Akademik AMIK HASS Bandung 

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer disingkat AMIK HASS 

Bandung yang selanjutnya disebut Akademi, merupakan lembaga 



 

 

Making Of Website Amik Hass Bandung 

Dwi Noveriani 
 

 60 

pendidikan tinggi yang memadu ilmu pengetahuan, teknologi, agama 

secara selaras yang diselenggarakan oleh yayasan sebagaimana di atur 

dalam statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK 

HASS Bandung. Informasi yang bisa disajikan antara lain :  

3. Informasi Dosen 

Informasi dosen merupakan sarana informasi tentang tenaga pengajar 

AMIK HASS Bandung yang terdiri dari dosen tetap, dosen luar biasa, 

dosen tamu, dosen PNS. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat 

melihat profil dosen AMIK HASS Bandung. 
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Gambar 1. Flowmap Penerimaan Tenaga Pengajar (Dosen) 
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Gambar 1. Flowmap Penerimaan Tenaga Pengajar (Lanjutan) 

 

b. Informasi Akademik 

Aktivitas belajar mengajar merupakan kegiatan rutin AMIK HASS 

Bandung, biasanya sering mengalami perubahan agenda seperti: 

kurikulum, jadwal kuliah, kalender akademik yang harus di publikasikan 

kepada masyarakat. Hal yang biasa dilaksanakan dengan memberikan 

informasi secara langsung dirasakan kurang efektif. 

c. Informasi Nilai 

Salah satu layanan yang dilakukan bagian akademik yaitu memberikan 

hasil studi dalam bentuk transkrip nilai, selama ini diberikan setiap akhir 

semester dan menjadi acuan untuk pengambilan mata kuliah semester 

berikutnya.  
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Gambar 2. Flowmap Pengolahan Data Nilai 

Flowmap pengolahan data nilai di bagian akademik AMIK HASS 

Bandung yang sedang berjalan dirasakan masih belum optimal, apabila 

mahasiswa membutuhkan transkrip untuk keperluan lainnya, diperlukan 

waktu yang relatif lama untuk mendapatkannya. Seperti yang di tunjukkan 

gambar 2. 
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d. Analisis Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru 
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Gambar 3. Flowmap Penerimaan Mahasiswa Baru 
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Gambar 3. Flowmap Penerimaan Mahasiswa Baru (Lanjutan) 

Sebagai salah satu aktivitas rutin tahunan yang diselenggarakan AMIK HASS 

Bandung yaitu masa penerimaan mahasiswa baru, selama ini sarana (media) yang 
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digunakan dalam mempromosikan AMIK HASS Bandung kepada masyarakat 

melalui Iklan Televisi, Surat Kabar, Poster, Pamflet, Leaflet, Brosur dan Spanduk, 

hal ini dirasakan pihak manajemen masih belum cukup, maka disarankan untuk 

menambah media promosi melalui pembuatan website. 

 

e. Analisis Profil Bidang Kemahasiswaan AMIK HASS Bandung 

Bidang Kemahasiswaan merupakan sarana bagi mahasiswa dalam 

mengembangkan diri di luar perkuliahan dengan membentuk kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler yang memadukan organisasi, sikap mental, agama 

secara selaras yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

sebagaimana di atur dalam statuta Akademi Manajemen Informatika dan 

Komputer AMIK HASS Bandung. Informasi yang bisa disajikan antara lain :  

1. Informasi BEM 

Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya 

disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan unsur 

kelengkapan dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana di atur 

dalam statuta Akademi Manajemen Informatika dan komputer AMIK 

HASS Bandung.  

2. Informasi Alumni  

Informasi Alumni merupakan sarana komunikasi lulusan AMIK HASS 

Bandung baik yang sudah bekerja atau belum dengan lembaga, hal ini 

bertujuan untuk meninjau sejauh mana lulusan AMIK HASS Bandung 

dapat diterima di dunia kerja. 

3. Informasi Lowongan Kerja Alumni AMIK HASS Bandung 

Lowongan Kerja merupakan fasilitas yang diberikan khusus kepada 

alumni AMIK HASS Bandung untuk mendapatkan informasi lowongan 

pekerjaan pada instansi/perusahaan yang sudah bekerjasama dengan 

AMIK HASS Bandung atau yang belum. 

4. Informasi Beasiswa 

Beasiswa merupakan sarana bagi mahasiswa yang berprestasi, dan juga 

sebagai motivasi dalam aktivitas perkuliahan, dengan adanya informasi 
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beasiswa diharapkan mampu mendorong mahasiswa bisa berprestasi dan 

mampu bersaing di era Teknologi Informasi. 

Untuk menambah fitur dari website ini, maka dibuat beberapa sarana 

diantaranya: jajak pendapat, forum diskusi, berita, buku tamu. Agar website 

ini lebih interaktif dan informatif. 

 

f. Analisis Jaringan 

Analisis jaringan yang dilakukan yaitu mempelajari skema jaringan yang 

sudah digunakan AMIK HASS Bandung, seperti yang ditunjukkan gambar 

III.4 dan gambar III.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Layout Network Kampus I AMIK HASS Bandung 
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Gambar 5. Layout Network Kampus I AMIK HASS Bandung 

 

g. Analisis Perangkat Keras 

Analisis perangkat keras dilakukan untuk menganalisa perangkat keras 

(hardware) yang digunakan AMIK HASS Bandung di dalam aktivitas sehari-

hari. Adapun perangkat keras yang digunakan terbagi beberapa kategori, 

sebagai berikut : 

a. Spesifikasi Komputer 

AMIK HASS Bandung menggunakan beberapa Server, 3 Laboratorium 

dan Client  untuk menangani beberapa jaringan, antara lain  

1. Internet Server 

Tabel 2. Spesifikasi Server Internet 

NO SPESIFIKASI TYPE/KAPASITAS 

1 Processor + Main Board Intel P4 2,4 GHz 

2 RAM 1 GB 

3 Hardisk 160 GB 

4 VGA 64 MB 

5 Soundcard Onboard 

6 Mouse + Keyboard Standar PS2 

7 LAN Card  10/100 Mbps 

8 Monitor SVGA 

2. Intranet Server 
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Tabel 3. Spesifikasi Server Intranet 

NO SPESIFIKASI TYPE/KAPASITAS 

1 Processor + Main Board Intel P4 2,4 GHz 

2 RAM 1 GB 

3 Hardisk 160 GB 

4 VGA 64 MB 

5 Sound Card On Board 

6 Mouse+Keyboard Standar PS2 

7 LAN Card 10/100 Mbps 

8 Monitor SVGA 

 

3. Router Internet Access Point 

Tabel 4. Spesifikasi Router Internet Access Point 

NO SPESIFIKASI TYPE/KAPASITAS 

1 Processor + Main Board Intel PIII 866 MHz 

2 RAM 128 MB 

3 Hardisk 10 GB 

4 VGA On Board 

5 Sound Card On Board 

6 Mouse+Keyboard Standar PS2 

7 LAN Card 2 Buah 10/100 Mbps 

8 Monitor SVGA 

 

4. Laboratorium  

Tabel 5. Spesifikasi Komputer Laboratorium 

NO SPESIFIKASI TYPE/KAPASITAS 

1 Processor + Main Board Intel P4 2,26 GHz (Dual Core) 

2 RAM 512 MB 

3 Hardisk 40 GB 

4 VGA Gforce 32 MB 

5 Sound Card On Board 

6 Mouse+Keyboard Standar PS2 

7 LAN Card  10/100 Mbps 

8 Monitor SVGA 

 

 

5. Client  

Tabel 6. Spesifikasi Komputer Client 

NO SPESIFIKASI TYPE/KAPASITAS 

1 Processor + Main Board Intel PIII 866 MHz 

2 RAM 128 MB 

3 Hardisk 10 GB 
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4 VGA On Board 

5 Sound Card On Board 

6 Mouse+Keyboard Standar PS2 

7 LAN Card  Realtek 10/100 

8 Monitor SVGA 

 

b. Kelengkapan Jaringan 

Peralatan jaringan yang digunakan dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 7. Spesifikasi Peralatan Jaringan 

NO SPESIFIKASI HARDWARE TYPE/KAPASITAS 

1 Kabel Jaringan UTP/STP 

2 
Wireless Access Point (Grid 

Antena + Radio)/ Modem ADSL 
2,4 GHz (2 – 4 KM) 

3 Switch HUB 
24 Port, 16 port, 8 port, 8 

port  

4 Konektor Rj 45 8 pin 

 

h.  Analisis Perangkat Lunak 

Analisis perangkat lunak dilakukan untuk menganalisa perangkat lunak 

(software) yang digunakan AMIK HASS Bandung di dalam aktivitas sehari-

hari. Adapun perangkat lunak yang digunakan, sebagai berikut : 

Tabel 8. Spesifikasi Perangkat Lunak 

JENIS SOFTWARE PRODUSEN 

Sistem Operasi  Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000 

Professional, windows 2000 Advance Server, Linux 

Red Hat 

Aplikasi Perkantoran Microsoft Office 2003, Open Office 

Desain Grafis Corel Draw, Photoshop, Macromedia Dreamweaver 

MX 

Mutimedia 3D Max, Macromedia Flash MX, Macromedia 

Director, Adobe Premiere, Adobe After Effect, Cake 

Walk Audio 

Browser Internet Explorer versi 8, Mozilla Firefox versi 2 

Web Server Apache 2.2 

Pemrograman Visual Basic 6.0, Borland Delphi 7.0, Java 2, Pascal, 

PHP. 

Database Mysql Server versi 5. 
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i. Analisis Pengguna 

Pengguna dalam website AMIK HASS Bandung terdiri pengguna 

umum(browser), mahasiswa, dosen dalam hal ini adalah pengguna yang 

menggunakan dan mengambil informasi serta berinteraksi dengan pihak 

AMIK HASS Bandung, sedangkan administrator adalah pengelola sistem 

informasi tersebut yang diwakili seorang operator dari bagian akademik yang 

dapat melakukan manipulasi data seperti insert, update dan delete terhadap 

beberapa data yang bersifat umum dan dalam rentan waktu yang tidak 

bersamaan. 

1. Administrator 

Administrator adalah orang melakukan pengaturan terhadap hak 

pengunjung dan website selanjutnya disebut admin. Admin memiliki hak 

akses penuh terhadap manajemen website dan pengolahan data, serta 

melakukan perawatan (maintenance) agar tetap dapat dikunjungi oleh 

pengunjung (browser), menambahkan informasi baru (insert), melakukan 

perubahan (update) terhadap basis data, serta menghapus data (delete) 

yang tidak diperlukan lagi tanpa merubah program (coding). 

Karakteristik: 

a. Usia minimal 25 tahun 

b. Pendidikan minimal D3/S1 

c. Biasa menggunakan komputer (mahir) dan internet 

d. Menyukai warna biru, kuning  

2. Dosen, merupakan pengguna yang mengikuti forum diskusi, mengikuti 

jajak pendapat, dan informasi lainnya yang bersifat umum. 

Karakteristik: 

a. Usia 25 sampai dengan 50  tahun 

b. Pendidikan minimal sarjana (strata-1) 

c. Biasa menggunakan komputer (cukup mahir) dan Browser Internet 

(IE, Mozilla, Opera) 

d. Menyukai warna biru, hijau 

3. Mahasiswa, pengguna yang mengambil informasi yang tersedia (nilai, 

berita, dll), melakukan interaksi dalam forum diskusi, dan jajak pendapat. 
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Karakteristik: 

a. Usia 17 sampai dengan 30 tahun 

b. Pendidikan minimal SMU 

c. Biasa menggunakan komputer dan Browser Internet (IE, Mozilla, 

Opera) 

d. Menyukai warna biru, kuning, merah muda. 

4. Pengguna Umum,  merupakan pencari informasi yang terdiri dari (Calon 

mahasiswa baru, Orang tua mahasiswa, Alumni, Karyawan dll), bisa 

mengisi buku tamu, dan jajak pendapat. 

Karakteristik: 

a. Usia minimal 15 tahun 

b. Pendidikan minimal SLTP 

c. Bisa menggunakan komputer dan Browser Internet (IE, Mozilla, 

Opera) 

d. Menyukai warna biru, hijau        

 

j. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang dilakukan dalam pembuatan website AMIK HASS 

Bandung terdiri dari diagram konteks dan level turunannya, entity 

relationship diagram, pengelolaan basis data, menu utama, tampilan antar 

muka (input/output). Tahapan awal perancangan merupakan perancangan 

prosedur sistem dengan berbagai bentuk gambaran yakni : 

1. Diagram konteks (Context Diagram) yang menggambarkan sistem 

informasi, entitas dan informasi yang mengalir antara keduanya. 

2. Diagram aliran data (Data Flow Diagram) yang merupakan diagram yang 

menggambarkan aliran data dari proses satu ke proses yang lain hingga 

didapatkan informasi yang diinginkan sekaligus juga menggambarkan 

bagaimana suatu informasi menjadi data bagi proses selanjutnya. Diagram 

ini menggambarkan kesatuan luar (entity), aliran data (data flow), proses 

(process), dan simpanan data (data store). 

Tahapan selanjutnya adalah merancang secara detail Website AMIK HASS 

Bandung, komponen-komponen yang dirancang dalam tahap ini meliputi : 
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1. Rancangan model data yang merupakan sistem penyimpanan dan 

pengelolaan data yang merupakan inti utama dari sistem ini untuk 

membentuk suatu website yang dinamis. Rancangan ini meliputi Entity 

Relationship Diagram (ERD) dan tabel basis data. 

2. Rancangan website dinamis yang merupakan komponen sistem yang 

berhadapan langsung dengan pengguna secara interaktif, meliputi 

rancangan user interface dan struktur menu. 

 

k. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem dengan 

lingkungan luar (eksternal entity) secara umum. Dalam website AMIK HASS 

Bandung yang dirancang terdapat 4 entitas yaitu: umum, dosen, mahasiswa 

dan administrator (admin). 

- Login Ok, Login Failed

- Info Yayasan

- Info Akademik

- Info Kurikulum

- Info Dosen

- Info Jadwal Kuliah

- Info Kalender Akademik

- Info Kemahasiswaan

- Info Bem

- Info Alumni

- Info Lowongan Kerja

- Info Beasiswa

- Info Pendaftaran

- Info Buku Tamu

- Info Hasil Jajak Pendapat

- Info Forum Diskusi

- Info Berita

- Login Ok, Login Failed

- Info Yayasan

- Info Akademik

- Info Kurikulum

- Info Dosen

- Info Nilai

- Info Jadwal Kuliah

- Info Kalender Akademik

- Info Kemahasiswaan

- Info Bem

- Info Alumni

- Info Lowongan Kerja

- Info Beasiswa

- Info Pendaftaran

- Info Buku Tamu

- Info Hasil Jajak Pendapat

- Info Forum Diskusi

- Info Berita

UMUM ADMIN

DOSEN MAHASISWA

WEBSITE AMIK 

HASS BANDUNG

- Info Yayasan

- Info Akademik

- Info Kurikulum

- Info Dosen

- Info Jadwal Kuliah

Info Kalender Akademik

- Info Kemahasiswaan

- Info Bem

- Info Alumni

- Info Lowongan Kerja

- Info Beasiswa

- Info Pendaftaran

- Info Buku Tamu

- Informasi Hasil Jajak Pendapat

- Info Berita

- Login (user, password)

- Data User

- Data Yayasan

- Data Akademik

- Data Kurikulum

- Data Dosen

- Data Nilai

- Data Jadwal Kuliah

- Data Kalender Akademik

- Data Kemahasiswaan

- Data Bem

- Data Alumni

- Data Lowongan Kerja 

- Data Beasiswa

- Data Pendaftaran

- Data Buku Tamu 

- Data Jajak Pendapat 

- Data Forum Diskusi 

-Data Berita 

- Isi Pendaftaran

- Isi Buku Tamu

- Isi Jajak Pendapat

- Info User

- Login Ok, Login Failed

- Info Yayasan

- Info Akademik

- Info Kurikulum

- Info Dosen

- Info Nilai

- Info Jadwal Kuliah

- Info Kalender Akademik

- Info Kemahasiswaan

- Info Bem

- Info Alumni

- Info Lowongan Kerja

- Info Beasiswa

- Info Pendaftaran

- Info Buku Tamu

- Info Jajak Pendapat

- Info Forum Diskusi

- Info Berita

- Login (user, password)

- Isi Jajak Pendapat

- Isi Forum Diskusi

- Login (user, password)

- Isi Jajak Pendapat

- Isi Forum Diskusi 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Konteks 
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l.  DFD Level 1 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 pada website AMIK HASS Bandung 

terdapat 2 (dua) proses, yaitu : proses login dan pengolahan data website, 

seperti yang di tunjukkan gambar III.7 sebagai berikut: 

UMUM

ADMIN

DOSEN

MAHASISWA

1

Login

2

Pengolahan Data 

Website AMIK 

HASS Bandung

Tabel User

Tabel mhs

Tabel jadual

Tabel nilai

Tabel dosen

Tabel yayasan

Tabel berita Tabel topik Tabel jajakTabel bkkTabel btamu Tabel kalender

Tabel matkul

Tabel orang tua

1, 2

A,B A, B

1, 2

A, B

 D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 

N, O, P, Q, R, S, T

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T

1, 2

D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T

1, 2, 

5, 6 

 5, 6

3, 4, 5 

  D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T

7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Tabel tanggapan

Tabel daftarTabel alumni

Tabel beasiswa

Tabel kategori

Tabel Admin

 
Keterangan : 

1. Username 24. data berita 

2. Password A. login ok 

3. isi pendaftaran B. login failed 

4. isi buku tamu C. info user 

5. isi jajak pendapat D. info yayasan  

6. isi forum diskusi E. info akademik 

7. data user G. info dosen 

8. data yayasan H. info nilai 

9. data akademik I. info jadwal kuliah 

10. data mahasiswa J. info kalender akademik 

11. data dosen K. info kemahasiswaan 

12. data nilai L. info bem 

13. data jadwal kuliah M. info alumni 

14. data kalender akademik N. info lowongan kerja 

15. data kemahasiswaan O. info beasiswa 

16. data bem P. info pendaftaran 

17. data alumni Q. info buku tamu 

18. data lowongan kerja R. info jajak pendapat 

19. data beasiswa S. info forum diskusi 

20. data pendaftaran T. info berita 

21. data buku tamu U. info mahasiswa 

22. data jajak pendapat  

23. data forum diskusi  
 

Gambar 7 DFD Level 1 
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m. Perancangan Basis Data  

Perancangan basis data meliputi diagram ER (Entity Relationship) dan 

struktur file pendukung website AMIK HASS Bandung.  

n. Diagram ER (Entity Relationship)  

Diagran ER (Entity Relationship) di bawah ini menggambarkan hubungan 

antar entitas (relasi) di dalam pembuatan website AMIK HASS Bandung. 

Mahasiswa DosenMata Kuliah

Nilai

n n

n

ISA

Tetap Luar Biasa

id_nilai nilai ta

NIM nama

prodiangk

...

id_dosen

nama

alamat

telp

....

ISA

D3 D1

Memiliki

Orangtua

1

1

NIM id_ortu

id_ortu

nama ayah

nama walinama ibu

...

nidn

Menghasilkan

id_dosenNIM

id_nilai

n

id_matkul

 
Gambar 8. Diagram ER 
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o.  Struktur File 

Struktur file merupakan isi dari basis data yang akan digunakan dalam 

pembuatan website AMIK HASS Bandung yang terdiri dari tabel-tabel yang 

saling berhubungan (berelasi). Untuk memudahkan dalam pembacaan 

struktur file ini, maka direpesentasikan dalam bentuk tabulasi (tabel). 

 

Tabel 9. Nama file : tb_user 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1.  id_user int 6 Kode User (Primary Key) 

2.  username varchar 30 Kata Sandi User  

3.  password varchar 30 Password User 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data user  

 

 

Tabel 10. Nama file : tb_mhs 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. nim varchar 20 Nim Mahasiswa (Primary Key) 

2. nama varchar 50 Nama Mahasiswa 

3. jk varchar 6 Jenis Kelamin 

4. agama varchar 20 Agama 

5. t_lahir varchar 30 Tempat Lahir Mahasiswa 

6. tgl_lahir char 2 Tanggal Lahir Mahasiswa 

7. bln_lahir varchar 25 Bulan Lahir Mahasiswa 

8. th_lahir year 4 Tahun Lahir Mahasiswa 

9. alamat varchar 50 Alamat Mahasiswa 

10. kota varchar 30 Kota  

11. kdpos varchar 5 Kode Pos 

12. telp varchar 15 Nomor Telp Mahasiswa 

13. hp varchar 15 No Handphone Mahasiswa 

14. email varchar 50 Alamat Email Mahasiswa 

15. asal_sma varchar 50 Asal SMA 

16. th_lulus year 4 Tahun Lulus SMA 

17. kota_sma varchar 30 Kota SMA 

18. prodi varchar 50 Program Studi Mahasiswa 

19. jenjang char 2 Jenjang Studi 

20. konsen varchar 50 Konsentrasi 

21. th_masuk year 4 Tahun Angkatan 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data mahasiswa 

 

Tabel 11. Nama file: tb_ortu 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id_ortu int 6 Kode Ortu (Primary Key) 
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2.  nim varchar 20 Nim mahasiswa 

3. nama_ibu varchar 50 Nama Ibu 

4. nama_ayah varchar 50 Nama Ayah 

5. nama_wali varchar 50 Nama Wali 

6. alamat varchar 50 Alamat Orang Tua/Wali 

7. kota varchar 30 Kota 

8. kdpos varchar 5 Kode Pos 

9. telp varchar 15 Nomor Telepon Orang Tua/Wali 

10. hp varchar 15 Nomor Hp Orang Tua/Wali 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data orangtua mahasiswa 

 

Tabel 12. Nama file : tb_nilai 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_nilai int 6 Kode Nilai (Primary Key) 

2. nim varchar 20 Nomor Induk Mhs  

3. id_matkul varchar 6 Kode Mata Kuliah (Foreign Key) 

4. nilai char 1 Nilai (Foreign Key) 

5. ta varchar 9 Tahun Akademik 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data nilai mahasiswa 

 

 

Tabel 13. Nama file : tb_matkul 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_matkul varchar 6 Kode Mata Kuliah (Primary Key) 

2. nm_matkul varchar 50 Nama Mata Kuliah 

3. sks int 2 Sistem Kredit Semester 

4. smt varchar 4 Semester 

5. jenjang char 2 Jenjang Studi 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data mata kuliah 

 

Tabel 14. Nama file : tb_dosen 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_dosen int 6 Kode Dosen (Primary Key) 

2. nidn varchar 12 Nomer Induk Dosen Nasional 

3. nama varchar 50 Nama Dosen 

4. jk varchar 6 Jenis Kelamin 

5. agama varchar 20 Agama 

6. t_lahir varchar 30 Tempat Lahir Dosen 

7. tgl_lahir char 2 Tanggal Lahir Dosen 

8. bln_lahir varchar 15 Bulan Lahir Dosen 

9. th_lahir year 4 Tahun Lahir Dosen 

10. alamat varchar 50 Alamat Dosen 

11. kota varchar 30 Kota 

12. kdpos varchar 5 Kode Pos 

13. telp varchar 15 Nomor Telp Dosen 
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14. hp varchar 14 Nomor Handphone Dosen 

15. email varchar 50 Alamat Email Dosen 

16. status varchar 10 Status Pernikahan 

17. pendidikan char 2 Pendidikan Terakhir 

18. asal_pt varchar 30 Asal Perguruan Tinggi 

19 th_lulus year 4 Tahun Lulus 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data dosen 

 

Tabel 15. Nama file : tb_alumni 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_alumni bigint 20 Kode Alumni (Primary Key) 

2. nama varchar 50 Nama Alumni  

3. alamat varchar 50 Alamat Alumni 

4. kota varchar 30 Kota Tempat Tinggal  

5. kdpos varchar 5 Kode Pos 

6. telp varchar 15 Nomor Telepon Alumni 

7. hp varchar 15 Nomor Hp Alumni 

8. th_lulus year 4 Tahun Lulus 

9. nm_instansi varchar 50 Alamat Alumni 

10. jabatan varchar 30 Jabatan Alumni 

11. email varchar 50 Email Alumni 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data alumni 

 

Tabel 16. Nama file : tb_bkk 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_bkk int 6 Kode (Primary Key) 

2. nm_instansi varchar 50 Nama Instansi  

3. tgl_kirim varchar 25 Tanggal Diterbitkan Lowongan 

Pekerjaan 

4. tgl_expire varchar 25 Tanggal Habis Masa Tanggal 

Lowongan Pekerjaan 

5. jns_lowker varchar 30 Jenis Lowongan Pekerjaan 

6. gaji varchar 10 Gaji Yang Ditawarkan 

7. ket text 65536 Keterangan Lebih Lanjut 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data lowongan kerja 

 

Tabel 17. Nama file : tb_daftar 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_daftar int 6 Kode Pendaftaran (Primary Key) 

2. nama varchar 30 Nama Pendaftar 

3. jk char 1 Jenis Kelamin 

3. alamat varchar 30 Alamat Pendaftar 

4. kota varchar 15 Kota Tempat Tinggal Pendaftar  

5. telp varchar 15 Nomor Telp Pendaftar 

6. hp varchar 15 Nomor Hp Pendaftar 
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7. asal_smu varchar 20 Asal Smu Pendaftar 

8. email varchar 50 Alamat Email Pendaftar 

9.  nama_ortu varchar 30 Nama Orang Tua Pendaftar  

 10. alamat_ortu varchar 30 Alamat Orang Tua Pendaftar 

 11. kota_ortu varchar 15 Kota Tempat Tinggal Orang Tua  

 12. telp_ortu varchar 15 No Telepon Orang Tua Pendaftar 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data pendaftar  

 

Tabel 18. Nama file : tb_beasiswa 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_bea int 6 Kode Beasiswa (Primary Key) 

2. nama_pemberi varchar 50 Nama Pemberi Beasiswa 

3. jns_beasiswa varchar 30 Jenis Beasiswa 

4. jml int 4 Jumlah Beasiswa 

5. th_beri year 4 Tahun Pemberian Beasiswa 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data beasiswa 

Tabel 19. Nama file : tb_yayasan 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_yys int 6 Kode Yayasan (Primary Key) 

2. no_sk varchar 50 Nomor SK 

3. nama varchar 50 Nama 

4. jabatan varchar 50 Jabatan 

5. th_sk year 4 Tahun SK 

6. th_selesai year 4 Tahun Selesai 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data yayasan 

 

 

Tabel 20. Nama file : tb_jadual 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_jdl int 6 Kode Jadual (Primary Key) 

2. id_dosen int 6 Kode Dosen 

3. id_matkul varchar 6 Kode Mata Kuliah 

4. hari varchar 15 Hari 

5. waktu varchar 15 Waktu 

6. ruang char 2 Ruang 

7. kelas char 1 Kelas 

8. jenjang char 2 Jenjang Studi 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data yayasan 

Tabel 21. Nama file : tb_kalender 

No. Atribut Tipe Data Lebar Keterangan 



 

 

Making Of Website Amik Hass Bandung 

Dwi Noveriani 
 

 80 

1. id_kalender int 6 Kode Kalender (Primary Key) 

2. tgl char 2 Tanggal Kegiatan  

3. jns_keg varchar 100 Jenis Kegiatan 

4. ket text 65536 Keterangan Lebih Lanjut 

Deskripsi : digunakan untuk menyimpan data kalender 

 

p. Perancangan Antarmuka 

Pada bagian ini akan digambarkan rancangan antarmuka setiap user di dalam 

website AMIK HASS Bandung. Perancangan antarmuka untuk halaman 

utama adalah sebagai berikut : 

 

q. Rancangan Antar Muka Website AMIK HASS Bandung 

Logo Nama perguruan tinggi 

AMIK HASS Bandung

Menu

Login

Jajak 

Pendapat

FOOTER

Date/TimeAnimasi Teks

banner

berita

 

Gambar 9. Rancangan Antar Muka Website AMIK HASS Bandung 

Keterangan gambar 9 : 

Tabel 22.Rancangan antar muka website AMIK HASS Bandung 

Nama Rancangan Keterangan 

Animasi Teks Ucapan selamat datang ditampilkan dengan animasi 

teks (Running Text).  

Date/time Menampilkan informasi hari, tanggal, bulan tahun dan 

waktu indonesia bagian barat (WIB). 

Footer Berisi informasi pembuat website 

Header  Berisi Logo, Nama Perguruan Tinggi, Alamat, Telp, 

animasi teks, tanggal dan waktu. 

Jajak pendapat Berisi jajak pendapat seputar kegiatan AMIK HASS 

Bandung, tema-tema sosial, ekonomi, politik, agama, 

budaya.  

Login Login area untuk user 

Logo Berisi logo AMIK HASS Bandung 
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Menu (Samping 

Kanan) 

Berisi jajak pendapat (pooling), menu download, dan 

counter area. 

Menu (Samping Kiri) Merupakan menu utama dan sub menu website dan 

login area. 

Nama perguruan 

tinggi AMIK HASS 

Bandung 

Informasi nama AMIK HASS Bandung, alamat 

kampus I dan II, telp, fax. 

 

Rancangan detail secara umum website AMIK HASS Bandung, sebagai berikut :  

 

r. Rancangan Menu Utama Website 

MENU UTAMA

Info Yayasan

Info Akademik

Info Kemahasiswaan

Info Pendaftaran

Isi Buku Tamu

Halaman Utama

Forum Diskusi

Halaman Admin

 
Gambar 10. Rancangan Tampilan Menu Utama 

 

 

 

s. Struktur Menu Website 
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Halaman Utama

Info Yayasan Info Akademik

Info Nilai

Info Jadwal

Info Kurikulum

Info Kld akd

Info 

Kemahasiswaan

Info Bem

Info Alumni

Info Beasiswa

Info Lowongan 

Kerja

Info 

Pendaftaran

Isi Pendaftaran

Buku Tamu

Isi Buku Tamu

Menu User

Cari User

 Input User

Ubah User

Hapus User

Forum 

Diskusi

Login User

Isi Forum Diskusi

Halaman 

Admin

Jajak 

Pendapat

Isi Jajak 

Pendapat

Menu Diskusi
Menu Jajak 

Pendapat
Menu Berita Menu Buku Tamu Menu Pendaftaran

Menu 

Kemahasiswaan
Menu Yayasan Menu Akademik Logout

Nilai

Mahasiswa

Dosen

Mata Kuliah

Bem

Alumni

Beasiswa

Lowker

Info dosen

Logout

 

Gambar 11. Rancangan Struktur Menu Website 

 

t. Implementasi Antarmuka Website 

 

Gambar 12. Tampilan Halaman Index 

 

4.  Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai AMIK HASS Bandung meliputi:  

 Profil Lembaga/Yayasan AMIK HASS Bandung, menjelaskan pengelola 

AMIK HASS Bandung. 

 Profil Akademik AMIK HASS Bandung, memberikan informasi dosen, 

jadwal kuliah, kalender akademik, nilai. 

 Profil Kemahasiswaan AMIK HASS Bandung, memberikan informasi 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa, 

informasi alumni, informasi lowongan kerja, informasi beasiswa. 

2. Menyediakan fasilitas informasi pendaftaran bagi calon mahasiswa baru, 

meliputi: waktu pendaftaran, biaya kuliah, peta kampus dan  dapat mengisi 

form pendaftaran. 

3. Menyediakan media komunikasi seperti: 

 Forum diskusi merupakan forum komunikasi bagi pengguna. 

 Jajak Pendapat, memberikan masukan bagi AMIK HASS Bandung dalam 

permasalahan masalah tertentu, Berita, memberikan informasi yang 

terbaru seputar kampus, kegiatan perkuliahan, kemahasiswaan dan 

informasi lainnya. 

 

5. Keterbatasan Penelitian 

Website AMIK HASS Bandung ini masih dapat dikembangkan seiring dengan 

perkembangan kebutuhan. Berikut adalah beberapa keterbatasan, antara lain : 

 Sisi Keamanan yang masih belum optimal menyangkut informasi-informasi 

penting seperti : nilai, data dosen, data mahasiswa, dll. 

 Penempatan/Perawatan website pada jaringan internet, sehingga website akan 

senantiasa up to date. 

 Pengembangan forum diskusi sehingga pengguna dapat berkomunikasi 

tentang fasilitas e-mail atau instant messaging (IM) bahkan chatting. 
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Abstract 

Development of electronic government (e-Gove) includes some things are the 

development of software application programs such as SIMDA (Sistem Informasi 

Manajemen Daerah), SIEDA (Sistem Informasi Eksekutive Daerah) and even multimedia 

products in the form of a Regional profile Potential or including the Regional Office 

Profile, Agency Institutions and infra-structure and development of computer network, so 

that each local government district and the city better able to connect (on line) and 

support the government of West Java, namely "West Java Online." Management needs 

will be that this is the cause of each region should be able to develop the area to apply 

information technology. 

System Applications built on each office, bodies, institutions and government offices 

dilingkungan Regency Bandung not be separated from development infra-structure of the 

network computer system with "WaveLan" so the design and development of data base 

management system must also use the concept and implementation in accordance with 

the respective ditiap individual applications and location of the system must support the 

computer network or in other words, the data base management system must be built 

based on the data Distributed Database System. 

Keyword : e-Gove, WaveLan, distributed Database System 
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1. Pendahuluan 

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat, hal ini seiring 

dengan berkembangnya kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

terutama kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan bidang 

teknologi informasi ini harus diimbangi dengan kemampuan individu dalam 

penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer, 

sehingga dapat dirasakan manfaatnya baik pribadi maupun lembaga seperti 

pemerintah daerah baik ditingkat kota maupun kabupaten. 

Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada setiap pemerintah 

daerah baik tingkat kota maupun kabupaten bahkan pemerintah propinsi untuk 

mengembangkan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan sumber daya 

yang dimilikinya. Dengan otonomi daerah ini aparatur pemerintah daerah dituntut 

agar selalu meningkatkan kinerja dan performansi dalam melayani masyarakat, 

termasuk dalam penguasaan bidang teknologi informasi. 

Kebutuhan penguasaan teknologi informasi dilingkungan pemerintah 

daerah baik kota maupun kabupaten bahkan propinsi merupakan suatu keharusan, 

apalagi jika dikaitkan program atau proyek electronic government (e-Gove), maka 

merupakan suatu keharusan jika setiap staf dan pegawai di lingkungan pemerintah 

daerah menguasai bidang ini, sehingga aparatur pemerintahan dapat meningkatkan 

kemampuan diri dalam mengerjakan segala pekerjaan dikantornya masing-

masing. Program pengembangan electronic government (e-Gove) mencakup 

beberapa hal diantaranya adalah pembangunan perangkat lunak program aplikasi 

seperti SIMDA (Sistem Informasi Daerah), SIEDA (Sistem Informasi Eksekutif 

Daerah) bahkan produk multimedia dalam bentuk Profil Daerah atau Potensi 

Daerah termasuk didalamnya Profil Dinas, Badan dan  Lembaga serta 

pembangunan infra struktur Jaringan Komputer, agar setiap pemerintah daerah 

baik Kabupaten maupun Kota  dapat terhubung (on line) dan mendukung program 

pemerintah Jawa Barat, yaitu “Jawa Barat Online”. Kebutuhan akan pengelolaan 

inilah yang menyebabkan setiap daerah harus mampu mengembangkan daerahnya 

untuk menerapkan teknologi informasi. 
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Sulitnya membuat perencanaan, pengawasan dan pengevaluasian dalam 

proses pembangunan dan hasilnya dilingkungan pemerintah kabupaten Bandung 

membuat  Kepala Daerah Kabupaten Bandung sulit memperoleh informasi yang 

cepat dan akurat mengenai daerah otonomnya. Sistem Informasi daerah (SIMDA) 

dibangun dengan maksud agar setiap dinas, badan, lembaga bahkan kantor 

dilingkungan pemerintah daerah dapat terhubung dalam sebuah jaringan besar, 

sehingga kepala pemerintah daerah akan sangat mudah untuk melakukan 

perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan disegala sektor 

dilingkungan otonominya masing-masing.  

Setiap dinas, badan, lembaga dan kantor dilingkungan pemerintah daerah 

terhubung dalam jaringan yang terpasang di setiap lokasi melalui server pada 

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Demikian halnya dilingkungan 

pemerintah daerah kabupaten Bandung, dimana seluruh dinas, badan, lembaga 

dan kantor sudah terhubung pada jaringan yang terpasang ke server di KPDE, 

sehingga melalui KPDE inilah kabupaten Bandung dapat terhubung (online) 

dengan pemerintah propinsi Jawa Barat. 

Sistem Aplikasi yang dibangun pada tiap dinas, badan, lembaga dan kantor 

dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung tidak terlepas dari pembangunan 

infra struktur jaringan komputer dengan sistem “WaveLan” sehingga dengan 

demikian  perancangan dan pembangunan sistem manajemen basis data pun harus 

menggunakan konsep dan implementasi yang sesuai dengan masing-masing 

aplikasi ditiap lokasi serta tentu haruslah menunjang sistem jaringan komputer 

atau dengan kata lain sistem manajemen basis data yang dibangun haruslah yang 

berbasis pada sistem basis data tersebar. 

 

2. Pembahasan 

Pembangunan basis data tersebar guna kepentingan penerapan e-Gove di 

Kabupaten Bandung tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur jaringan 

komputer di lokasi yang akan dihubungkan. Dengan kata lain sebelum 

membangun dan mengimplementasikan basis data tersebar sebaiknya dibangun 

dulu jaringan komputernya. 
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PETERNAKAN 

 

P

E

N

D

U

D

U

K 

I

N

T

E

R

N

A

L

  

INFORMASI 

KEPETERNAKAN  

INFORMASI 

KEPETERNAKAN  

KA.DINAS  

KA.DINAS  

PETERNAKAN 

KAB./KOTA  

DATA- 

DATA 

DATA- 

DATA 

DATA- 

DATA 

PILE 

DATA-DATA 

PER 

KABUPATEN / 

KOTA  
ENTRY 

BANK DATA 

BANK DATA 

KEBIJAKSANAAN /KEPUTUSAN / 

INSTRUKSI 

KPDE  

BIRO PDE  

DATA  - DATA  

DARI  

PETERNAK  

E

K

S

T

E

R

N

A

L 

2.1 Analisis Aliran Informasi 

Menambahkan dari hal yang telah disampaikan pada pendahuluan diatas, 

bahwa kebutuhan data yang akan diolah dalam aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Peternakan merupakan data masukan dari seluruh Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) yang berasal dari tiap-tiap desa atau kelurahan diseluruh 

kecamatan yang direkapitulasi oleh Dinas Peternakan Kabupaten/kota sampai 

tingkat propinsi.  

Dibawah ini merupakan Aliran Data dan Informasi yang terjadi selama 

proses bisnis berjalan di Subdin Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Bandung termasuk pelaporannya yang disampaikan ke tingkat 

propinsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan aliran data dan informasi Sistem Informasi Manajemen Peternakan 

 

2.2 Jaringan Komputer 

Pembangunan jaringan komputer dilingkungan pemerintah Kabupaten 

Bandung sampai saat ini telah dibangun dengan konsep pembagian beberapa 

lokasi (3 Site) yang dihubungkan dengan menggunakan pembangunan Wavelan, 
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yang semuanya terhubung ke komputer server yang ditempatkan di Kantor 

Pengolahan Data Elektronik (KPDE).  

Berikut arsitektural jaringan komputer SIMDA yang telah dibangun 

dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Arsitektual Jaringan komputer yang terhubung  

diseluruh lokasi di Kabupaten Bandung 

 

Jika dilihat dari bentuk jaringan diatas maka dapat terlihat bahwa seluruh 

badan dan lembaga termasuk dinas dalam sistem pemerintahan Kabupaten 

Bandung terhubung di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Bahkan 

untuk setiap pemerintahan daerah sudah saling terhubung melalui setiap KPDE 

yang dikelola oleh BAPESITELDA (Badan Pengelola Sistem Informasi Dan 

Telematika Daerah). 

Sehingga dalam pembangunan sistem informasi manajemen termasuk 

pembangunan Sistem Informasi Manajemen Peternakan yang berbasis pada 

konsep basis data tersebar (terdistribusi) dapat mengacu pada arsitektural berikut 

ini  : 
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Gambar 3. Arsitektual Jaringan komputer yang terhubung dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan ke Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) 

 

2.3  Instalasi Basis Data Tersebar 

Agar aplikasi yang akan digunakan untuk pengolahan data peternakan dapat 

terhubung dengan institusi yang lain (Dinas, Badan dan Lembaga) maka basis 

data pun harus dapat difungsikan pada semua lokasi yang dapat diakses walaupun 

memiliki hak akses yang terbatas. 

Mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Setelah jaringan komputer yang akan digunakan terinstalasi dengan baik 

maka pada komputer server yang dimiliki oleh Subdin Peternakan, harus 

diinstalkan Database Management System (DBMS) dengan menggunakan 

Sybase SQL Anywhere versi 5.0. (server) 

2. Instalkan pula DBMS pada client yang terhubung ke server pada Subdin 

Peternakan, sebagai tempat/lokasi untuk mengolah (input dan update) data. 

3. Setelah itu hubungkan antara basis data TERNAK yang sudah terinstalkan 

pada komputer server dengan aplikasi SIMTERNAK telah diinstalkan 
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pada komputer client pada Subdin Peternakan melalui ODBC (Open 

Database Connectivity) dengan memilih driver sybase sql anywhere 5.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Konektifitas melalui ODBC 

 

4. Demikian selanjutnya sehingga terhubung dengan baik dan dapat 

berfungsi dengan baik. 

 

Sehingga walaupun aplikasi dijalankan melalui client tapi basis data yang diakses 

menggunakan basis data yang tersimpan pada server. Termasuk backup basis data 

secara berkala ke server pusat di KPDE, agar pada saat ada instansi lain yang 

memerlukan informasi akan selalu “up to date” karena informasi yang diakses 

berasal dari basis data yang tersimpan pada server di KPDE. 

 

3. Kesimpulan Dan Saran 

Dari uraian singkat diatas memang masih banyak yang perlu dipertajam dan 

diperluas lagi kajiannya namun secara eksplisit hal-hal diatas cukup mewakili 

ditingkat dasar saja. Berikut yang perlu dijadikan pemahaman oleh para pembaca : 
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1. Bahwa untuk mengimplementasikan basis data tersebar harus memiliki 

pemahaman tentang jaringan komputer termasuk topologi sesuai dengan 

pembangunan jaringan komputernya. 

2. Pemahaman berikutnya adalah dari sisi aplikasi yang dibangun harus 

menerapkan konsep client – server. 

3. Dari basis data yang diinstalasi harus mampu mendukung client - server 

(dipilih DBMS yang mampu untuk melakukan proses client – server). 

4. Pada akhirnya informasi yang diperlukan oleh pihak lain diluar Subdin 

Peternakan akan sangat mudah untuk diperoleh. 

 

 Sedangkan saran yang perlu disampaikan dalam hal ini adalah paling tidak 

untuk membuat dan mengimplementasikan basis data terdistribusi, perancang 

harus memahami konsep pembangunan basis data secara komprehensif baik untuk 

aturan integritas konstrain, hak akses bahkan transaksional basis datanya dengan 

harapan basis data yang dibuat mampu memberikan rasa aman serta mampu 

menjaga data agar tidak hilang atau dirusak oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab serta mampu melakukan penjadwalan proses tiap transakasi yang ada. 
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OPTIMALISASI SERVER DENGAN LINUX SAMBA 

DI METEOR GAME CENTER 

 

Sugih Hartanto, S.Kom. 

 

 

Abtract 

A computer that stands alone or stand alone has limitations in many things, that to use the 

various enhancements, all these devices must be connected to the computer. For example, to 

use the printer, the printer must be connected with the computer. Once the software, either in 

the form of the system and the application form data. The software should be on the computer 

that process. So that must be provided with hardware and software peangkat accordance with 

the number of computers needed. To overcome this were the need to connect the computers 

were in a network, which is also called the network computer, a network that connects a 

computer to other computers. However, the computer can not work without human 

intervention, because the computer is only a tool, a network administrator's role in a 

computer network. An administrator should be designing a computer network, selecting 

hardware, to determine the transmission media, select the operating system server and client, 

and Determine the services that exist in the computer network that handled. 

 

Keyword : network, hardware and software, operating system server and client, 

administrator. 

 

1. Pendahuluan 

Jaringan komputer adalah kumpulan atau beberapa komputer yang 

dihubungkan sehingga dapat berkomunikasi, termasuk printer dan peralatan lainnya 

yang saling terhubung. 

Server adalah sebuah komputer yang memberikan layanan kepada client 

kapanpun komputer client minta, jadi di sini sebuah komputer sever harus siap setiap 

waktu  dan  optimal agar layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diminta 

client. Adapun kemampuan yang dimiliki komputer sever  dalam melaksanakan 

tugasnya , diantaranya adalah: 

1. Dapat bekerja dengan kecepatan tinggi. 
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2. Dapat memberikan servise-servise yang diminta client. 

3. Keamanan sekuriti jaringan. 

4. Mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi 

Linux sebagai system operasi yang gratis, terbuka (open source) dan stabil 

ternyata memiliki kemampuan internet dan jaringan yang sangat tinggi, dan dapat 

melaksanakan semua aplikasi internet. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

perusahaan-perusahan yang bergerak dibidang layanan internet dan E-commerce yang 

menggunkan Linux sebagai system operasi utamanya.  

                                                                                  

                        workstasion                                            workstasion 

                                        Hub/Konsentrator                                                                                      

                                           

             server jaringan                                                  workstasion                                                                 

                                      
Gambar 1. Topologi Star (bintang) 

 

 

1.1  Hardware (perangkat keras) 

  Hardware merupakan komponen fisik yang dibutuhkan untuk membentuk 

sebuah jaringan komputer. Komponen yang harus ada ketika akan membentuk sebuah 

jaringan antara lain:  NIC (Network Interface Card), hub, kabel, konektor Rj.45) 

 

1.2  Software jaringan  

Yang dimaksud dengan software disini adalah system operasi jaringan. Sistem 

operasi memberikan platfrom layanan tingkat rendah yang sama-sama digunakan oleh 

berbagai aplikasi. Sedangkan system operasi jaringan (Network Operating system 

atau NOS) mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh system operasi stand-
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alone. Selain tugas komputasi tingkat rendah yang umum, system operasi jaringan 

juga bertanggung jawab atas : 

1. Mengarahkan lalu lintas data pada jaringan  

2. Memungkinkan dan mencegah akses kefile data berdasarkan persyaratan 

keamanan. 

3. Mengelola permintaan layanan printer 

4. Mengelola komunikasi dan pesan diantara pengguna jaringan 

5. Mengelola hubungan diantara jaringan dan lokasi jarak jauh 

Contoh system operasi yang biasa digunakan sebagai system operasi jaringan adalah 

Windows for workgroup (windows 9x, windows me, windows 2000 profesional, 

windows xp Windows NT, Windows 2000 server, Linux/ Unix, Novell Netware dll 

 

1.3 Alasan  memakai Linux 

Sebelum memakai Linux, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang 

perlu diketahui sebelum menggunkannnya, berikut ini beberapa alasan dari pemakain 

linux sebagai system operasi alternatif Microsoft Windows : open source, murah, 

multi tasking, multi user, handal dalam jaringan 

 

2. Analisa Masalah 

Dari sekian banyak analisa masalah yang ada dalam sebuah komputer server 

diantaranya : 

1. Bagaimana konfigurasi komputer server. 

2. Bagaimana setting komputer server (Linux) dan workstation (windows). 

3. Bagaimana membuat user untuk samba  dan pengaturan hak akses. 

4. Menghubungkan Linux ke Windows. 

5. Bagaimana sharing antar komputer 

 

3. Pembahasan dan Testing  

a. Instalasi 

Instalasi adalah proses memasang sistem operasi di komputer agar dapat 

dipakai. Pada prinsipnya instalasi adalah penyiapan proses penyalinan file-file dari 

media distribusi (dalam bentuk terkompresi) ke harddisk.  
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b. Persiapan 

Persiapan yang perlu dilakukan adalah : 

 Komputer dengan harddisk, floppy drive atau CD-ROM 

 Dua atau lebih partisi kosong di harddisk (atau harddisk yang belum 

terformat) 

 Satu disket kosong untuk boot disk (tidak diperlukan jika Anda mempunyai 

CD distribusi dan CD-ROM Anda dapat di-boot) 

 Installer Red Hat Linux 

Ada baiknya membaca dulu manual Red Hat Linux yang terdapat di installer. Manual 

ini menjelaskan secara rinci tiap tahap dalam prosedur instalasi. Cara membacanya:  

Dari DOS\Windows, browse CD distribusi dan buka file index.htm di folder 

doc\rhmanual\manual\. Dari Linux, mount dulu CD-ROM ke salah satu direktori dan 

buka file index.htm di subdirektori doc/rhmanual/manual/. dengan Netscape atau 

lynx. Misalnya: 

# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 

$ cd /mnt/cdrom/doc/rhmanual/manual 

$ lynx index.htm 

atau  

# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 

$ startx 

$ netscape file:/mnt/cdrom/doc/rhmanual/manual/index.htm 

 

c. Partisi 

Terlebih dahulu akan dijelaskan sekilas mengenai partisi di harddisk. Istilah  

geometri dalam  harddisk antara lain : silinder/track, side, dan sektor.  

Misalkan ini sebuah harddisk (gambar 2).  

 

Gambar 2.  Harddisk kosong 

Dengan partisi, dimungkinkan untuk menaruh sistem operasi yang berbeda di 

dalam satu harddisk. Sistem operasi tunggal pun dapat memanfaatkan partisi, 

file:///D:/mnt/cdrom/doc/rhmanual/manual/index.htm
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misalnya dengan menaruh program dan file-file sistem operasi di satu partisi dan data 

di partisi lain. Jika sistem operasi di-upgrade misalnya, tidak perlu mengganggu data 

di lain partisi (gambar 3). Sebabnya adalah, karena tiap partisi diformat terpisah dan 

masing-masing dapat diformat dengan filesystem berbeda (partisi DOS/Windows 

dengan FAT, NT dengan NTFS, Linux dengan ext2fs).  

 

Gambar 3.  Harddisk dengan partisi 

Sektor pertama tiap partisi biasa disebut boot sector atau boot record. Dalam 

proses booting, BIOS akan membaca boot record dan menjalankan program kecil 

yang ada di sana. Program tersebut kemudian akan memuat sistem operasi di partisi 

yang bersangkutan (jika ada). Di sektor pertama harddisk terdapat pula boot record 

yang disebut Master Boot Record (MBR). Program boot loader (seperti LILO milik 

Linux) dapat ditaruh di sektor ini. MBR adalah sektor yang dibaca pertama sebelum 

boot sector manapun, sehingga boot loader dapat menampilkan menu agar kita dapat 

memilih sistem operasi mana yang akan dijalankan. Boot loader kemudian akan 

menunjuk ke boot sector di partisi yang sesuai (gambar 4).  

 

Gambar 4.  Boot record dan master boot record 

Jumlah partisi dalam satu harddisk maksimum 4 buah. Untuk kebutuhan 

tertentu jumlah ini tidaklah cukup. Karena itu ada trik yang disebut extended 

partition: menaruh partisi di dalam partisi. Partisi-dalam-partisi ini disebut partisi 

logis, sementara partisi ``biasa'' (termasuk partisi extended yang menampung partisi 

lain) disebut partisi fisik. Partisi fisik dinomori 1 s.d. 4, sementara logis 5 dst. Lihat 

gambar 4. Perlu diingat lagi bahwa jumlah partisi fisik, termasuk partisi extended, 

maksimum empat. Jadi Anda hanya dapat membuat paling banyak 3 partisi primary 

(partisi fisik yang bukan extended). Di lain pihak, jumlah partisi logis dapat lebih dari 

empat.  

 

Gambar 5.  Partisi primary dan extended 
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Informasi tentang ukuran dan letak tiap partisi dalam sebuah harddisk 

diletakkan di tabel partisi di sektor pertama (MBR). Program untuk memanipulasi 

tabel partisi disebut FDISK (di DOS), atau fdisk dan cfdisk (di Linux). Program ini 

dapat membuat, menghapus partisi, serta menandai suatu partisi dapat di-boot atau 

tidak. Terdapat pula utilitas seperti Partition Magic dan fips yang dapat Anda gunakan 

untuk mengubah-ubah dan memindahkan letak partisi tanpa harus menghapusnya 

dulu.  

Untuk instalasi Red Hat, diperlukan minimal dua partisi. Satu partisi untuk 

root filesystem, sementara satu partisi untuk swap. Linux dapat pula menaruh swap di 

file (seperti halnya win386.swp di Win95/98 atau c:\pagefile.sys di WinNT), tapi 

instalasi Red Hat mewajibkan kita menaruh swap di partisi kosong. Hal ini dapat 

diubah setelah instalasi.  

Partisi tambahan dapat pula dibuat, misalnya untuk direktori /home, tempat 

user menyimpan data, dibuatkan partisi terpisah. Strategi membuat partisi dapat Anda 

baca di install-guide. Red Hat memberikan pilihan default yaitu instalasi Server (4 + 1 

swap) dan Workstation (2 + 1 swap). Lihat manual Red Hat untuk jelasnya, dan juga 

untuk keterangan berapa besar kira-kira partisi swap yang dibutuhkan. Jika Anda 

hendak menginstalasi juga DOS/Win95/NT/FreeBSD/OS/2, bacalah beberapa 

dokumen mini HOWTO seperti Linux+Win95 atau Linux+FreeBSD. HOWTO 

tersedia di direktori doc/howto di CD distribusi.  

d. Ruang disk 

Berapa ruang disk yang dibutuhkan? Untuk sistem minimal tanpa X, sekitar 

125 MB. Untuk sistem minimal dengan X, sekitar 200 MB. Untuk instalasi default 

Workstation, kurang lebih 600 MB. Untuk instalasi default Server, kurang lebih 1,6 

GB.  Pada dasarnya kernel Linux sendiri berukuran kecil. Sebagian besar ruang di 

disk ditempati oleh library C, program dan dokumentasinya, serta - setelah sistem 

berjalan - oleh data user dan file-file log. Sebelum kita melakukan sharring antara 

komputer Server (Linux) dengan komputer client (Windows) terlebih dulu ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, antara lain : 

Dalam penyetinggan jaringan semua komputer dalam satu jaringan harus memakai 

nomor IP yang satu kelas. Misalnya kita ambil contoh dengan menggunkan IP kelas C 

dengan IP 192.168.0.200 dengan netmask 255.255.255.0.  
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Setelah selesai kartu nomor IP yang telah dibuat diaktifkan dengan cara : 

 [root@klaten /]# /etc/rc.d/init.d/network restart 

Shutting down interface eth0:                            [  OK  ] 

Shutting down loopback interface:                    [  OK  ] 

Setting network parameters:                              [  OK  ] 

Bringing up loopback interface:                        [  OK  ] 

Bringing up interface eth0:                                [  OK  ] 

[root@klaten /]# 

Setting Jaringan  Setting server dengan Linux 

login as: root 

Using keyboard-interactive authentication. 

Password: 

Last login: Wed Dec 28 13:09:11 2005 from 192.168.0.114 

Meteor:~# 

Membuat user baru  

Meteor:~# adduser meteor 

Adding user `meteor'... 

Adding new group `meteor' (1002). 

Adding new user `meteor' (1002) with group `meteor'. 

Creating home directory `/home/meteor'. 

Copying files from `/etc/skel' 

Enter new UNIX password: 

Retype new UNIX password: 

passwd: password updated successfully 

Changing the user information for meteor 

Enter the new value, or press ENTER for the default 

        Full Name []: Meteor Game Center 

        Room Number []: 3 

        Work Phone []: 0274-7408057 

        Home Phone []: 

        Other []: 

Is the information correct? [y/N] y 
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Meteor:~# 

 

Setting IP Addres 

Meteor:~# ifonfig_eth0_ xxxx.xxxx.xxxx.xxxx _ netmask _  xxx.xxx.xxx.xxx 

     IP yang diinginkan                         sesuai dengan kelas IP 

Meteor:~# ifonfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255. 

Mengaktifkan setting IP 

Meteor:~#/etc/rc.d/init.d/network restrat 

Melihat sudah aktif atau belum dengan ping IP sendiri 

Meteor:/usr/src/linux-2.4.31# ping 192.168.0.1 

PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes 

64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.1 ms 

64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.0 ms 

64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.0 ms 

--- 192.168.0.1 ping statistics --- 

7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss 

round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.1 ms 

Melihat sudah aktif atau belum dengan ping komputer lain 

Meteor:/usr/src/linux-2.4.31# ping 192.168.0.20 

PING 192.168.0.20 (192.168.0.20): 56 data bytes 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.4 ms 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.2 ms 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.2 ms 

--- 192.168.0.20 ping statistics --- 

7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss 

round-trip min/avg/max = 0.2/0.2/0.4 ms 

Langkah-langah setting komputer client atau pengalamatn IP dengan sistem 

operasi Windows XP : 

1. Masuk  Windows Expoler, Klik kanan star menu kemudian klik Expoler 
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2. Setelah masuk Windows Explorer, Klik kanan My Network Place pilih 

properties 

Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut: 

 
Gambar 6. Tampilan Local Area Connection 

 

Klik kanan local Area Connection Enable (NIC) pilih properties. Catatan 

:sebelum melakukan langkah diatas pastikan instalasi kabel UTP sudah benar, 

konecktor Rj 45 sudah dicolokkan baik pada Hub/Consentrator juga pada NIC 

diclient, begitu juga instalai kabel UTP pada server (Client hub Server) 

3. Setelah properties dipilih maka akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 
Gambar 7. Tampilan Properties 

 

Kemudian pada tab General klik internet protokol (TCP/IP) kemudian klik 

tombol properties. Kemudian akan muncul gambar berikut 

 
Gambar 8. Tampilan Pengisian IP Adress 

 

Pada tab general pastikan Obtain an IP address automatically terpilih. 

Masukan nomor IP yang diinginkan tapi harus sesuai dengan kelas IP server, misal 

masukan IP 192.168.0.2 dengan netmask 255.255.255.0 



Optimalisasi Server Dengan Linux Samba Di Meteor Game Center 

Sugih Hartanto 

 

 102 

Setelah itu komputer minta direstart 

Kemudian cek IP dengan buka Command Prompt 

C:\Documents and Settings\Meteor>ipconfig/all 

Windows IP Configuration 

        Host Name . . . . . . . . . . . . : meteor01 

        Primary Dns Suffix  . . . . . . . : 

        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown 

        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No 

        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No 

Ethernet adapter Local Area Connection: 

        Connection-specific DNS Suffix  . : 

        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe 

rnet NIC 

        Physical Address. . . . . . . . . : 4C-00-10-51-C2-6F 

        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No 

        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 

        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 

        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 202.95.156.6 

                                            202.95.128.180 

C:\Documents and Settings\Meteor> 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:\Documents and Settings\Meteor>ping 192.168.0.2 

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64 

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64 

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=64 

Ping statistics for 192.168.0.2: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
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Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

4. Menghubungkan Komputer Server Dan Komputer Client dengan Samba 

Dalam penyettingan samba ada dua pilihan yang dapat digunakan, yaitu : 

1. Model text 

2. Model grafis 

Dan Linux RedHat 9 mempunyai kelebihan dalam setting samba yaitu adanya 

penyettingan samba lewat grafis yang mana lebih mudah dari pada lewat text. Tapi 

disini harus dipilih salah satu dari keduanya, misalnya dipilih model text maka 

penyettingan samba harus lewat text terus karena kalau ganti2 akan berakibat grafis 

dari Linux sudah tidak mau jalan lagi. Karena dalam Linux RedHat 9 sudah 

dilengkapi dengan setting lewat grafis yang lebih mudah dalam setting. 

a. Membuat user untuk samba 

Membuat user pada samba harus sama dengan user pada komputer client 

disertai dengan passwordnya. Langkah-langkahnya: 

Klik : Start Application – System Settings – User and Group, kemudian akan 

muncul gambar berikut : 

 
Gambar 9. Tampilan User and Group 

 

Kemudian klik Add User maka akan muncul kotak Create New User, isilah 

nama dan passwordnya dan ini harus sama dengan nama user dan password yang 

dibuat pada komputer Windows atu komputer client. 

b. Menentukan direktori atau perangkat yang ingin dishare 
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Terlebih dulu harus diketahui dimana letah direktori atau perangakt yang ingin 

dishare kemudian baru dishare,disertai dengan akes dan user yang boleh mengakses,  

langkahnya-langkahnya : 

Klik Start Applications – System Settings – Server Settings – Samba Server, 

kemudian akan muncul gambar seperti berikut : 

 
Gambar 10. Tampilan Setting Samba Server 

Kemudian klik Add a samba share maka kan muncul kotak Create Samba 

Share yang harus diisi direktori yang akan dishare beserta  siapa saja yang 

diperbolehkan mengakses direktori tersebut. 

c. Mengaktifkan samba  

Setelah semua selesai di setting baru kita aktifkan samba lewat terminal , caranya Klik 

Start Applications – Sysytem Tools – Terminal atau tekan Alt + Ctrl + F1. Aktifkan 

samba sampai semuanya OK seperti pada gambar 

 
Gambar 12. Tampilan Aktif  Samba 

 

5.  Kesimpulan 

 Dari hasil perencanan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya akhirnya 

dapat ditarik beberapa keimpulan, sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan Linux sebagai sistem operasi dapat menghasilkan suatu 

kestabilan sistem keamanan. 

2. RedHat merupakan distro Linux yang mampu berjalan dibanyak platform, dan 

didistribusikan secara bebas. Linux RedHat diciptakan dengan tujuan untuk 
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melengkapi generasi sebelum dan sesudahnya dalam tingkat ketelitian, 

keamanan, standart international dan mudah dalam penggunaan dalam berbagi 

platform 

3. Dengan Samba kita dapat menghubungkan 2 (dua) sistem operasi yang 

berbeda, karena Samba yang dapat menjembatani kompleksitas platform 

tersebut. 

 

 Dalam sistem jaringan berbasis LAN masih terdapat kekurangan yang 

mungkin dapat diperbaiki dan dikembangkan untuk dimasa yang akan datang, 

diantaranya : 

1. Disediakannya  perangkat keras (hardware) yang mendukung akses jaringan 

yang terbaik. 

2.  Pemilihan sistem operasi (SO) dan game-game yang terinstal harus sesuai 

dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen. 

3. Didukung dengan seorang administrator jaringan  dan operator yang paham 

dengan bidangnya . 

4. Bekerja sama dengan ISP (Internet Service Provider) yang terbaik dan 

terpercaya.  

5. Dalam Optimalisasi Server di Meteor Game Center dengan Linux Samba ini 

masih banyak kekurangan dan belum benar-benar optimal yang mungkin 

dapat diperbaiki dan dikembangkan dimasa yang akan datang.   

 

Daftar Pustaka 

Andry Syahputra, Dasar-dasar penggunaan Linux RedHat 7.1, penerbit Andi, 2001 

Dodi Heriadi, Menjadi adminstrator & Teknisi LAN yang Handal berbasis 

Windows 2000 server dan Xp (Server-Client), Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 

2004 

http://www.redhat.com/docs/manual/linux 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

Modul Teknisi Komputer dan Jaringan LAN, SMILE GROUP Yogyakarta, 2005 

Penanganan Jaringan Komputer, WAHANA Komputer Semarang dan Penerbit 

ANDI Yogyakarta (2001) 



Optimalisasi Server Dengan Linux Samba Di Meteor Game Center 

Sugih Hartanto 

 

 106 

Sidiq S Hidayat, Zen el Guay, Wina Wati, Onno W Purbo, Samba Jembatan 

Windows dan Linux, PT. Elex Komputindo, Jakarta 2002 

Web Site www.linux.or.id www.linux.com www.samba.org  www.wowlinux.co.id  

 

http://www.linux.or.id/
http://www.linux.com/
http://www.samba.org/
http://www.wowlinux.co.id/


 
Jurnal Ilmiah CYBER HASS 

Informatika dan Komputer 

Vol. 1, No.1, Mei 2017, 107-134 

ISSN: 2579-857X 
 

107 
 

PERANGKAT LUNAK REKAM MEDIS 
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Abstract 

 

Implementation of medical efforts in different places of health services such as hospitals, 

polyclinics and clinics can not be separated from the role of the medical records on every 

unit of the health service. Medical record is a file that contains records and documents 

which include the identity of patients, the results of the examination, treatment given, as 

well as measures and other services that have been given to the patient.Results of 

recording in medical records and then processed by all relevant parties in the health 

institution and further information resulting from data processing would be beneficial to 

the management. In addition, medical records can also be used as a reference for the next 

patient service delivery. Thus, patient medical records should be easily found when 

patients seek treatment again. If medical records are not found then the health worker 

will have difficulty in performing medical procedures for patients. With this shows that 

the medical record is a matter that is very important in enhancing the health service. 

Keyword : Medical efforts, Medical Record 
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1. Pendahuluan 

Penyelenggaraan   upaya  medis  di  berbagai  tempat  pelayanan  

kesehatan  seperti   rumah  sakit,  poliklinik   dan   puskesmas   tidak    lepas   dari  

peran  serta   rekam   medis  di   setiap  unit   pelayanan  kesehatan   tersebut.  

Rekam   medis  adalah  berkas   yang   berisi   catatan    dan    dokumen   antara  

lain   berupa   identitas   pasien,   hasil pemeriksaan,   pengobatan    yang    telah   

diberikan,   serta    tindakan  dan  pelayanan  lain   yang   telah   diberikan   

kepada   pasien   (PERMENKES  No: 269/MENKES/PER/III/1997). 

 Hasil pencatatan pada rekam medis kemudian diolah oleh pihak terkait di 

institusi kesehatan tersebut dan selanjutnya informasi yang dihasilkan dari 

pengolahan  data akan bermanfaat bagi pihak manajemen. Selain itu, rekam medis 

juga dapat digunakan sebagai acuan pemberian pelayanan pasien selanjutnya. 

Dengan demikian, rekam medis pasien haruslah mudah ditemukan pada saat 

pasien berobat kembali. Jika rekam medis ini tidak ditemukan maka tenaga 

kesehatan akan kesulitan dalam melakukan tindakan medis bagi pasien tersebut. 

Dengan ini menunjukan bahwa rekam medis merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. 

Puskesmas Dago yang beralamat di Jl. Ir.H.Djuanda No. 360  Bandung 

yakni salah satu institusi kesehatan yang berada di bawah naungan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung. Saat ini dalam pengelolaan rekam medis di Puskesmas 

Dago masih menggunakan cara-cara manual, yakni dengan menuliskan identitas 

pasien, keluhan pasien, hasil diagnosa, nama penyakit dan cara penanganannya 

pada kartu rekam medis. Semua data tersebut lalu dituliskan sebagai status rekam 

medis pasien dan disimpan kedalam buku besar yang berfungsi sebagai 

penyimpan data kunjungan pasien lalu dijadikan arsip oleh pihak medis. Arsip 

tersebut lalu diberikan kepada pimpinan. 

Pengolahan  data  rekam   medis  yang  dipergunakan  saat  ini   di 

Puskesmas   Dago   sebagaimana  diungkap  diatas  dapat  memperlambat   arus  

data   dan    informasi    rekam   medis    kepada    pimpinan. Hal   ini    tentu  

tidak  diinginkan,   sehingga membutuhkan  suatu   aplikasi  yang   bisa   

membantu    pengolahan   data    rekam    medis   guna   meningkatkan  pelayanan   

kesehatan    kepada   pasien. Berdasarkan uraian diatas   penulis    merasa    
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tertarik    untuk    membangun  aplikasi    rekam   medis   yang   mudah  

digunakan. 

 

1.1  Tujuan 

 Adapun tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengolahan informasi rekam medis di Puskesmas Dago. 

2. Merancang aplikasi rekam medis yang bisa membantu kinerja bagian 

rekam medis. 

3. Mengimplementasikan aplikasi rekam medis agar lebih  mudah untuk 

dioperasikan. 

 

1.2 Metode yang Digunakan 

 Dalam penulisan Penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif  analisis yaitu metode dengan menggambarkan keadaan 

menurut data yang sebenarnya kemudian data tersebut akan dikumpulkan dan 

diolah serta dianalisis untuk pengembangan aplikasi tersebut. Dalam melakukan 

pengumpulan data penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, 

diantaranya : 

1. Observasi, yaitu melakukan  pengumpulan data dengan cara langsung 

meneliti permasalahan untuk mendapatkan dan memperoleh penjelasan serta 

data-data yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi ini. 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 

penulis dengan cara melakukan tanya jawab langsung berdasarkan pertanyaan 

yang telah disiapkan. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

buku-buku dan sumber atau referensi data lainnya yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

2. Konsep Dasar Perangkat Lunak 
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Peranan perangkat lunak sangat penting dalam menyajikan sebuah informasi. 

Pada awal perkembangan komputer, perangkat lunak digunakan oleh beberapa 

orang atau perusahaan tertentu saja yang benar-benar memahami fungsi dari 

perangkat lunak tersebut, tetapi saat ini perangkat lunak menjadi pintu gerbang 

menuju jaringan informasi ke seluruh dunia dengan menyediakan berbagai alat 

dan sejenisnya untuk memperoleh data dan informasi dalam segala bentuk. 

 

2.1. Definisi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak atau disebut juga dengan  software adalah komponen 

sistem  yang dibangun berdasarkan logika (pemrograman) dan dibuat untuk 

membantu kinerja dari perangkat keras atau hardware. Tetapi perangkat lunak 

berbeda dengan program, karena perangkat lunak terdiri dari program, dokumen 

dan data. 

Menurut Roger S. Pressman dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak yang 

diterjemahkan LN Harnaningrum berpendapat bahwa : 

“Perangkat Lunak adalah (1) Perintah (Program Komputer) yang 

bila  dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang 

diinginkan. (2) Struktur data yang memungkinkan program 

memanipulasi informasi secara proporsional, dan (3) Dokumen yang 

menggambarkan operasi dan kegunaan program” (2002:10). 

 

2.2. Karakteristik Perangkat Lunak 

Perangkat lunak lebih merupakan elemen  logika dan bukan merupakan 

elemen sistem fisik. Dalam bukunya yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak 

pendekatan praktis (buku satu) Roger S. Pressman menjelaskan karakteristik 

perangkat lunak  adalah sebagai berikut : 

1.   Software (perangkat lunak) dikembangkan, tidak dihasilkan. 

2.   Software (perangkat lunak) tidak akan kadaluarsa (wear out). 

3.  Sebagian software (perangkat lunak) dibangun berdasarkan kebutuhan, 

tidak hanya dibuat dari komponen yang sudah ada. 

2.3. Rekayasa Perangkat Lunak 
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  Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran yaitu sebuah produk 

perangkat lunak mengantarkan potensi  perhitungan yang dibangun oleh sebuah 

perangkat lunak dan sebagai kendaraan yang mengantar sebuah produk. Dalam 

membuat perangkat lunak diperlukan suatu teknologi, teknologi yang akan 

digunakan harus meliputi sebuah proses serangkaian metode, dan sederetan alat 

yang disebut software engineering. 

 

2.4. Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam model proses pengembangan terdapat beberapa metode untuk 

menyelesaikan permasalahan. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak 

dipilih berdasarkan sifat aplikasi dan proyeknya, metode dan alat-alat bantu yang 

akan dipakai dan kontrol serta penyampaian yang dibutuhkan. 

 

2.4.1. Linear Sequential Model 

 Model ini sering disebut dengan “classic life cycle” atau model waterfall. 

Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 

sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak 

dipakai oleh Software Engineener (pengembang perangkat lunak). Model ini 

melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan 

sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, kode pengujian dan pemeliharaan. 

Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain 

harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap analisis. Secara umum 

tahapan pada model Linear Sequential  dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Analisis Desain TesKode

 

Model Linear Sequential 

Tahapan proses dari pemodelan Linear Sequential adalah sebagai berikut: 

1.   Analisis  
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Pada tahapan ini dilakukan analisa kebutuhan yang difokuskan khususnya 

pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun seorang 

analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja dan 

interface yang diperlukan.  

2.   Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang berfokus pada 

empat atribut sebuah program yang berbeda yaitu struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, refresentasi interface dan detail (algoritma) prosedural. 

Proses desain menerjemahkan syarat/kebutuhan kedalam sebuah representasi 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai 

pemunculan kode. 

3.   Kode 

Desain harus diterjemahkan kedalam bentuk  mesin yang dapat dibaca. Dalam 

pembuatan kode dilaksanakan pada langkah ini. Jika desain dilakukan dengan 

cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis.  

4.   Tes 

Setelah kode dibuat maka proses pengujian program dimulai. Proses pengujian 

berfokus pada logika internal perangkat lunak, tujuannya yakni memastikan 

bahwa semua pernyataan sudah di uji dan memastikan bahwa input yang di 

batasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan. 

Sedangkan tahap akhir dalam proses ini yaitu proses pemeliharaan dimana 

perangkat lunak akan mengalami sedikit perubahan setelah disampaikan 

kepada pelanggan (pengecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang 

dilekatkan). Perubahan yang terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan, 

karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-

perubahan didalam lingkungan externalnya ( contohnya perubahan dibutuhkan 

sebagai akibat dari sistem operasi yang baru). Dimana pemeliharaan perangkat 

lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak 

membuat yang baru lagi. 

 

2.5. Basis Data (Database) 
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 Dalam bukunya yang berjudul Basis data (database) Fatansyah 

mengemukakan bahwa : 

 “Basis data merupakan kumpulan dari item data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan 

sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware 

komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan 

manipulasi  data untuk tujuan tertentu. Namun tanpa adanya 

pengulangan (redudancy) yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan”. 

 

2.6. Alat Pemodelan (Modelling Tools) 

 Dalam menyelesaikan Penelitian penulis mengunakan Diagram Hubungan 

Entitas (Entity Relationship Diagram) sebagai alat bantu yang digunakan untuk 

menganalisis aplikasi tersebut.  

 

2.6.1. Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram) 

 Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan notasi grafis dalam 

pemodelan dan konseptual  yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. 

ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. ERD 

menggunakan sejumlah notasi simbolik untuk menggambarkan struktur dan 

hubungan antar data, notasi-notasi yang digunakan yaitu : 

1. Entitas, merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata 

(eksistensinya) dan dapat di bedakan dari sesuatu yang lain. Entitas 

digambarkan dalam bentuk persegi panjang. 

2. Atribut, setiap entitas pasti memiliki atribut, fungsinya untuk 

mendiskripsikan karakteristik (properti) dari entitas tersebut. Atribut 

digambarkan dalam bentuk elipse. 

3. Relasi, berfungsi untuk menunjukan adanya hubungan di antara sejumlah 

entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi digambarkan 

dalam bentuk belah ketupat.  

 Contoh relasi yang terjadi diantara dua himpunan entitas, misalnya Dosen 

dengan Jurusan dapat berupa: 
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a. Relasi satu ke satu (one to one) 

 

Relasi Satu ke satu (one to one) 

 

b. Relasi satu ke banyak (one to many) 

 

Relasi Satu ke banyak (one to many) 

 

c. Relasi banyak ke banyak (many to many) 

 

Relasi Banyak ke banyak (many to many) 

 

2.7. Pengertian Rekam Medis 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No: 269/MENKES/PER/III/2008 

yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen 

antara lain berupa identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah 

diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 

 

2.7.1. Tujuan dan Kegunaan Rekam Medis 

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib 

administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Tanpa 

didukung suatu aplikasi pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, maka 

tertib administrasi tidak akan berhasil. 
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Adapun Kegunaan Rekam Medis antara lain: 

1. Aspek Administrasi 

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya 

menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai 

tenaga medis dan perawat dalam mencapai  tujuan pelayanan kesehatan. 

 

2. Aspek Medis 

Catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan 

pengobatan/perawatan yang  harus diberikan kepada pasien. 

Contoh : 

a. Identitas pasien _ name, age, sex, address, marriage status, etc. 

b. Anamnesis _ “fever” _ how long, every time, continuously, 

periodic??? 

c. Physical diagnosis _ head, neck, chest, etc. 

d. Laboratory examination, another supporting examination. Etc 

 

3. Aspek Hukum 

Menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, 

dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti 

untuk menegakkan keadilan. 

 

4. Aspek Keuangan 

Isi Rekam Medis dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya 

pembayaran pelayanan . Tanpa adanya bukti catatan tindakan /pelayanan, maka 

pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Aspek Penelitian 

Berkas Rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut 

data/informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian . 

6. Aspek Pendidikan 

Berkas Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut 

data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medis yang diberikan pada 

pasien. 
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7. Aspek Dokumentasi 

Isi Rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan 

dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan. 

 

3.  Analisis Kebutuhan Dan Perancangan 

3.1 Gambaran Umum Perangkat Lunak 

 Pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses 

pengolahan data dan informasi rekam medis di PUSKESMAS DAGO agar dapat 

menampilkan informasi rekam medis dan laporan-laporan lainnya yang terkait 

dengan permasalahan diatas sehingga informasi yang disampaikan semakin cepat, 

baik dan akurat. 

 

3.2 Karakteristik Pengguna 

 Pengguna dari aplikasi ini tergolong menjadi 2 kategori, yaitu: 

1. Administrator adalah orang yang mempunyai hak akses penuh terhadap fungsi                  

dari aplikasi ini. 

2. Operator adalah salah satu staf pada bagian registrasi yang bertugas 

menambah, merubah dan mencetak laporan. Namun, seorang operator tidak 

dapat mengelola data user. 

   

3.3 Kebutuhan Data 

 Kebutuhan data merupakan tahapan dalam menggumpulkan data-data 

yang dibutuhkan untuk membangun/merancang perangkat lunak dimulai dari data 

masukan(input) hingga informasi yang dihasilkan (output). 

3.3.1    Data Keluaran 

 Data keluaran (output) yang dihasilkan oleh aplikasi ini adalah : 

1. Laporan Rekam Medis pasien, adalah informasi tentang data rekam medis 

pasien. Dengan data yang disajikan berupa: 

a. Nama Pasien 

b. No Rekam Medis 

c. Tanggal Periksa 

d. Nama Dokter 
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e. Diagnosis 

f. Keterangan 

g. Resep 

2. Laporan  Data Obat, adalah informasi tentang data obat. Dengan data yang 

disajikan berupa: 

a. Kode Obat 

b. Nama Obat 

c. Jenis Obat 

d. Jumlah Obat 

3. Laporan Data Pasien, adalah informasi tentang  identitas pasien. Dengan 

data yang disajikan berupa: 

a. Kode Pasien 

b. Nama Pasien 

c. Alamat 

d. Telepon 

e. Pekerjaan 

f. Umur 

g. Jenis Kelamin 

h. JamKes 

4. Laporan Data Dokter, adalah informasi tentang identitas dokter. Dengan 

data yang disajikan berupa: 

a.  Kode Dokter 

b.  Nama Dokter 

c.  Alamat 

d.  Telepon 

e.  Spesialisasi 

5.   Laporan Data Resep, adalah informasi tentang data resep dari dokter.      

Dengan data yang disajikan berupa: 

  a. No Rekam Medis 

 b. Tanggal Resep 

 c. Nama Dokter 

 d. Nama Pasien 
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 e. Resep 

 

3.3.2   Data Masukan 

 Data masukan (input) yang diperlukan oleh aplikasi ini adalah: 

1. Login 

a. Nama User 

b. Password 

2. Input Data Pasien 

a. Kode Pasien 

b. Nama Pasien 

c. Umur 

d. Jenis Kelamin 

e. Alamat 

f. Telepon 

g. Pekerjaan 

h. JamKes 

3. Input Data Dokter 

a. Kode Dokter 

b. Nama Dokter 

c. Alamat 

d. Telepon 

e. Spesialisasi 

4. Input Data Obat 

a. Kode Obat 

b. Nama Obat 

c. Jenis Obat 

d. Jumlah Obat 

5. Input Data Rekam Medis 

a. No Rekam Medis 

b. Tanggal Periksa 

c. Kode pasien 

d. Kode Dokter 
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e. Diagnosis 

f. Keterangan 

 

 

3.4  Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan gambaran kemampuan (fungsi-fungsi) 

yang dibutuhkan oleh user. Gambaran umum kebutuhan fungsional untuk aplikasi 

ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Kebutuhan Fungsional 

No 

Keb 

Kebutuhan 

Fungsional 

Deskripsi Admin Operator 

1. Kelola Data 

Login 

Aplikasi harus dapat  melakukan 

validasi dan verifikasi pada data login 

untuk memeriksa  nama user, 

Password, jika nama user dan 

Password benar maka aplikasi bisa 

dijalankan, namun  jika salah maka 

akan dikonfirmasi melalui Message 

box.   

  

1.1  Validasi dan 

Verifikasi Login 

Aplikasi akan memberikan hak akses 

bagi pengguna yang sesuai dengan   

nama user dan password.  

    

2. Kelola Data User Aplikasi harus dapat melakukan 

pengelolan data user mulai dari 

input/simpan data user, ubah data user 

dan proses pencarian data user. 

  

2.1 Input/Simpan 

Data User 

Aplikasi dapat menambahkan  dan 

menyimpan data user baru, tujuannya 

untuk menambahkan hak akses pada 

user. 

   

2.2 Ubah Data User Aplikasi dapat melakukan perubahan    
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terhadap data user yang telah ada 

berdasarkan kode user. 

2.3 Hapus Data User Aplikasi dapat menghapus data user 

berdasarkan kode user. 

   

2.4 Pencarian Data 

User 

Aplikasi dapat melakukan proses 

pencarian berdasarkan kode user yang 

telah ada. 

   

3. Kelola Data 

Pasien 

Aplikasi harus dapat melakukan 

pengelolaan data pasien mulai dari 

input & simpan, edit, hapus, pencarian 

dan cetak laporan data pasien. 

 

 

 

3.1 Input & Simpan 

Data Pasien 

Aplikasi dapat menginput & 

menyimpan data pasien lalu direkam 

ke tabel pasien. 

    

3.2 Edit Data Pasien Aplikasi dapat mengubah data pasien 

berdasarkan kode atau nama pasien. 

    

3.3 Hapus Data 

Pasien 

Aplikasi dapat menghapus data pasien 

berdasarkan kode atau nama pasien. 

    

3.4 Pencarian Data 

Pasien 

Aplikasi dapat mencari data pasien 

berdasarkan kode  atau nama pasien. 

    

3.5 Cetak Laporan 

Data Pasien 

Aplikasi dapat mencetak laporan data 

pasien. 

    

4. Kelola Data 

Dokter 

Aplikasi harus dapat melakukan 

pengelolaan data dokter mulai dari 

Input & simpan, edit, hapus, pencarian 

dan cetak laporan data dokter. 

  

4.1 Input & Simpan 

 Data Dokter 

Aplikasi dapat menginput & 

menyimpan  data dokter lalu direkam 

ke tabel dokter. 

    

4.2 Edit Data Dokter Aplikasi dapat mengubah data dokter 

berdasarkan kode atau nama dokter. 
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4.3 Hapus  Data 

Dokter 

Aplikasi dapat menghapus data dokter 

berdasarkan kode atau nama dokter. 

    

4.4 Pencarian Data 

Dokter 

Aplikasi dapat mencari data dokter  

berdasarkan kode atau nama dokter. 

    

4.5 Cetak Laporan 

Data Dokter 

Aplikasi dapat mencetak laporan data 

dokter. 

    

5 Kelola Data Obat  Aplikasi harus dapat melakukan 

pengelolaan data obat mulai dari input 

& simpan, edit, hapus,  pencarian dan 

cetak laporan data obat. 

  

5.1 Input & Simpan 

Data Obat 

Aplikasi dapat menginput & 

menyimpan  data obat lalu direkam ke 

tabel obat. 

    

5.2 Edit Data Obat Aplikasi dapat mengubah data obat 

berdasarkan kode obat. 

    

5.3 Hapus data obat Aplikasi dapat menghapus data obat 

berdasarkan kode obat. 

    

5.4 Pencarian Data 

Obat 

Aplikasi dapat mencari data obat 

berdasarkan kode obat. 

    

5.5 Cetak Laporan 

Data Obat 

Aplikasi dapat mencetak laporan data 

obat. 

    

6. 

 

Kelola Data 

Rekam Medis 

Aplikasi harus dapat melakukan 

pengelolaan data rekam medis mulai 

dari  Input & simpan dan proses 

pencarian berdasarkan nomor rekam 

medis atau berdasarkan nama pasien 

serta cetak laporan rekam medis 

pasien. 

  

6.1 Input & Simpan 

data rekam 

medis 

Aplikasi dapat menginput & 

menyimpan data rekam medis lalu 

direkam ke tabel rekam medis setelah 
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itu muncul preview resep. 

6.2 Pencarian Data 

Rekam Medis 

berdasarkan 

Nomor Rekam 

Medis 

Aplikasi dapat mencari data rekam 

medis pasien berdasarkan No rekam 

medis pasien. 

    

6.3 Pencarian dan 

Cetak Data 

Rekam Medis 

berdasarkan 

Nama Pasien 

Aplikasi dapat mencari data rekam 

medis pasien berdasarkan nama pasien 

lalu cetak rekam medis 

    

 

3.5   Perancangan Antarmuka 

Kebutuhan antarmuka yang dirancang merupakan sarana interaksi antara 

pengguna dengan aplikasi. Tampilan antarmuka (interface) dibuat dalam bentuk 

form-form. Form menu utama memiliki tampilan antarmuka yang  full screen, 

terdiri dari menu drop down untuk mengendalikan form-form lainnya. Menu drop 

down ini mengelompokan form-form berdasarkan fungsi dari masing-masing form 

yaitu input-proses-output. 

 

3.5.1  Hierarki Menu 

 Hierarki menu adalah sebuah bentuk susunan menu yang terdiri dari sub-

sub menu utama sehingga pengguna dapat menentukan sub menu mana yang akan 

dipilih sesuai dengan hak aksesnya. Penulis membuat rancangan hierarki menu 

seperti gambar dibawah ini : 
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Login

Rekam Medis

Obat

Pasien

Dokter

File

Menu Utama

Data Rekam Medis

Cetak Data Pasien

Cetak Data Obat

Pencetakan

Cari berdasarkan 

nama pasien

Cari Berdasarkan 

Nomor Rekam

Informasi

Cetak Data Dokter

Bantuan

Tentang Aplikasi

Kelola User

Logout

Cara Penggunaan 

Aplikasi

Operator

Admin

 

 

Hierarki Menu 

 

 

 

Keterangan : 

Menu utama mempunyai enam menu yang terdiri dari : 

a. Pada aplikasi ini Admin memiliki hak akses penuh dalam menjalankan 

semua fungsi dari aplikasi sedangkan untuk operator tidak dapat 

mengakses sub menu kelola user. 

b. File, memiliki tiga sub menu yaitu Pasien, Dokter dan Obat. 

c. Rekam Medis, memiliki sub menu yaitu  Informasi Rekam Medis. 

d. Pencetakan, memiliki tiga sub menu yaitu Cetak data pasien, Cetak data 

dokter dan Cetak data obat. 
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e. Informasi, memiliki dua sub menu yaitu Informasi pencarian berdasarkan 

Nomor Rekam dan informasi pencarian berdasarkan Nama Pasien. 

f. Bantuan, memiliki tiga sub menu yaitu Kelola User, Tentang Aplikasi dan 

Cara Penggunaan Aplikasi. 

g. Logout. 

 

3.5.2   Form Login 

 Form ini adalah sebagai pembuka sebelum user memasuki menu utama 

didalam  aplikasi. Dalam menu login terdapat dua pengguna yakni seorang admin 

dan operator dengan memiliki interface yang sama. User harus mengisi Nama 

user dan Password, jika nama User dan Password telah sesuai maka user akan 

mendapatkan hak aksesnya untuk menjalankan aplikasi ini. Penulis membuat 

rancangan form login seperti yang ada dibawah ini: 

Nama User

Password

XXXX

Login

User dan Password x

XXXX

Batal

 

Form Login 

 

Keterangan : 

a. Nama User berfungsi untuk mengisi field nama user. 

b. Password berfungsi untuk mengisi field  password user. 

c. Tombol Login berfungsi untuk menyetujui Login. 

d. Tombol Batal berfungsi untuk membatalkan Login. 

 

3.5.3   Form  Menu Utama 

 Form  menu utama adalah form yang didalamnya terdapat beberapa 

pilihan menu yang menuju ke pengolahan data baik itu login, pengolahan data 

pasien, pengolahan data dokter, pengolahan data obat, pengolahan data rekam 
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medis, informasi pencarian data rekam medis, kelola user, tentang aplikasi, cara 

penggunaan aplikasi serta laporan-laporannya. 

 

Menu Utama X

File LogoutBantuanInformasiPercetakanRekam Medis

Admin Copyright@2010 16/07/201011.00

 

Form Menu Utama 

 

Keterangan : 

a. Menu File berisikan subform Pasien, Dokter dan Obat. 

b. Menu Rekam Medis berisikan subform Data Rekam Medis. 

c. Menu percetakan berisikan subform Cetak Data Obat, Cetak data 

Pasien dan Cetak Data Dokter. 

d. Menu Informasi berisikan subform Informasi Pencarian Berdasarkan 

Nomor Rekam dan Informasi Pencarian Berdasarkan Nama Pasien. 

e. Menu Bantuan berisikan subform kelola User, Tentang Aplikasi dan 

Cara Penggunaan Aplikasi. 

f. Logout. 

 

3.5.4   Form  Pasien 

 Form Pasien adalah form yang berfungsi untuk mengisi & menyimpan 

data pasien, mengubah data pasien dan menghapus sesuai dengan atribut untuk 

perubahan data itu sendiri. 
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Kode Pasien

Nama Pasien

Umur

Jenis Kelamin

Alamat

No Telepon

Pekerjaan

JamKes

Pengolahan Data Pasien Listing Data Pasien

xxxxxx

Input TutupHapusEdit

Kode Pasien Nama Pasien
xxx000

Refresh

xxxxx

xxx000

xxxx

00

xxxxxx

12345

DATA PASIEN X

xxxxx

xxxx X

 

Form Data Pasien 

 

Keterangan : 

a. Pada  form  data pasien terdapat dua sub form yakni bagian pengolahan 

data pasien dan listing data pasien.Untuk sub form Listing Data Pasien 

tidak ditampilkan disini karena hanya berisi tampilan data pasien yang 

akan berkaitan dengan laporan pasien. 

b. Untuk sub form pengolahan data pasien berisi Kode pasien, berfungsi 

untuk mengisi field kode pasien. 

c. Nama Pasien, berfungsi untuk mengisi field  nama pasien. 

d. Umur, berfungsi untuk mengisi field umur. 

e. Jenis Kelamin, berfungsi untuk mengisi field jenis kelamin. 

f. Alamat, berfungsi untuk mengisi field  alamat. 

g. No Telepon, berfungsi untuk mengisi field no telepon. 

h. Pekerjaan, berfungsi untuk mengisi field pekerjaan. 

i. Pencarian, berfungsi untuk melakukan pencarian data.  

j. Tombol Refresh, berfungsi untuk me-Refresh textbox setelah proses 

pencarian. 

k. Tombol Input, berfungsi untuk menambah satu field kosong pada 

database. 

l. Tombol Simpan, berfungsi untuk menyimpan data pada database. 
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m. Tombol Edit, berfungsi untuk merubah data yang ada pada database. 

n. Tombol Hapus, berfungsi untuk menghapus data yang ada pada 

database.  

o. Tombol Tutup, berfungsi untuk keluar dari form data pasien. 

 

3.5.5   Form Dokter 

 Form  Dokter adalah form yang berfungsi untuk mengisi & menyimpan 

data dokter, mengubah data dokter, menghapus yang disesuaikan dengan atribut 

untuk perubahan data itu sendiri. 

DATA DOKTER X

Kode SpesialisNo TeleponAlamatNama Dokter

xxx00 XXXX XXXX 12345 XXXX

Kode Dokter

Nama Dokter

Alamat

No Telepon

Spesialis

XXX000

XXXX

XXXX

XXXX

12345

Input Edit TutupHapus

Kode Dokter Nama Dokter

Refresh

Pencarian Data

xx00 xxx

 

Form Data Dokter 

 

Keterangan : 

a. Kode Dokter, berfungsi untuk mengisi field  kode dokter. 

b. Nama Dokter, berfungsi untuk mengisi field  nama dokter. 

c. Alamat, berfungsi untuk mengisi field  alamat. 

d. No Telepon, berfungsi untuk mengisi field no telepon. 

e. Spesialis, berfungsi untuk mengisi field spesialis. 

f. Pencarian Data, berfungsi untuk melakukan pencarian data.  

g. Tombol Refresh, berfungsi untuk me-Refresh textbox setelah proses 

pencarian. 

h. Tombol Input, berfungsi untuk menambah satu field kosong pada 

database. 

i. Tombol Simpan, berfungsi untuk menyimpan data pada database. 

j. Tombol Edit, berfungsi untuk merubah data yang ada pada database. 
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k. Tombol Hapus, berfungsi untuk menghapus data yang ada pada 

database.  

l. Tombol Tutup, berfungsi untuk keluar dari form data Dokter. 

 

3.5.6  Form Obat 

 Form Obat adalah form yang berfungsi untuk mengisi & menyimpan data 

Obat, mengubah data Obat, menghapus dan disesuaikan dengan atribut untuk 

perubahan data itu sendiri. 

 

DATA OBAT X

Kode StokJenisNama Obat

xxx00 XXXX XXXX 99

Kode Obat    

Nama obat

Jenis Obat

Jumlah Obat

XXX000

XXXX

XXXX

99

Input Edit TutupHapus

Kode Obat

Refrsh

Pencarian Data

XXX000

 

Form Data Obat 

Keterangan : 

a. Kode Obat, berfungsi untuk mengisi field  kode obat. 

b. Nama Obat, berfungsi untuk mengisi field  nama obat. 

c. Jenis Obat, berfungsi untuk mengisi field jenis obat. 

d. Jumlah Obat, berfungsi untuk mengisi field jumlah obat. 

e. Pencarian Data, berfungsi untuk melakukan pencarian data.  

f. Tombol Refresh, berfungsi untuk me-refresh setelah proses 

pencarian. 

g. Tombol Input, berfungsi untuk menambah satu field kosong pada 

database. 

h. Tombol Simpan, berfungsi untuk menyimpan data pada database. 

i. Tombol Edit, berfungsi untuk merubah data yang ada pada 

database. 
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j. Tombol Hapus, berfungsi untuk menghapus data yang ada pada 

database.  

k. Tombol Tutup, berfungsi untuk keluar dari form data Obat. 

 

 

 

 

3.5.7   Form  Data Rekam Medis 

   Form Data Rekam Medis  adalah form yang berfungsi untuk mengisi data 

rekam medis dan atribut untuk perubahan data itu sendiri. 

 

DATA REKAM MEDIS X

No

Stok

NamaKode

xxx000 XXXX

No. Rekam Medis     Tanggal Periksa

Kode Pasien

Kode Dokter

Diagnosa

Keterangan

XXX000

XXXX

XXXX

99

Simpan Batal Tutup

XXX000

XXX000

XXX000

XXX000

JumlahJenis

1. 99XXXX

Xxxx

Xxxx

Xxxx

Xxxx

Xxxx

Xxxx

xxxx

 

Form Data Rekam Medis 

 

Keterangan : 

a. No Rekam Medis, berfungsi untuk mengisi field  No Rekam 

Medis. 

b. Tanggal Periksa, berfungsi untuk mengisi field Tanggal Periksa. 

c. Kode Pasien, berfungsi untuk mengisi field Kode Pasien. 

d. Kode Dokter, berfungsi untuk mengisi field Kode Dokter. 

e. Diagnosa, berfungsi untuk mengisi field Diagnosa. 

f. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data pada database. 

g. Tombol Batal, berfungsi untuk membatalkan proses penyimpanan.  

h. Tombol Tutup, berfungsi untuk keluar dari form Data  Rekam 

Medis. 
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3.5.8  Form  Percetakan Data  

 Form  Percetakan Data merupakan  form yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi percetakan data utama yang meliputi cetak data obat, 

cetak data pasien, cetak data dokter dan cetak data rekam medis dan atribut untuk 

perubahan data itu sendiri. 

 

Percetakan Data x

Cetak Data Obat Cetak Data Pasien Cetak Data Dokter

Tutup

 

Form Percetakan Data 

 

Keterangan: 

a. Tombol Cetak Data Obat, berfungsi untuk mencetak Data Obat 

b. Tombol Cetak Data Pasien, berfungsi untuk mencetak Data Pasien 

c. Tombol Cetak Data Dokter, berfungsi untuk mencetak Data Dokter 

d. Tombol Tutup, berfungsi untuk menutup Form Percetakan Data. 

 

3.5.9  Form  Informasi Berdasarkan No Rekam Medis 

 Form informasi berdasarkan no rekam medis berfungsi untuk 

menampilkan informasi pencarian data rekam medis pasien berdasarkan no rekam 

medis dan atribut lainnya untuk perubahan data itu sendiri. 
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No Rekam Medis

Tanggal

No RM: xx00

1/1/90 Dokter

Pasien

xxxx

xxxx

Informasi Rekam Medis

Nama Obat DosisJenis Obat

00xxxxxxxx Tutup

Informasi Rekam Medis x

 

Form Informasi No Rekam Medis 

Keterangan: 

a. No RM, berfungsi untuk mengisi field nomor rekam medis pasien. 

b. Tanggal, Pasien dan Dokter akan secara otomatis muncul jika no RM telah 

dipilih disertai informasi rekam medis. 

c. Tombol Tutup, berfungsi untuk menutup form informasi no rekam medis. 

 

3.5.10  Form  Informasi Berdasarkan Nama Pasien 

 Form informasi berdasarkan nama pasien berfungsi untuk menampilkan 

informasi data rekam medis pasien berdasarkan nama pesien dengan atribut dan 

perubahan data itu sendiri. 

Nama Pasien Kode Pasien

Informasi Rekam Medis X

xxxx

RefreshCetak Info Rekam Medis

Nama Pasien Alamat Tinggal

xxxx xxxx

xxx000

Tutup

 

Form Informasi Berdasarkan Nama Pasien 

 

Keterangan: 

a. Nama Pasien, berfungsi untuk mengisi field nama pasien. 

b. Kode Pasien, berfungsi untuk mengisi field kode pasien. 
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c. Tombol Cetak Info Rekam Medis, berfungsi untuk menampilkan dan 

mencetak data rekam medis berdasarkan nama pasien. 

d. Refresh berfungsi, untuk me-refresh setiap field.  

e. Tombol Tutup, berfungsi untuk menutup form informasi berdasarkan 

nama pasien dan kode pasien. 

 

3.5.11  Form Kelola User 

 Form kelola User berfungsi untuk menampilkan  form kelola user dan 

beberapa atribut untuk perubahan data itu sendiri. 

Kode User

Nama User

Password

Kelola User x

EditInput

xxxx

xxxx

xxxx

TutupHapus

Kode User

Refresh

 

Form kelola User 

 

Keterangan : 

a. Kode User, berfungsi untuk mengisi field kode user. 

b. Nama User, berfungsi untuk mengisi field nama user. 

c. Password, berfungsi untuk mengisi field password. 

d. Tombol Input, berfungsi untuk menambah field baru kedalam database. 

e. Tombol Edit, berfungsi untuk merubah nama user dan password. 

f. Kode user  yang berada dibagian bawah, berfungsi untuk melakukan 

proses pencarian. 

g. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form kelola user. 

 

3.5.12  Form Tentang Aplikasi 
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Form Tentang Aplikasi adalah sebuah form yang menampilkan informasi 

tentang aplikasi  yang dibuat dan informasi lain yang terkait didalamnya. 

 

Xxxx

Xxxxx

XXXX

Xxxx

Xxxx

xxxx

Tentang Aplikasi X

Ok

 

Form Tentang Aplikasi 

 

3.5.13  Form Cara  Penggunaan Aplikasi 

Form cara penggunaan aplikasi berfungsi untuk membantu  pengguna 

aplikasi ini untuk memecahkan masalah yang sifatnya dengan tata cara 

mengoperasikan aplikasi ini. 

File InformasiPercetakanRekam Medis

Xxxxx

Xxxxx

xxxxx

Tutup

 

Form Informasi Penggunaan Aplikasi 

 

4.   Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini dapat mempermudah proses pengolahan laporan  data pasien, 

laporan dokter, laporan obat dan informasi rekam medis.   

2. Data yang tersimpan dalam database akan mempermudah proses 

pencarian sehingga tidak akan membutuhkan waktu yang lama. 



Perangkat Lunak Rekam Medis (Studi Kasus: Puskesmas Dago Bandung) 
Iwan Ridwan 

 

 

134 
 

3. Dengan aplikasi yang dibangun, resiko hilangnya data dapat sedikit 

teratasi sehingga pada saat menampilkan informasi berupa laporan data 

pasien, laporan data dokter, laporan data obat dan informasi rekam medis 

akan lebih tepat dan akurat. 

4. Pendekatan dengan model sequential linear dirasakan cukup membantu 

dalam proses pembangunan perancangan dari tahap analisis hingga tahap 

implementasi. 
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PERANGKAT LUNAK OPERASI PENINGKATAN CITRA  

DENGAN PENDEKATAN OPERASI TITIK 

DAN OPERASI SPASIAL 

 

Nur Alamsyah 

E-Mail : nuralamsyah.bdg@gmail.com 

 

Abstract 

 

In everyday life, image processing (image processing) plays a fairly important though 

often not recognized directly. Initially digital image processing is used for program space 

and military needs in the 1960s. In the development of image processing is needed in 

other areas. The use of image processing in the everyday world of them are in the world 

of photography, image processing can be used to sharpen blurry photos or can be 

otherwise. In addition to the world of photography, image processing is used also in 

medicine, especially to clarify the results of x-ray image of human organs, or it can also 

simplify the image to make it easier to study. Image processing is also used in other 

fields, such as broadcasting, digital telecommunications, multimedia systems, biology, 

remote sensing systems, graphic arts, printing, and others. 

.Keyword : Image Processing 
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1. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari, pengolahan citra (image processing) 

memegang peranan yang cukup penting walaupun sering kali tidak disadari 

secara langsung. Awalnya pengolahan citra digital digunakan untuk program 

ruang angkasa dan kebutuhan militer pada tahun 1960-an. Pada 

perkembangannya pengolahan citra dibutuhkan dalam bidang-bidang lain. 

Penggunaan pengolahan citra dalam dunia sehari-hari diantaranya adalah 

dalam dunia fotografi, pengolahan citra dapat digunakan untuk mempertajam 

hasil foto yang buram atau dapat pula sebaliknya. Selain dalam dunia 

fotografi, pengolahan citra digunakan juga dalam kedokteran, terutama untuk 

memperjelas citra hasil sinar-x organ tubuh manusia, atau dapat juga 

menyederhanakan citra tersebut agar lebih mudah untuk diteliti. Pengolahan 

citra juga digunakan dalam bidang lain, seperti penyiaran, telekomunikasi 

digital, sistem multimedia, biologi, sistem penginderaan jauh, seni grafis, 

percetakan, dan lain-lain. 

Pengolahan citra sebenarnya suatu proses mengolah citra sehingga 

menghasilkan citra lain yang lebih sesuai dan diinginkan. Salah satu bagian 

dari pengolahan citra adalah peningkatan citra. Secara implisit seluruh operasi 

pengolahan citra menggunakan teknik peningkatan citra, seperti yang 

diinginkan ataupun dipakai sebagai pengolahan awal untuk proses lain. 

Operasi peningkatan citra akan meningkatkan kualitas citra. Operasi ini 

digunakan untuk memperbaiki kontras, karakteristik kecerahan atau 

mempertajam detilnya. 

 

1.1  Tujuan 

 Adapun tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengolahan citra untuk memperbaiki kontras, 

karakteristik keceahan atau mempertajam tingkat kedetailannya. 

2. Merancang aplikasi pengolahan citra untuk membantu pengoptimalan 

sebuah gambar 
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3. Mengimplementasikan aplikasi pengolahan citra agar lebih mudah 

digunakan. 

 

1.2 Metode yang Digunakan 

 Dalam penulisan Penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif  analisis yaitu metode dengan menggambarkan keadaan 

menurut data yang sebenarnya kemudian data tersebut akan dikumpulkan dan 

diolah serta dianalisis untuk pengembangan aplikasi tersebut. Dalam melakukan 

pengumpulan data penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, 

diantaranya : 

1. Observasi, yaitu melakukan  pengumpulan data dengan cara langsung 

meneliti permasalahan untuk mendapatkan dan memperoleh penjelasan serta 

data-data yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi ini. 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 

penulis dengan cara melakukan tanya jawab langsung berdasarkan pertanyaan 

yang telah disiapkan. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

buku-buku dan sumber atau referensi data lainnya yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perangkat Lunak Operasi Peningkatan Citra Dengan Pendekatan Operasi Titik 

Dan Operasi Spasial 
Nur Alamsyah 

 

 

139 
 

2. Konsep Dasar Perangkat Lunak 

Peranan perangkat lunak sangat penting dalam menyajikan sebuah informasi. 

Pada awal perkembangan komputer, perangkat lunak digunakan oleh beberapa 

orang atau perusahaan tertentu saja yang benar-benar memahami fungsi dari 

perangkat lunak tersebut, tetapi saat ini perangkat lunak menjadi pintu gerbang 

menuju jaringan informasi ke seluruh dunia dengan menyediakan berbagai alat 

dan sejenisnya untuk memperoleh data dan informasi dalam segala bentuk. 

 

2.1. Definisi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak atau disebut juga dengan  software adalah komponen 

sistem  yang dibangun berdasarkan logika (pemrograman) dan dibuat untuk 

membantu kinerja dari perangkat keras atau hardware. Tetapi perangkat lunak 

berbeda dengan program, karena perangkat lunak terdiri dari program, dokumen 

dan data. 

Menurut Roger S. Pressman dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak yang 

diterjemahkan LN Harnaningrum berpendapat bahwa : 

“Perangkat Lunak adalah (1) Perintah (Program Komputer) yang 

bila  dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang 

diinginkan. (2) Struktur data yang memungkinkan program 

memanipulasi informasi secara proporsional, dan (3) Dokumen yang 

menggambarkan operasi dan kegunaan program” (2002:10). 

 

2.2. Karakteristik Perangkat Lunak 

Perangkat lunak lebih merupakan elemen  logika dan bukan merupakan 

elemen sistem fisik. Dalam bukunya yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak 

pendekatan praktis (buku satu) Roger S. Pressman menjelaskan karakteristik 

perangkat lunak  adalah sebagai berikut : 

1.   Software (perangkat lunak) dikembangkan, tidak dihasilkan. 

2.   Software (perangkat lunak) tidak akan kadaluarsa (wear out). 

3.  Sebagian software (perangkat lunak) dibangun berdasarkan kebutuhan, 

tidak hanya dibuat dari komponen yang sudah ada. 
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2.3. Rekayasa Perangkat Lunak 

  Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran yaitu sebuah produk 

perangkat lunak mengantarkan potensi  perhitungan yang dibangun oleh sebuah 

perangkat lunak dan sebagai kendaraan yang mengantar sebuah produk. Dalam 

membuat perangkat lunak diperlukan suatu teknologi, teknologi yang akan 

digunakan harus meliputi sebuah proses serangkaian metode, dan sederetan alat 

yang disebut software engineering. 

 

2.4. Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam model proses pengembangan terdapat beberapa metode untuk 

menyelesaikan permasalahan. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak 

dipilih berdasarkan sifat aplikasi dan proyeknya, metode dan alat-alat bantu yang 

akan dipakai dan kontrol serta penyampaian yang dibutuhkan. 

 

2.4.1. Linear Sequential Model 

 Model ini sering disebut dengan “classic life cycle” atau model waterfall. 

Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 

sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak 

dipakai oleh Software Engineener (pengembang perangkat lunak). Model ini 

melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan 

sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, kode pengujian dan pemeliharaan. 

Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain 

harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap analisis. Secara umum 

tahapan pada model Linear Sequential  dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Analisis Desain TesKode

 

Model Linear Sequential 
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Tahapan proses dari pemodelan Linear Sequential adalah sebagai berikut: 

1.   Analisis  

Pada tahapan ini dilakukan analisa kebutuhan yang difokuskan khususnya 

pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun seorang 

analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja dan 

interface yang diperlukan.  

2.   Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang berfokus pada 

empat atribut sebuah program yang berbeda yaitu struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, refresentasi interface dan detail (algoritma) prosedural. 

Proses desain menerjemahkan syarat/kebutuhan kedalam sebuah representasi 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai 

pemunculan kode. 

3.   Kode 

Desain harus diterjemahkan kedalam bentuk  mesin yang dapat dibaca. Dalam 

pembuatan kode dilaksanakan pada langkah ini. Jika desain dilakukan dengan 

cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis.  

4.   Tes 

Setelah kode dibuat maka proses pengujian program dimulai. Proses pengujian 

berfokus pada logika internal perangkat lunak, tujuannya yakni memastikan 

bahwa semua pernyataan sudah di uji dan memastikan bahwa input yang di 

batasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan. 

Sedangkan tahap akhir dalam proses ini yaitu proses pemeliharaan dimana 

perangkat lunak akan mengalami sedikit perubahan setelah disampaikan 

kepada pelanggan (pengecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang 

dilekatkan). Perubahan yang terjadi karena kesalahan-kesalahan ditentukan, 

karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-

perubahan didalam lingkungan externalnya ( contohnya perubahan dibutuhkan 

sebagai akibat dari sistem operasi yang baru). Dimana pemeliharaan perangkat 
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lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak 

membuat yang baru lagi. 

 

2.5. Citra Digital 

 Citra yang digunakan dalam pengolahan citra oleh komputer adalah citra 

dalam bentuk digital. Citra digital dapat dibuat di komputer dengan bantuan 

perangkat lunak grafis, seperti Paint Brush, Photo Shop, dan sebagainya. Selain 

itu, citra digital dapat juga dihasilkan dari citra analog yang melalui proses 

scanning. Proses scanning memerlukan perangkat keras khusus yang disebut 

scanner, yang akan menghasilkan keluaran berupa citra dalam bentuk digital.  

Citra digital dapat didefinisikan sebagai sebuah larik piksel berukuran 2 dimensi. 

Sedangkan piksel merupakan komponen dari larik sebuah citra digital yang 

menunjukkan nilai kecerahan tertentu. Misalnya citra yang mempunyai ukuran       

256 x 256, berarti jumlah piksel vertikal adalah 256 piksel, sedangkan jumlah 

piksel horisontal adalah 256 piksel, sehingga jumlah piksel keseluruhan yang 

terdapat dalam citra tersebut adalah 65536 piksel. 

 

2.6. Peningkatan Citra 

 Peningkatan citra (image enhancement) merupakan bagian dari 

pengolahan citra yang mengacu kepada penajaman citra seperti pada tepi, batas, 

atau kontras sedemikian sehingga menjadi citra hasil yang diinginkan. 

Peningkatan citra meliputi manipulasi aras keabuan dan kontras, kejelasan dan 

penajaman, penapisan, dan lain-lain. 

Pada bebepara operasi peningkatan citra, untuk menentukan kriteria peningkatan 

diperlukan prosedur interaktif agar memperoleh hasil yang memuaskan. Operasi 

peningkatan citra sangat penting, karena hampir seluruh aplikasi pengolahan citra 

menggunakannya. 

Operasi pengolahan citra yang paling sederhana adalah operasi titik. Pengolahan 

titik adalah operasi secara  individu setiap nilai kecerahan piksel masukan untuk 

dipetakan kedalam nilai yang baru sesuai dengan transformasi : 
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y = f(x) 

 

Operasi titik meliputi pengaturan kecerahan, pengaturan kontras, perataan 

histogram (equalize), pembalikan aras keabuan (negatif digital), dan pemberian 

nilai ambang (tresholding).  

Selain operasi titik, operasi lainnya adalah operasi spasial. Pada operasi spasial 

piksel disekitar piksel yang akan diolah akan berpengaruh terhadap hasil proses. 

Piksel-piksel yang berdampingan menyediakan informasi bernilai kecenderungan 

(trend) kecerahan dalam daerah yang akan diolah. Penggunaan trend kecerahan ini 

mengantarkan ke dalam hal penapisan spasial. 

 

2.7. Operasi Titik 

 Operasi titik merupakan pengolahan paling sederhana, yang merupakan 

bagian dari operasi pengolahan citra. Operasi titik akan mengubah aras keabuan 

masing-masing piksel  citra. Dengan cara satu-per-satu, aras keabuan pada tiap 

piksel citra masukan dimodifikasi ke dalam nilai baru oleh operasi matematis dan 

ditempatkan dalam citra keluaran pada lokasi yang sama. Seluruh titik pada citra 

akan diproses secara individu. Misalnya, piksel pada koordinat x(n1,n2) pada citra 

masukan dimodifikasi, maka akan dikembalikan ke dalam citra keluaran pada 

koordinat y(n1.n2). Dengan cara ini, diketahui bahwa operasi titik akan mengolah 

atribut kecerahan piksel tanpa mengubah atribut spasial. Bila f merupakan fungsi 

pemetaan, maka dapat ditulis persamaan umum pengolahan titik sebagai berikut : 

 

y(n1,n2) = f[x(n1,n2)] 

 

Fungsi pemetaan akan memetakan (mengkonversi) kecerahan masukan kedalam 

kecerahan keluaran. Hal ini berarti bahwa kecerahan piksel keluaran pada 

koordinat (n1,n2) sama dengan kecerahan piksel masukan pada koordinat (n1,n2) 

setelah dikonversi oleh fungsi f. dengan kata lain, seluruh piksel pada citra 

masukan dipetakan kedalam citra keluaran dengan fungsi pemetaan. 
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2.7.1. Pengaturan Kecerahan 

Tingkat kecerahan (brightness) suatu citra mengacu pada kecerahan atau 

keredupan citra. Suatu citra yang memiliki tingkat kecerahan yang tinggi akan 

terlihat terang, sedangkan citra yang memiliki tingkat kecerahan yang rendah akan 

terlihat gelap. Penambahan kecerahan citra dapat dilakukan dengan penambahan 

nilai piksel, sebaliknya, pengurangan nilai piksel akan mengakibatkan kecerahan 

citra berkurang. Gambar 2.1 menunjukkan transformasi pengaturan kecerahan, 

yang diungkapkan sebagai berikut : 

 

y = x + ya, untuk 0   x   255 

 

Dengan ya adalah konstanta yang akan ditentukan dalam implementasi program. 

255
x

0

255

y

ya

255
x

0

255

y

ya

 Gambar 2.1. Transformasi pengaturan kecerahan. (a) penambahan kecerahan; 

(b) pengurangan kecerahan. 

 

2.7.2. Pelebaran Kontras 

Dengan pengaturan pelebaran kontras tertentu, suatu citra akan terlihat 

lebih jelas, karena bagian citra yang terang akan terlihat lebih terang, sedangkan 

bagian citra yang gelap akan terlihat semakin gelap. Citra yang terlihat redup 

memiliki kontras yang rendah, biasanya terjadi karena kondisi pencahayaan yang 

kurang baik Gambar 2.2 menunjukkan transformasi pelebaran kontras, yang 

diungkapkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2. Transformasi pelebaran kontras. Untuk wilayah gelap  > 1, a  L/3; 

pelebaran wilayah tengah,  > 1, b  2/3L; pelebaran wilayah cerah  > 1. 

 

2.8. Operasi Spasial 

Berbeda dengan operasi titik yang bersifat individual, operasi spasial akan 

meningkatkan citra dengan cara mengolah piksel disekitar piksel yang akan 

diproses. Operasi spasial dapat digunakan untuk penapisan. Tapis spasial 

diimplementasikan dengan proses yang disebut konvolusi spasial. Konvolusi 

adalah metode yang digunakan untuk menghitung apa yang terjadi dengan 

kecerahan piksel disekitar piksel yang sedang diolah. Tapis ini juga dikenal 

dengan nama kedok spasial (spatial mask). Operasi spasial banyak digunakan 

untuk mempertajam suatu citra, dan juga dapat digunakan untuk menurunkan 

derau pada citra. 

 

2.9. Membuat Citra Menjadi Kasar 

Citra masukan aras keabuan dapat diproses hingga menghasilkan citra 

keluaran menjadi lebih kasar. Proses ini disebut pengkasaran citra (smearing). 

Tujuan dari proses ini adalah membuat citra agar terlihat seperti lukisan yang 

bersifat artistik. Piksel keluaran dihasilkan dari piksel-piksel disekitar piksel 
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masukan yang diambil secara acak. Ukuran daerah piksel masukan ditentukan 

oleh besarnya range. Semakin besar range yang digunakan, maka semakin besar 

pula daerah diambilnya piksel keluaran, sehingga citra keluaran akan terlihat 

semakin kasar. Gambar 2.9 menunjukkan range pada sebuah piksel masukan. 

A B

D C

X

 

Gambar 2.9 Range pada sebuah piksel masukan. 

x adalah piksel masukan yang akan diproses, sedangkan kotak ABCD adalah 

daerah yang merupakan range dimana piksel keluaran akan diambil secara acak. 

Semakin besar range, maka semakin bervariasi hasil acak untuk mencari piksel 

keluaran sehingga citra akan terlihat semakin kasar. 

 

2.10. Pengubahan Citra Warna Menjadi Citra Aras Keabuan 

Citra warna merupakan citra yang pada setiap komponen pikselnya yaitu   

R, G, B, terdapat perbedaan nilai kecerahan dengan indeksnya. Hal ini berbeda 

dengan citra aras keabuan yang setiap komponen pikselnya memiliki nilai 

kecerahan yang sama dengan indeksnya. Citra warna memiliki format 8 bit, 16 

bit, 24 bit, dan 32 bit. Citra warna yang memiliki format 8 bit disebut juga citra 

256 warna. 

Pada citra 256 warna, jika hendak mengubah nilai komponen R, G, B, berarti 

harus mengubahnya dalam tabel yang ditunjuk oleh indeks warna tersebut. 

Akibatnya warna piksel-piksel lain yang menggunakan warna yang sama akan 

ikut berubah. Oleh karena itu untuk mengubah citra warna menjadi citra aras 

keabuan dipakai persamaan luminans. 
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2.10.1 Isyarat Luminans 

Isyarat Luminans pada dasarnya adalah versi hitam putih dari suatu citra 

warna. Untuk mendapatkan isyarat luminans dari citra warna digunakan 

persamaan : 

 

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B 

 

Dengan Y = Isyarat luminans, 

              R = komponen merah, 

              G = komponen hijau, dan 

              B = komponen biru. 

Dengan persamaan ini, citra warna dikonversi menjadi citra aras keabuan. 

Alternatif lain adalah dengan menjumlahkan ketiga komponen R, G, B, kemudian 

hasilnya dibagi dengan 3, sehingga didapat nilai rata-rata-nya.  

 

Y = (R + G + B) / 3 

 

Nilai rata-rata ini merupakan nilai piksel pada aras keabuan. 

 

2.11 Kelas Tbitmap 

Metode kelas (class method) dalam bahasa pemrograman Borland Delphi 

dapat didefinisikan sebagai metode yang diasosiasikan pada suatu tipe data kelas. 

Oleh sebab itu, kelas ini dapat dipanggil tanpa harus dibuat instance-nya. 

TBitmap merupakan salah satu kelas yang khusus menangani masalah 

grafis. Dalam TBitmap terkandung internal dari suatu citra. Penggunaan kelas 

TBitmap akan secara otomatis mengatur sistem palet dari suatu citra. Sebelum 

digunakan, kelas TBitmap harus dideklarasikan terlebih dahulu. Contoh deklarasi 

tersebut adalah sebagai berikut.  
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Var Bmp : TBitmap; 

 

Begin 

  Bmp := TBitmap.create; 

  Bmp.Assign(Gambar.Picture.Bitmap); 

End; 

 

Proses yang terjadi dalam kelas TBitmap sangat cepat, berbeda dengan 

proses yang terjadi pada suatu objek image. Oleh karena itu, salah satu cara 

untuk mempercepat proses pengolahan tiap piksel pada citra yang memiliki 

ukuran cukup besar, digunakan kelas TBitmap, yang hasil akhirnya akan 

diserahkan pada suatu objek image. Untuk mengakses piksel dalam TBitmap 

dapat dilakukan dengan pembacaan tiap baris piksel, seperti contoh berikut. 

 

Var 

  x,y : integer; 

  Bmp : TBitMap; 

  P : PByteArray; 

Begin 

  Bmp := TBitMap.create; 

  Bmp.LoadFromFile('C:\Contoh.bmp'); 

  for y := 0 to Bmp.height -1 do 

    begin 

      P := Bmp.ScanLine[y]; 

      for x := 0 to Bmp.width -1 do 

        P[x] := y; 

    end; 

  Bmp.free; 

End; 
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Selain pembacaan tiap baris, piksel dalam TBitmap juga dapat diakses 

melalui fungsi grafis GetBitmapBits, seperti contoh berikut. 

 

Var Bmp : TBitmap; 

    Ukuran: integer; 

    MPtr  : PByteArray;    

Begin 

  Bmp := TBitmap.create; 

  Bmp.Assign(Gambar.Picture.Bitmap); 

  Ukuran := Bmp.Height*Bmp.Width; 

  GetBitmapBits(Gambar.Handle, ukuran, MPtr); 

End; 

Pada contoh diatas tidak diperlukan perintah perulangan untuk membaca 

tiap baris piksel seperti pada contoh sebelumnya, sehingga akan mempercepat 

proses pengaksesan piksel. Oleh karena itu, pada skripsi ini akan digunakan 

fungsi grafis GetBitmapBits untuk mengakses piksel. 
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3.  Perancangan 

3.1 Bahan Yang Digunakan 

 Bahan yang digunakan adalah citra standar, yaitu citra aras keabuan 

ukuran 256 x 256. Citra standar merupakan citra uji yang biasa digunakan dalam 

pengujian pengolahan citra, seperti : Lena.bmp, Peppers.bmp, dan lain-lain. 

Disamping itu, juga dipakai citra 256 warna ukuran 256 x 256 untuk menguji 

pengubahan citra warna menjadi citra aras keabuan. 

 

3.2 Alat Yang Digunakan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor AMD 2.0 Ghz 

b. Memory 1 Ghz 

c. Hard disk 80 GB 

d. Monitor SVGA 

e. Sistem Operasi Windows® 98 

f. Kompiler Borland Delphi versi 5.0 

g. Aplikasi grafis Adobe Photo Shop 7.0 

   

3.3 Perancangan Program 

 Perancangan program yang akan dibuat meliputi tahap-tahap pekerjaan, 

yaitu berisi urut-urutan pekerjaan yang dilaksanakan, dan implementasinya yang 

berupa penggunaan kelas dan fungsi grafis dalam Delphi. 

 

3.3.1    Tahap – tahap Pekerjaan 

 Tahap-tahap yang dikerjakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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a. Analisis dan pemilihan algoritma yang paling optimal berdasarkan landasan 

teori yang ada. 

b. Pengembangan perangkat lunak “Peningkatan citra dengan pendekatan operasi 

titik dan operasi spasial” dengan menggunakan kompiler Borland Delphi 3.0. 

c. Pengujian dengan data citra uji yang sudah dipersiapkan. 

 

3.3.2   Penggunaan Kelas dan Fungsi  Grafis 

 Sebelum memasuki implementasinya, sebuah program harus dipersiapkan 

terlebih dahulu dengan menentukan penggunaan kelas dan fungsi yang 

nantinya akan digunakan. Pemilihan jenis kelas dan fungsi akan 

mempengaruhi kinerja suatu program. 

Delphi menyediakan beberapa macam kelas dan fungsi yang berhubungan 

dengan grafis. Dalam skripsi ini, kelas yang digunakan untuk memproses citra 

masukan adalah kelas TBitmap, sebab proses yang terjadi dalam kelas 

TBitmap sangat cepat, dan kelas TBitmap juga menyediakan properti-properti 

yang cukup baik, sehingga memudahkan pemrograman. Selain kelas, juga 

digunakan fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan grafis. Fungsi-

fungsi tersebut adalah. 

 

1. Fungsi untuk mendapatkan larik piksel dari suatu bitmap 

 

LONG GetBitmapBits( 

    HBITMAP  hbmp,   

    LONG  cbBuffer,   

    LPVOID  lpvBits    

   );  

 

Parameter : 
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hbmp,      merupakan identitas bitmap yang akan diproses. 

cbBuffer, merupakan jumlah bytes yang akan di copy. 

lpvBits, merupakan pointer yang menunjuk ke sebuah buffer yang akan 

menampung bit-bit dari suatu bitmap. 

 

2. Fungsi untuk men-set piksel hasil kedalam suatu bitmap 

 

LONG SetBitmapBits( 

 

    HBITMAP  hbmp,   

    DWORD  cBytes,   

    CONST VOID *lpBits  

   ); 

 

Parameter : 

hbmp,      merupakan identitas bitmap yang akan diproses. 

cBytes,    merupakan jumlah bytes yang akan di copy. 

lpBits,  merupakan pointer yang menunjuk ke sebuah buffer yang akan 

menampung bit-bit dari suatu bitmap. 

 

3. Fungsi untuk mendapatkan komponen warna merah dari suatu piksel 

 

BYTE GetRValue( 

    DWORD  rgb   

   ); 
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Parameter : 

rgb,     merupakan nilai RGB dari piksel citra warna. 

 

4. Fungsi untuk mendapatkan komponen warna hijau dari suatu piksel 

 

BYTE GetGValue( 

    DWORD  rgb   

   ); 

 

Parameter : 

rgb,     merupakan nilai RGB dari piksel citra warna. 

 

5. Fungsi untuk mendapatkan komponen warna biru dari suatu piksel 

 

BYTE GetBValue( 

    DWORD  rgb   

   ); 

 

Parameter : 

rgb,     merupakan nilai RGB dari piksel citra warna. 

 

6. Fungsi untuk menciptakan logical palette 

 

HPALETTE CreatePalette( 
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    CONST LOGPALETTE  *lplgpl    

   );  

 

Parameter : 

lplgpl, merupakan pointer yang menunjuk struktur LOGPALETTE, yang 

mengandung informasi mengenai warna dalam Logical Palette. 

 

 

 

3.3.3  Perancangan Keluaran 

Keluaran atau informasi yang akan dihasilkan program ini berupa 

informasi tampilan di layar monitor. Perancangan keluaran tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Rancangan tampilan menu utama 

Rancangan ini digunakan untuk mengeluarkan informasi citra awal dan citra hasil 

pengolahan. Rancangan menu tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1. Rancangan Tampilan Menu Utama 
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3.5   Perancangan Antarmuka 

Kebutuhan antarmuka yang dirancang merupakan sarana interaksi antara 

pengguna dengan aplikasi. Tampilan antarmuka (interface) dibuat dalam bentuk 

form-form. Form menu utama memiliki tampilan antarmuka yang  full screen, 

terdiri dari menu drop down untuk mengendalikan form-form lainnya. Menu drop 

down ini mengelompokan form-form berdasarkan fungsi dari masing-masing form 

yaitu input-proses-output. 

Dalam rancangan diatas terdapat menu tarik (pull down) yang dikelompokkan ke 

dalam : Berkas, Effect, Tools, dan Informasi. Menu Berkas terdiri dari sub menu 

Buka Gambar, Simpan Gambar. Tutup, dan Keluar. Menu Effect terdiri dari sub 

menu Brightnes, Contras, Equalize, Negatif, Tresholding, Blur (Low Pass 

Filltering), Sharp (High Pass Filltering), dan Kasar (Smearing). Menu Tools 

terdiri dari sebuah sub menu yaitu Tabel Histogram. Menu Informasi terdiri dari 

sebuah sub menu yaitu Programmer. Selain menu tarik, juga terdapat informasi 

citra awal, yaitu berupa : Nama File, Ukuran, Lebar, Tinggi, dan Format citra. 

 

2. Rancangan tampilan menu histogram citra 

Rancangan ini digunakan untuk mengeluarkan informasi histogram citra yang 

akan menunjukkan nilai intensitas suatu piksel beserta jumlah atau frekuensi 

pemakaian nilai intensitas tersebut. Rancangan menu tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.2. Rancangan Tampilan Menu Histogram Citra 

 

Dalam rancangan diatas terlihat bahwa garis / sumbu horisontal mewakili nilai 

intensitas suatu piksel, sedangkan garis / sumbu vertikal mewakili jumlah / 

frekuensi pemakaian suatu nilai intensitas tertentu. 
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4.   Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari program peningkatan citra dengan 

pendekatan operasi titik dan operasi spasial adalah sebagai berikut. 

1. Pengaturan kecerahan mempengaruhi letak histogram. Penambahan kecerahan 

akan menggeser ke kanan, sebaliknya pengurangan kecerahan akan menggeser 

ke kiri. 

2. Pengaturan kontras mempengaruhi lebar histogram. Penambahan kontras akan 

memperlebar histogram, sebaliknya pengurangan kontras akan mempersempit 

histogram. 

3. Proses ekualisasi program akan berdampak merenggangkan histogram. 

4. Penapisan lolos bawah akan mengurangi derau, tetapi dengan mengorbankan 

kualitas citra, sehingga citra akan tampak semakin kabur. 

5. Penapisan lolos atas akan menajamkan citra dan juga menaikkan tingkat 

kontras. Tepi-tepi dan detil-detil citra akan menjadi lebih jelas. 

6. Setiap piksel pada citra warna terdiri dari 3 buah komponen warna, yaitu 

merah, hijau, dan biru yang dapat dipisahkan. 

7. Citra aras keabuan dapat dihasilkan dari citra warna dengan menggunakan 

isyarat luminans. 
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ABSTRACT 
 

 

During this period continued to develop computer software, programming language was no 

exception. At the start of the era of low level programming languages, then developed a high 

level programming language. It is characterized by the appearance of a method of 

programming offered by a programming language, that is, object-oriented programming 

(OOP). IDE (Integrated Development Environment) is a computer program that has some 

facilities that are required in the development of the software. The purpose of the IDEA is to 

provide all the necessary utilities in building software. As for the type of software text editor 

that can be used to manipulate the source code hereinafter referred to as the source code of 

programming languages such as Ultraedit, JediEdit, ClearEdit, cEdit, the Golden Pen, and so 

on. PuniEdit software is a text-based editor software that can simplify the user through 

correction, insertion, and modification of the source code. 

PuniEdit software is built using Borland Delphi 7.0 and SynEdit component. This software 

can be used for the Pascal programming language, C++ and HTML. In addition, the software 

PuniEdit can perform management of the token. 

This PuniEdit software, the user can clearly see every occurrence of the type of token as 

keywords (reserved word), identifier, operator, and so on. 
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Source code, programming language, source code is scanned. 
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1. Pendahuluan 

Pada masa ini software komputer terus berkembang, tak terkecuali bahasa 

pemrograman. Di mulai era bahasa pemrograman tingkat rendah, kemudian berkembang 

bahasa pemrograman tingkat tinggi. Hal ini ditandai dengan kemunculan metode 

pemrograman yang ditawarkan oleh bahasa pemrograman, yaitu pemrograman 

berorientasi objek (OOP). Karena begitu banyaknya jenis-jenis bahasa pemrograman, 

bahasa-bahasa tersebut juga dikelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang 

mengelompokkannya menjadi 3 level bahasa yaitu: high level (Seperti Pascal dan 

Basic), middle level (Seperti Bahasa C), dan low level (Seperti Bahasa Assembly). Ada 

juga yang mengelompokkan berdasarkan paradigma, yaitu procedural/functional 

programming, object oriented programming, dan sebagainya. 

IDE (Integrated Development Environment) merupakan program komputer yang 

memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. 

Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam 

membangun perangkat lunak. Namun dibalik semua itu kemampuan IDE sendiri 

membutuhkan memori yang cukup besar, sehingga waktu yang diperlukan untuk 

menunggu proses loading IDE pun cukup lama. Semua ini tergantung dari komputer 

yang digunakan. 

Text Editor merupakan perangkat lunak editor berbasis teks, dengan text editor 

pemakai dapat melakukan penyuntingan ataupun pengolahan teks. Banyak sekali jenis 

perangkat lunak text editor yang sering digunakan untuk mengolah teks diantaranya 

adalah Notepad, WordPad, Pico, dan sebagainya. Adapun jenis perangkat lunak text 

editor yang dapat digunakan untuk mengolah source code yang selanjutnya disebut kode 

sumber dari bahasa pemrograman diantaranya adalah Ultraedit, JediEdit, ClearEdit, 

cEdit, Golden Pen, dan sebagainya.  

Perangkat lunak di atas merupakan perangkat lunak text editor yang mampu 

melakukan penyuntingan atau pengolahan kode sumber, dengan menggunakan 

perangkat lunak text editor ini pemakai dapat melihat dengan jelas setiap kemunculan 

token seperti keywords (reserved word), identifier, operator, dan sebagainya.  

Berawal dari perangkat lunak text editor di atas, penulis ingin membangun suatu 

perangkat lunak text editor yang lebih sederhana. Perangkat lunak yang akan dibangun 

adalah perangkat lunak PuniEdit.  
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1.1. Identifikasi Masalah 

Bagaimana perangkat lunak PuniEdit yang dibangun dapat mengenali bahasa 

pemrograman? Perangkat lunak PuniEdit dapat melakukan pendeteksian terhadap file 

yang berisi kode sumber, yaitu dengan mengidentifikasi ekstension atau tipe dari file 

tersebut. Dengan teridentifikasinya tipe file maka perangkat lunak PuniEdit dapat 

mengenali bahasa yang digunakan pada kode sumber tersebut. 

 

1.2. Tujuan 

Membangun perangkat lunak PuniEdit yang dapat mengenali bahasa pemrograman 

dengan memberikan highlight atau efek warna pada setiap token yang ditemukan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini banyak sekali bahasa pemrograman. Sehingga untuk lebih 

terarah dalam penyusunan penelitian ini, maka dibatasi sebagai berikut: 

a. Bahasa pemrograman yang dapat dikenali oleh perangkat lunak text editor PuniEdit, 

contohnya: Object Pascal, C/C++, HTML. 

b. Hanya mengelola token dari bahasa pemrograman tersebut. 

c. Tidak melakukan analisis sintak dan semantik. 

 

1.4.  Metode Pemecahan Masalah 

Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi informasi yang semakin 

pesat, pada saat ini banyak metode baru yang dapat digunakan untuk memecahkan 

persoalan yang berhubungan dengan perangkat lunak. Oleh karena itu pengembangan 

sistem serta pembangunan perangkat lunak juga tidak dapat lepas dari berbagai 

metodologi. 

Beberapa metodologi pembangunan perangkat lunak dikembangkan orang. 

Masing-masing metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Walaupun demikian 

setiap pendekatan yang ada berusaha agar dapat menghasilkan suatu perangkat lunak 

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Metode pemecahan yang akan digunakan untuk pembangunan perangkat lunak 

ini adalah metode classic life cycle atau model sekuensial linear atau bisa juga disebut 
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model waterfall. Siklus ini bersifat sistematik, dengan pendekatan sekuensial untuk 

membangun perangkat lunak, dimulai pada tingkat sistem berkembang sampai dengan 

pengetesan, dan perbaikan kesalahan. 

Metode classic life cycle adalah paradigma rekayasa perangkat lunak yang paling 

luas dipakai dan paling tua. Paradigma model ini memiliki tempat yang terbatas namun 

penting di dalam kerja rekayasa perangkat lunak. Paradigma itu memberikan template 

dimana metode analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan bisa 

dilakukan. Siklus metode classic life cycle tetap menjadi model bagi rekayasa perangkat 

yang paling luas dipakai. Sekalipun memiliki kelemahan, secara signifikan lebih baik 

daripada pendekatan yang sifatnya sembarang kepada pengembangan perangkat lunak. 

 

2. Konsep Dasar Text Editor 

Text editor merupakan perangkat lunak untuk melakukan penyuntingan teks. 

Pertama kali text editor tidak menyediakan tampilan dalam bentuk windows. Text editor 

berbeda dengan word processor, text editor ini tidak melakukan pengaturan format 

dokumen atau fitur-fitur lainnya seperti yang digunakan pada desktop publishing. 

Text editor sering disediakan oleh sistem operasi atau paket dari software 

development, dan dapat digunakan untuk merubah konfigurasi file serta kode sumber 

dari bahasa pemrograman. 

Text editor ini mempunyai ukuran yang kecil dan mudah digunakan, sementara 

yang lain menawarkan fungsi yang lebih luas dan rumit. Sebagai contohnya, Unix yang 

mempunyai editor vi, tapi banyak juga yang menggunakan editor Emacs untuk 

melakukan penyuntingan teks. Microsoft Windows juga mempunyai text editor yang 

lebih sederhana yaitu Notepad. 
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Di bawah ini merupakan contoh perangkat lunak text editor, yaitu 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_text_editors]: 

 

Tabel 2.1 Text Editor 

No 
Nama Text 

Editor 
Produsen 

Lingkungan Sistem Operasi 

Windows Linux Unix Mac OS 

1. Acme Rob Pike Ya Ya Ya Ya 

2. Alpha Pete Keleher, now the 

Alpha-development cabal 

Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

3. Alphatk Vince Darley Ya Ya Ya Ya 

4. BBEdit Rich Siegel Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

5. BDV Notepad Badevlad company Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

6. Bluefish Bluefish Dev Team Tidak Ya Ya Ya 

7. Crimson Editor Ingyu Kang Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

8. CRiSP Paul D. Fox Ya Ya Ya Ya 

9. ConTEXT Eden Kirin Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

10. Diakonos Pistos Ya Ya Ya Ya 

11. ed Ken Thompson Ya Ya Ya Ya 

12. EditPlus ES-Computing Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

13. EditPad Lite JustGreatSoftware Ya Ya Tida

k 

Tidak 

14. EditPad Pro JustGreatSoftware Ya Ya Tida

k 

Tidak 

15. gedit GNU Project Tidak Ya Ya Tidak 

16. GNU Emacs Richard Stallman Ya Ya Ya Ya 

17. Kate KDE Project Tidak Ya Ya Ya 

18. KWrite KDE Project Tidak Ya Ya Ya 

19. jEdit Slava Pestov Ya Ya Ya Ya 

20. JOE Joseph Allen Tidak Ya Ya Ya 

21. Metapad Alexander Davidson Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

22. Nano GNU Project Tidak Ya Ya Ya 

23. NEdit Mark Edel Ya Ya Ya Ya 

24. Notepad Microsoft Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

25. Notepad++ Don Ho Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

26. Notepad2 Florian Balmer Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

27. Notetab Eric Fookes, Fookes Ya Tidak Tida Tidak 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rich_Siegel&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Badevlad
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingyu_Kang&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_D._Fox&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Pistos
http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Thompson
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ES-Computing&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/EditPad
http://en.wikipedia.org/wiki/Gedit
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://en.wikipedia.org/wiki/Kate_(text_editor)
http://en.wikipedia.org/wiki/KDE
http://en.wikipedia.org/wiki/Kwrite
http://en.wikipedia.org/wiki/KDE
http://en.wikipedia.org/wiki/JEdit
http://en.wikipedia.org/wiki/Slava_Pestov
http://en.wikipedia.org/wiki/Joe's_Own_Editor
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Allen
http://en.wikipedia.org/wiki/Metapad
http://en.wikipedia.org/wiki/Nano_(text_editor)
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU
http://en.wikipedia.org/wiki/NEdit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Edel&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Notepad
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Notepad++
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Ho
http://en.wikipedia.org/wiki/Notepad2
http://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Balmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Notetab
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Fookes&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fookes_Software&action=edit
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No 
Nama Text 

Editor 
Produsen 

Lingkungan Sistem Operasi 

Windows Linux Unix Mac OS 

Software k 

28. nvi Keith Bostic Tidak Ya Ya Ya 

29. Pico University of Washington Tidak Ya Ya Ya 

30. PSPad Jan Fiala Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

31. skEdit Sean Kelly, skti Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

32. SubEthaEdit TheCodingMonkeys Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

33. TED Notepad Juraj Simlovic Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

34. TextEdit Apple Computer Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

35. TextPad Helios Software Solutions Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

36. TextMate MacroMates Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

37. TextWrangler Bare Bones Software Tidak Tidak Tida

k 

Ya 

38. UltraEdit IDM Computer Solutions Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

39. Vim Bram Moolenaar Ya Ya Ya Ya 

40. XEmacs Lucid Inc. Ya Ya Ya Ya 

41. Zeus Xidicone P/L Ya Tidak Tida

k 

Tidak 

 

 

2.1. Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman atau bahasa komputer merupakan teknik komunikasi 

standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman adalah suatu himpunan 

aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. 

Suatu bahasa memungkinkan seorang programmer secara persis menentukan data yang 

mana akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan 

langkah apa secara tepat yang akan diambil dalam berbagai situasi. 

Komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar 

(instruction set). Maka agar komputer dapat melakukan sesuatu hal, kita harus 

memberinya perintah yang dapat ia laksanakan, yaitu dalam bentuk kumpulan perintah-

perintah dasar tersebut. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fookes_Software&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Nvi
http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Bostic
http://en.wikipedia.org/wiki/Pico_(text_editor)
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Washington
http://en.wikipedia.org/wiki/PSPad
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Fiala&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/SkEdit
http://en.wikipedia.org/wiki/SubEthaEdit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TheCodingMonkeys&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/TED_Notepad
http://en.wikipedia.org/wiki/TextEdit
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/TextPad
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Helios_Software_Solutions&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/TextMate
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MacroMates&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/TextWrangler
http://en.wikipedia.org/wiki/Bare_Bones_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/UltraEdit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IDM_Computer_Solutions&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Vim_(text_editor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bram_Moolenaar
http://en.wikipedia.org/wiki/XEmacs
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus_for_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Sintaks
http://id.wikipedia.org/wiki/Semantik
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
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Penerjemahan dilakukan oleh Program Komputer yang disebut Kompilator. 

Sintaks dari bahasa pemrograman lebih mudah dipahami oleh manusia daripada sintaks 

perintah dasar. Namun tentu saja komputer hanya dapat melaksanakan perintah dasar itu. 

Maka disinilah peran penting kompilator sebagai perantara antara bahasa pemrograman 

dengan perintah dasar. 

Kegiatan membuat Program Komputer dengan menggunakan bahasa 

pemrograman disebut pemrograman komputer. Contoh bahasa pemrogaman adalah 

bahasa FORTRAN, COBOL, BASIC, JAVA, C++, dan lain-lain. 

Sejak dulu hingga sekarang, tentu kita mengetahui bahwa di dunia komputer 

terdapat beraneka ragam bahasa pemrograman. Karena begitu banyaknya jenis-jenis 

bahasa pemrograman, bahasa-bahasa tersebut juga dikelompokan berdasarkan kriteria 

tertentu. Ada yang mengelompokkannya menjadi 3 level bahasa yaitu: high level 

(Seperti Pascal dan Basic), middle level (Seperti Bahasa C), dan low level (Seperti 

Bahasa Assembly). Ada juga yang mengelompokkan berdasarkan paradigma menjadi 

procedural/functional programming, object oriented programming, dan sebagainya. 

Manusia dapat melakukan interaksi secara efektif dengan menggunakan media 

bahasa. Bahasa memungkinkan penyampaian gagasan dan pemikiran, tanpa itu 

komunikasi akan sulit terjadi. Dalam lingkungan pemrograman komputer, bahasa 

pemrograman bertindak sebagai sarana komunikasi antara manusia dan 

permasalahannya dengan komputer yang dipakai untuk membantu memperoleh 

pemecahan masalah. Bahasa pemrograman menjembatani antara pemikiran manusia 

yang sering tidak terstruktur dengan kepastian yang diperlukan oleh komputer untuk 

melakukan eksekusi.  

Suatu solusi untuk suatu akan menjadi lebih mudah bila bahasa pemrograman 

yang dipergunakan lebih dekat dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, bahasa 

harus memiliki konstruksi yang merefleksikan terminologi dan elemen yang 

dipergunakan dalam mendeskripsikan masalah dan independen dari komputer yang 

dipergunakan. Bahasa pemrograman seperti ini biasanya bahasa tingkat tinggi. 

Komputer digital, di sisi lain menerima dan memahami hanya bahasa tingkat rendah 

mereka sendiri, terdiri dari deretan nol dan satu yang sulit dipahami oleh manusia. 

Bahasa pemrograman berdasarkan tingkat ketergantungannya dengan mesin meliputi 

[UTD01]: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Program_Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Kompilator
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_komputer
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1. Bahasa mesin 

Merupakan bentuk terendah dari bahasa komputer. Setiap instruksi dalam 

program direpresentasikan dengan kode numerik, yang secara fisik berupa deretan 

angka 0 dan 1. sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin bisa dibentuk menjadi 

microcode, yaitu semacam prosedur dalam bahasa mesin. 

 

2. Bahasa assembly 

Merupakan bentuk simbolik dari bahasa mesin. Setiap kode operasi memiliki 

kode simbolik, misalnya ADD untuk penjumlahan (addition) dan MUL untuk 

perkalian (multiplication). Sekumpulan instruksi dalam bahasa assembly bisa dibentuk 

menjadi makroinstruksi. Pada bahasa assembly tersedia alat bantu untuk diagnostik 

atau debug yang tidak terdapat pada bahasa mesin. Contoh produk yang ada untuk 

pengembangan dan debug bahasa assembly di pasaran saat ini, misalnya Turbo 

Assembler dari Borland, Macro Assembler dari Microsoft, DEBUG yang tersedia pada 

DOS, dan Turbo Debugger. Instruksi dalam bahasa Assembler biasanya terdiri dari 

beberapa field, misalnya field operasi diikuti satu atau lebih operand. 

 

3. Bahasa tingkat tinggi (user oriented) 

Disebut tingkat tinggi karena lebih dekat dengan manusia. Memberikan 

fasilitas yang lebih banyak, kontrol program yang terstruktur, kalang (nested), block, 

dan prosedur. Contohnya: Pascal, BASIC. 

 

4. Bahasa yang problem oriented 

Memungkinkan penyelesaian untuk suatu masalah atau aplikasi yang spesifik. 

Contohnya: SQL (Structured Query Languange) untuk aplikasi database, COGO untuk 

aplikasi teknik sipil. Bahasa yang problem Oriented kadang dimasukkan pula sebagai 

bahasa tingkat tinggi. 

 

2.3.  Perancangan Bahasa Pemrograman 

2.3.1.  Sumber Perancangan Bahasa Pemrograman 
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Gagasan untuk perancangan bahasa pemrograman bisa berasal dari bahasa 

alami (natural language), matematika, dan bahasa pemrograman yang sudah ada. 

Penjelasannya masing-masing sebagai berikut: 

1. Konstruksi yang diturunkan dari bahasa alami berguna untuk kejelasan dan 

kemudahan pembacaan. Sebuah intruksi akan mengerjakan ‘mirip’ dengan arti 

instruksi itu. Hal ini memberikan kenyamanan untuk para pemrogram, khususnya 

yang belum berpengalaman. Di sisi lain bisa menimbulkan ambiguitas/ke-

dwiarti-an yang tidak diinginkan dalam sebuah bahasa pemrograman. 

Bagaimanapun, bahasa alami bisa digunakan sebagai panduan untuk 

perancangan sintaks sebuah bahasa pemrograman. 

 

2. Matematika telah banyak dipakai untuk aturan-aturan yang terdapat pada bahasa 

pemrograman, misalnya ekspresi aritmatika. Tetapi seorang pemrogram dan ahli 

matematika menggunakan metode dan memecahkan masalah yang berbeda. 

Meskipun matematika merupakan suatu sumber yang berguna, perlu kehati-

hatian saat mengadopsi notasi matematika untuk suatu konsep. 

 

3. Bahasa pemrograman yang sudah ada bisa menjadi sumber yang bagus untuk 

perancangan bahasa pemrograman. Tetapi perlu ketelitian saat menggunakannya, 

karena bahasa yang sudah ada itu mungkin mengandung kesalahan yang serius. 

Beberapa fasilitas yang diinginkan bisa dibatasi untuk meningkatkan kemudahan 

baca (readability) dan pemeriksaan kesalahan, dengan mengamati bagian mana 

dari bahasa yang jarang digunakan. Misalnya motivasi untuk tidak menggunakan 

instruksi GOTO datang dari pengamatan bahwa pemrogram yang baik tidak 

menggunakan GOTO untuk membuat struktur yang lebih mudah dipahami.  

 

2.3.2.  Tujuan Perancangan Bahasa Pemrograman 

                 Perancangan sebuah bahasa pemrograman bertujuan untuk: 

1. Komunikasi dengan manusia 

Jika sebuah program sulit dimengerti oleh manusia, akan terjadi 

kesulitan juga untuk memeriksa dan melakukan pemeliharaan atau modifikasi. 

Masalah ini tidak bisa dipecahkan dengan sekadar menambahkan komentar 
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atau melalui dokumentasi tersendiri. Pemrogram tidak suka menambah 

komentar yang berlebihan, sementara dokumentasi program sering tidak 

lengkap dan sudah kadaluwarsa. Sebuah program yang mudah dibaca atau 

dimengerti adalah sebuah dokumentasi yang baik. Sintaks sebuah bahasa 

pemrograman harus merefleksikan semantiknya. Keterbatasan kemampuan 

berpikir manusia menyulitkan untuk memahami suatu struktur yang kompleks, 

sementara kompilator tidak. Misalkan algoritma manipulasi dengan stack. 

Mungkin suatu statement bermakna ambigu bagi manusia, sementara sudah 

cukup jelas bagi kompilator, misalnya instruksi aritmatika berikut: 

a/b/c 

bisa berarti 

a dibagi dengan b, baru hasilnya dibagi dengan c 

atau 

a dibagi dengan hasil pembagian b dan c 

 

2. Pencegahan dan deteksi kesalahan 

Sebuah bahasa pemrograman yang baik perlu mengidentifikasi error 

yang mungkin terjadi. Sehingga mempermudah deteksi kesalahan yang 

menghilangkannya. 

3. Usability 

Bahasa pemrograman harus mudah dipelajari dan diingat. Sekali 

seorang pemrogram familiar dengan bahasa itu, dia tidak harus melihat manual 

terus menerus. Usability berkaitan dengan aspek kenyamanan seorang 

pemrogram menggunakan bahasa. 

4. Efektifitas pemrograman 

Efektifitas di sini berkaitan dengan pemrograman sebagai bagian dari 

rekayasa perangkat lunak. Hal yang menjadi perhatian besar pada rekayasa 

perangkat lunak adalah bagaimana mencatat keputusan yang dibuat selama 

pengembangan program. Program sendiri adalah tempat terbaik untuk mencatat 

keputusan tersebut. Bahasa pemrograman harus memfasilitasi suatu statement 

yang jelas dari keinginan pemrogram. Bilamana mungkin, bahasa harus 

memungkinkan pemrogram untuk menyatakan keinginan mereka dan 
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membiarkan kompilator melakukan implementasinya. Suatu bahasa yang jelas 

dan mudah dibaca akan mencegah pemrogram yang ‘cerdas’ untuk melakukan 

‘tricky’. Salah satu contoh rancangan presedensi operator yang buruk adalah di 

dalam bahasa C, yang memiliki selusin tingkat prioritas. 

5. Compilability 

Pengembangan sebuah kompilator merupakan pekerjaan yang tidak 

sederhana. Sebuah bahasa yang terlalu kompleks akan menyulitkan pembuatan 

kompilator untuk bahasa tersebut. Kompleksitas tersebut bisa muncul baik 

pada tahapan analisis maupun sintesis. Kompleksitas biasanya muncul pada 

bahasa di mana koma dan parentheis (kurung buka atau kurung tutup) 

digunakan pada banyak aturan yang berbeda. Sebagai contoh, parentheis bisa 

dipakai pada: 

a. Pengelompokkan sub-ekspresi 

b. Membatasi argumen pada pemanggilan prosedur 

c. Membatasi parameter pada definisi prosedur 

d. Menentukan indeks pada array 

e. Ekspresi logika 

Dalam kasus tersebut diperlukan look-ahead parser yang mampu 

melihat dua atau tiga token ke depan, sehingga memperlambat kompilasi dan 

menambah ukuran tabel untuk parsing. Feature bahasa yang kompleks tapi 

jarang dibutuhkan lebih baik tidak dimasukkan. Salah satu contoh skema yang 

sederhana tetapi powerful adalah metode parsing parameter dengan call by 

value dan call by reference. Sebisa mungkin rancangan bahasa dibuat 

selengkap mungkin sebelum masuk ke tahapan implementasi kompilator. 

6. Efisiensi 

Efisiensi merupakan bahasan yang penting dalam sejarah 

pengembangan bahasa pemrograman. Dalam hal ini harus diingat pula bahwa 

mesin akan lebih murah, sementara pemrogram akan semakin mahal. Kita tidak 

bisa memaksakan efisiensi 10 persen dengan usaha yang dikeluarkan cukup 

keras, karena hasilnya tidak sebanding dengan ‘investasi’ yang dilakukan. 

Perbedaan efisiensi 10 atau 20 persen bisa ditoleransi. Tetapi tidak untuk 

perbedaan dalam kelipatan 2 atau 10 karena alasan-alasan berikut: 
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a. Bagaimanapun dan murahnya perangkat keras, akan lebih murah dan cepat 

bilamana menjalankan sebuah program yang efisien. 

b. Kecepatan dan harga dari peripheral tidak meningkat secepat CPU. 

c. Tidak seharusnya user dikorbankan dengan memaksa mereka 

mengeluarkan uang untuk peningkatan perangkat keras. 

Salah satu hal yang penting adalah menentukan penyebab utama dari 

inefisiensi. Penyebab terbesar biasanya adalah ketidakcocokan antara 

perangkat keras dengan bahasa. Mencoba untuk membuat bahasa terlalu 

‘dekat’ dengan perangkat keras juga akan memberikan hasil yang buruk. 

Optimasi suatu kompilator bukanlah jawaban utama. Suatu optimasi 

kompilator menimbulkan kesulitan dan memerlukan banyak waktu untuk 

dibuat. Harus dilakukan secara hati-hati supaya semantik dari bahasa tidak 

berubah karena proses optimasi. Optimizer umumnya juga berjalan lebih 

lambat daripada kompilator sederhana. Efisiensi bukanlah hanya permasalahan 

ukuran kecepatan, karena akses I/O dan pembagian memori termasuk juga 

dalam efisiensi. Peningkatan yang signifikan dalam efisiensi bisa didapat 

dengan membuat bahasa lebih sedehana sehingga mudah untuk menghasilkan 

kode yang efisien. 

7. Machine Independent 

Sebuah bahasa dikatakan machine independent jika dan hanya jika 

sebuah program yang telah sukses dikompilasi dan dieksekusi pada suatu 

mesin, saat dipindahkan ke mesin lainnya akan berjalan dengan input dan 

output yang tepat sama. Perlu diperhatikan machine independence tidak 

diharuskan untuk semua bahasa pemrograman. Misalnya bahasa yang ditujukan 

untuk penulisan sistem operasi bisa memiliki ketergantungan tertentu pada 

mesin. Beberapa masalah yang berkaitan dengan independensi suatu bahasa 

misalnya: 

a. Aritmatika floating point 

b. Kumpulan (set) karakter yang ada 

c. Karakter kontrol 

8. Kesederhanaan (simplicity) 
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Kebanyakan pemrogram menginginkan bahasa yang sederhana. Tetapi 

kesederhanaan bisa pula berarti kekurangan di sisi lain. Bahasa BASIC, 

contohnya, merupakan bahasa yang sederhana, tetapi tidak dirancang secara 

baik. Simplicity tidak bisa dicapai dengan keterbatasan struktur yang akan 

menghasilkan chaos. Simplicity juga tidak bisa dicapai dengan generalitas yang 

tidak terbatas, karena akan menghasilkan bahasa yang sangat sulit untuk 

diimplementasikan secara lengkap. Kesederhanaan bisa dicapai melalui: 

a. Pembatasan-pembatasan tujuan 

b. Perhatian pada keterbacaan 

c. Pendefinisian yang baik 

d. Konsep yang sederhana 

9. Uniformity 

Uniformity bisa didefinisikan sebagai mengerjakan hal yang sama 

dengan cara yang sama. Bila diadopsi sebagai prinsip bahasa pemrograman, ini 

bisa menolong mengurangi hal-hal yang harus diingat pemrogram, karena akan 

lebih mudah memahami bagaimana suatu feature akan dilakukan. Seperti 

aspek-aspek yang lain, uniformity bisa menjadi berguna atau tidak tergantung 

dari bagaimana penerapannya. Suatu contoh penerapan uniformity yang 

berguna misalkan pemakaian ekspresi pada ALGOL, dimanapun dibutuhkan 

suatu nilai aritmatika bisa digunakan ekspresi apa pun. Contoh penerapan 

uniformity yang tidak berguna misalnya gagasan mengenai ekspresi dan 

statement pada ALGOL. Suatu bahasan dalam kasus uniformity adalah 

bagaimana menghilangkan kasus khusus. Kasus-kasus khusus seperti ini 

memiliki masalah: 

a. Membuat bahasa menjadi lebih kompleks 

b. Menuju pada implementasi yang berbeda, beberapa akan 

mengimplementasikannya dengan tidak tepat, yang lain mungkin akan 

menghilangkannya. 

c. Menjadi lebih sulit dihilangkan meskipun terdapat kekurangannya. 

10. Orthogonality 

Gagasan mendasar dari orthogonality adalah setiap fungsi bekerja tanpa 

perlu mengetahui struktur dari yang lain. Misalkan operasi aritmatika 
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menggabungkan dua nilai, tidak memperdulikan bagaimana nilai tersebut 

didapatkan. Alternatif untuk orthogonality adalah diagonality. 

11. Generalisasi dan spesialisasi 

Pemikiran mendasar dari generalisasi adalah: “jika kita dibolehkan 

melakukan ini, maka lakukanlah hal lain dengan cara serupa”. Dalam cara 

serupa dengan orthogonality, merupakan pelengkap dari simplicity. Jika 

digunakan berlebihan, bisa menghasilkan pemakaian yang jarang, atau feature 

yang mengandung kesalahan yang sulit diimplementasikan. Pada beberapa 

bahasa terdapat fungsi built-in yang menerima beberapa pun jumlah argumen, 

di mana jarang user menggunakannya. 

 

2.4.  Model Kompilator 

Pengembangan kompilator untuk sebuah bahasa merupakan pekerjaan yang 

kompleks. Kompleksitas kompilator bisa dikurangi bila perancangan bahasa pemrograman 

mempertimbangkan bermacam-macam faktor perancangan. Karena kita berhubungan 

dengan bahasa tingkat tinggi, bagaimanapun suatu model dasar dari kompilator dapat 

diformulasikan. Sebuah kompilator umumnya memiliki dua tugas pokok: 

1. Fungsi Analisis 

Fungsi analisis biasa disebut sebagai Front End. Tugasnya melakukan dekomposisi 

program sumber menjadi bagian-bagian dasarnya. 

2. Fungsi Sintesis 

Fungsi sintesis biasa disebut sebagai Back End. Tugasnya melakukan pembangkitan 

dan optimasi program objek. 
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Gambar 2.1 Model Kompilator [UTD01] 



PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK PUNIEDIT 

(Perangkat Lunak Editor untuk Multi Language Programming) 

Budiman 

173 

 

 

Keterangan gambar: 

 : Proses yang dapat dilakukan oleh PuniEdit 

a. Scanner : Memecah besaran sumber menjadi besaran leksik 

b. Parser : Memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. 

c. Analisis Semantik : Melakukan analisa semantik, biasanya dalam realisasi akan 

digabungkan dengan intermediate code generator (bagian yang berfungsi 

membangkitkan kode antara) 

d. Code Generator : Membangkitkan kode objek 

e. Code Optimizer : Memperkecil hasil dan mempercepat proses. 

f. Tabel Simbol : Menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan proses 

kompilasi. 

 

2.5.  Analisis Leksikal 

2.5.1.  Tugas Scanner 

Scanner bertugas melakukan analisis leksikal, yaitu mengidentifikasi semua 

besaran yang membangun suatu bahasa pada suatu program sumber. Scanner adalah 

bagian dari kompilator yang merima input berupa stream karakter kemudian 

memilah program sumber menjadi satuan leksik yang disebut dengan token. Token 

ini akan menjadi input bagi parser. 

Tugas Scanner adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembacaan kode sumber dengan karakter demi karakter 

2. Mengenali besaran leksik 

3. Mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis token-nya 

4. Mengirimkan token 

5. Membuang atau mengabaikan blank dan komentar dalam program 

6. Menangani kesalahan 

7. Menangani tabel simbol 

Scanner bekerja berdasarkan mesin Finite State Automata yang ada pada 

Bahasa Regular. Untuk membantu mengkonstruksi Scanner dapat mempergunakan 

Diagram Keadaan. 
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2.5.2.  Besaran Leksik 

Besaran Pembangunan bahasa/leksik meliputi: 

1. Identifier 

Bisa berupa keywords atau nama.  Keywords atau kata kunci yang sudah 

didefinisikan oleh suatu bahasa seperti BEGIN, END, IF, ELSE di dalam Pascal. 

Nama dideklarasikan sendiri oleh pemakai, seperti nama sebuah variabel 

misalnya. Contoh bila pada suatu program Pascal terdapat deklarasi: 

VAR 

 Nomor : INTEGER; 

 Suhu : REAL; 

Maka Nomor dan Suhu akan dikenali sebagai besaran leksik berupa nama 

variabel yang terdapat pada program tersebut. Sedangkan VAR, INTEGER, dan 

REAL merupakan Keyword pada program tersebut. Nama bisa berupa nama 

program, procedure, var, type, constant. 

 

2. Nilai konstanta 

Adalah suatu konstanta yang terdapat pada program. Bisa berupa 

konstanta integer, real, boolean, character, string, dan sebagainya. Misalkan saja 

dalam Pascal pada suatu program terdapat statement: 

N := R + 5 * 10 

kata := kata1 + ‘makan’ 

A := 0.333 

Selesai := TRUE 

Maka 5, 10, ‘makan’, 0.333, TRUE, termasuk besaran leksik bernilai konstanta 

yang terdapat pada program sumber tersebut. 

 

3. Operator dan delimiter 

Operator misalnya operator aritmatika ( +, -, *, /, ), operator logika (<, =, 

>). 

Delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas, misalnya: ( ), ;, :, (kurung 

buka/tutup, koma, titik, titik koma, titik dua), white-space. White-space adalah 

pemisah yang diabaikan di program, seperti spasi, karakter enter (Carriage 

Return), ganti baris (Line Feed), akhir file (End of File). Contoh beberapa 

delimiter: 
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^ , . 

; ( | 

.. ) ] 

[ :  

 

Misalkan terdapat sebuah source program: 

PROGRAM Coba; 

VAR  A : INTEGER 

BEGIN 

 A := A+2; 

END. 

Pada contoh di atas, besaran leksik (token)-nya adalah simbol yang 

bernilai ‘PROGRAM’, ‘Coba’, ‘VAR’, ‘A’, ‘INTEGER’, ‘:’, ‘+’, ‘2’, ‘.’, ‘;’, 

‘:=’, ‘BEGIN’, ’END’. 

Misalkan sebuah bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token: 

‘<’. ‘>’, ‘=’, ‘<=’, >=’, ‘<>’ 

atau bisa dibaca sebagai token-token: 

t_L, t_G, t_E, t_GE, t_NE. 

(G=greater, L=less, E=equal, N=not). Bahasa tersebut juga mendukung 

penulisan komentar yang diawali dengan ‘{‘ dan diakhiri dengan ‘}’. Kita lihat 

Diagram Keadaan untuk kumpulan token di atas pada gambar 2.2. 

Dalam Pascal, komentar tidak diperlukan lagi pada proses selanjutnya, 

karena itu komentar tidak dimasukan sebagai token. Setiap scanner menemukan 

awal komentar, scanner hanya mengambil simbol yang didapat tanpa disimpan 

ke dalam token. Setelah ditemukan akhir dari komentar, state dikembalikan ke 

state awal (serupa dengan white space). 

Scanner biasanya diimplementasikan sebagai sebuah prosedur yang 

dipanggil oleh Parser. Kita bisa membuat prosedur scan sederhana yang akan 

membaca sebuah file input dan memberikan token hasilnya. Misal didefinisikan 

dulu Procedure GetChar yang berguna mengambil sebuah karakter dari file 

input. 
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START t_L

t_E

t_G

komentar

t_LE

t_NE

t_GE

Apa saja selain }
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=

>
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}

=

>

=

 

Gambar 2.2 Diagram Keadaan [UTD01] 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Pemrosesan Teks 

2.6.1.  Susunan Teks 

Mengakses data yang tersusun secara beruntun ini akan sering kita jumpai 

dalam pemrograman. Contoh data seperti itu adalah larik, arsip beruntun (sequential 

file), arsip teks (teks file) dan senarai (linked list).  

Arsip teks untuk selanjutnya kita sebut teks adalah arsip yang terdiri atas 

deretan karakter. Untaian karakter itu dapat membentuk sebuah “kata”. Yang 

dimaksud dengan kata adalah kelompok karakter yang dipisahkan dengan kelompok 

lain dengan satu atau lebih spasi. 
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Pada implementasinya di dalam teks ditambahkan akhir baris (end-of-line) 

yang membedakan sebuah baris teks dengan baris lainnya (end-of-line terdiri dari 

karakter line-feed). Contoh teks adalah program sumber (source program) Pascal 

(yaitu arsip *.PAS) atau C (arsip *.C), arsip README.TXT pada beberapa program 

aplikasi tertentu, arsip AUTOEXEC.BAT pada sistem operasi DOS, dan lain-lain. 

Teks dapat dibuat dengan pengolah kata teks, seperti Notepad, SideKick, editor 

kompilator bahasa pemrograman seperti Turbo Pascal atau Turbo C, atau dengan 

pengolah kata Microsoft Word asalkan disimpan sebagai (save as) sebagai arsip  teks 

(Text Only). 

 

Halo, apa kabar? Saya di sini 

sedang belajar algoritma dan 

pemrograman; belajar algoritma 

dan pemrograman yang efektif 

adalah dengan banyak membuat 

latihan. 

 

Gambar 2.3 Contoh sebuah teks yang terdiri atas 5 buah baris. Akhir teks 

adalah karakter titik (‘.’) [MUN99]. 

 

Pemrosesan teks cukup banyak ditemui di dalam aplikasi pemrograman. 

Misalnya program pengolah kata (text editor) adalah program yang mengolah teks. 

Pemrosesan teks antara lain proses mencari (search) sebuah karakter atau string, 

menghitung jumlah karakter atau jumlah kata, menempatkan pointer pembacaan ke 

karakter/kata tertentu, dan sebagainya. Aplikasi lain yang memproses teks adalah 

kompilator bahasa pemrograman. Tugas pertama kompilator adalah membaca 

program sumber untuk mengambil simbol-simbol (keyword, peubah, tetapan, dan 

sebagainya). Komponen kompilator yang melakukan aktivitas ini dinamakan 

program scanner. 

 

2.6.2. Tanda Akhir Teks 

Pemrosesan teks yang utama adalah proses pembacaan. Karena teks berisi 

runtunan karakter, maka pembacaan teks adalah membaca karakter demi karakter 

secara beruntun, mulai dari awal teks sampai akhir teks. Akhir teks ditandai dengan 
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sebuah karakter khusus, yang dibedakan dengan karakter-karakter lainnya. Bila 

pembacaan teks tertentu dengan karakter khusus tersebut, maka proses pembacaan 

teks dihentikan. 

Di dalam Penelitian ini, kita mendefinisikan karakter titik (‘.’) sebagai akhir 

teks (tetapi, ini bukan satu-satunya karakter akhir teks yang dapat digunakan. Anda 

juga dapat menggunakan karakter yang lain seperti ‘#’, ’*’, ’$’, dan sebagainya, 

asalkan di dalam teks itu sendiri karakter tersebut tidak pernah digunakan). Karakter 

titik ditaruh sesudah karakter terakhir. Kita mengartikan karakter titik bukan bagian 

dari elemen teks. Sekali lagi, karakter titik hanya sebagai penanda akhir arsip. 

Sembarang teks yang kita susun harus diakhiri dengan titik agar algoritma yang kita 

susun berlaku. Gambar 2.4 memperlihatkan sebuah teks yang terdiri atas 11 karakter, 

yaitu karakter ‘l’, ’a’, ’y’, ’a’, ’n’, ’a’, ’n’, ‘1’, ’0’ dan ’8’ (karakter titik tidak 

dihitung sebagai unsur teks). 

 

Layanan 108 

 

Gambar 2.4 Teks yang terdiri atas 11 karakter. Akhir teks adalah ‘.’ [MUN99] 

 

2.6.3. Definisi Teks Kosong 

Pemrosesan teks selalu mempertimbangkan keadaan awal teks, yaitu kosong 

atau tidak kosong. Sebuah teks mungkin saja kosong. Pertama-tama kita harus 

mendefinisikan makna kosong itu sendiri. Sebuah arsip yang hanya berisi sebuah 

spasi tidak dapat disebut kosong. Karena kita telah membuat perjanjian bahwa 

sembarang teks harus diakhiri dengan karakter titik, maka teks kosong adalah teks 

yang hanya berisi karakter kosong, jumlah unsurnya adalah 0. Gambar 2.5 

memperlihatkan sebuah teks kosong. 

 

 

. 

 

Gambar 2.5. Sebuah teks kosong hanya berisi karakter ‘.’ [MUN99]. 

 

2.6.4.  Pembacaan Teks 
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Pembacaan teks dimulai dari awal teks (dari “kiri” ke “kanan”). Kita 

mengandaikan ada sebuah pointer (dilambangkan dengan “”) yang menunjuk ke 

karakter yang akan dibaca. Setiap kali karakter yang ditunjuk oleh pointer selesai 

dibaca, pointer berpindah secara otomatis ke karakter berikutnya. Karakter yang 

sedang ditunjuk oleh pointer dinyatakan di dalam peubah C. Gambar 2.6 

memperlihatkan pointer menunjuk karakter ‘M’. jika karakter ini dibaca, maka C 

berisi ‘M’. Karakter ‘K’ dan karakter ‘R’ sudah dibaca sebelumnya, sedangkan 

karakter S, 9, $ dan seterusnya belum dibaca. Pembacaan teks hanya dilakukan 

selama C ≠ ‘.’. Jika C = ‘.’, dikatakan akhir pita telah dicapai dan pembacaan pita 

dihentikan. 

 

KRMS9$SATE. 

                                              pointer 

 

Gambar 2.6 Karakter yang sedang ditunjuk oleh Pointer baca (dilambangkan dengan 

). ‘M’ adalah karakter yang ditunjuk oleh pointer baca. Peubah C menyimpan 

karakter yang ditunjuk oleh pointer baca, dalam hal ini, C berisi ‘M’. [MUN99] 

  

2.7.  Rekayasa Perangkat Lunak 

Perangkat lunak merupakan suatu program yang berisi sejumlah instruksi yang 

dibuat untuk melakukan sejumlah proses dengan tujuan sebagai alat pengendali kegiatan 

sistem komputer atau untuk menyelesaikan aplikasi tertentu [PRE02]. 

Dalam membangun suatu perangkat lunak selalu timbul berbagai macam 

kesulitan. Kesulitan yang terdapat dalam pembangunan perangkat lunak dapat diatasi 

dengan cara mengenali permasalahan yang ada dan penyebab timbulnya permasalahan 

tersebut. Tapi solusi ini harus dapat memberikan bantuan yang berguna bagi 

pembangunan perangkat lunak, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan akhirnya 

menerapkan perangkat lunak pada perangkat keras. 

 

 

 

2.7.1.  Definisi 
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Rekayasa perangkat lunak merupakan pembuatan dan penggunaan prinsip-

prinsip rekayasa dalam hal memperoleh atau menghasilkan perangkat lunak secara 

ekonomis, yang dapat diandalkan dan bekerja tepat guna pada suatu perangkat 

keras [PRE02]. 

2.7.2.  Pendekatan Pembangunan Perangkat Lunak 

Beberapa metodologi pembangunan perangkat lunak dikembangkan orang. 

Masing-masing metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Walaupun 

demikian setiap pendekatan yang ada berusaha agar dapat menghasilkan suatu 

perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Classic Life Cycle atau model sekuensial linear atau biasa juga disebut 

dengan model waterfall. Siklus ini bersifat sistematik, dengan pendekatan 

sekuensial untuk membangun perangkat lunak, dimulai pada tingkat sistem 

berkembang sampai dengan pengetesan, dan perbaikan kesalahan. 

Model Classic Life Cycle adalah paradigma rekayasa perangkat lunak yang 

paling luas dipakai dan paling tua. Paradigma model ini memiliki tempat yang 

terbatas namun penting di dalam kerja rekayasa perangkat lunak. Paradigma itu 

memberikan template dimana metode analisis, desain, pengkodean, pengujian dan 

pemeliharaan bisa dilakukan. Siklus metode Classic Life Cycle tetap menjadi 

model bagi rekayasa perangkat yang paling luas dipakai. Sekalipun memiliki 

kelemahan, secara signifikan lebih baik daripada pendekatan yang sifatnya 

sembarang kepada pengembangan perangkat lunak. 
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Gambar 2.7 Model Classic Life Cycle atau Model Waterfall [PRE02] 

 

2.8. Perancangan Antar Muka 

Antar muka suatu perangkat lunak menggambarkan bagaimana cara sebuah 

program akan dilihat dan digunakan oleh pengguna. Perancangan sebuah antar muka 

termasuk didalamnya mendefinisikan layar, informasi keluaran, dan struktur menu. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang user interface yaitu: 

1. Real word metaphorps 

Berdasarkan pada pandangan pengguna dari sistem tentang sesuatu yang nyata 

didunia daripada sesuatu yang terdapat dalam sistem komputer. Misalnya, layar masukan 

harus dirancang untuk menggambarkan bentuk/format dokumen yang digunakan orang 

dalam kehidupan nyata daripada menggambarkan struktur dari basis data atau file di 

dalam suatu komputer. 

2. Seleksi dari pada mengingat 

Pengguna tidak harus mengingat nama-nama dari perintah, file atau yang serupa. 

Hal ini biasanya berkaitan dengan penggunaan menu-menu. Pemakai tidak harus 

memberikan informasi dengan segera ke komputer dan tidak perlu hafal dengan sistem. 

Misalnya, suatu modul untuk mempertahankan keutuhannya yang memberikan pemakai 
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satu pilihan untuk menambah, mengubah dan menghapus, pemakai tidak harus ditanya 

dari mana suatu file yang akan digunakan tetapi seharusnya diberikan suatu daftar dari 

file yang valid yang dapat dipilih oleh pengguna. 

 

3. Konsisten 

Semua layar dari menu sedapat mungkin harus terlihat dan bekerja serupa. Bila 

menggunakan function key, key yang sama harus berarti sama untuk setiap menu. Pada 

setiap menu, perintah yang sama harus berada pada tempat yang sama. 

4. Kontrol user 

Pengguna harus dapat memilih apa yang dia kerjakan dalam urutan dimana dia 

akan lakukan. Misalnya, suatu sistem tidak boleh mensyaratkan bahwa semua record 

yang baru ditambahkan sebelum record yang ada dapat diubah. Hal yang sama, apabila 

operasi akan berlangsung lama (seperti mengurutkan dan mengindeks suatu file yang 

besar), pengguna harus mempunyai pilihan untuk memulai suatu operasi daripada harus 

dipaksa mengambil langkah operasi daripada harus dipaksa mengambil langkah operasi 

yang telah ditentukan. 

5. Umpan balik 

Pengguna harus terus diberikan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh 

sistem. Misalnya, layar harus mempunyai judul sehingga pengguna mengetahui bahwa 

dia memilih layar yang benar. Demikian pula, apabila suatu operasi yang panjang seperti 

pengurutan sedang berjalan, layar harus menyangkan suatu pesan sehingga pengguna 

mengetahui bahwa komputer tidak hang. Demikian pula, apabila pengguna memilih 

suatu record untuk dihapus, record harus ditayangkan pada layar untuk konfirmasi 

bahwa record itulah yang diinginkan untuk dihapus. 

6. Pemaaf 

Sistem tidak boleh bertindak sebelum pengguna harus diberi kesempatan untuk 

memperbaikinya. Misalnya, setelah pengguna memilih suatu record untuk dihapus, 

sistem harus ditanya kembali untuk konfirmasi, sebelum perintah untuk menghapus 

record benar-benar dilaksanakan. 

7. Merasakan stabilitas 

Pengguna tidak harus memperhatikan perubahan-perubahan sistem kecuali jika 

perubahan-perubahan tersebut berdampak pada pekerjaan pengguna. Misalnya, 
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menambahkan transaksi baru, atau satuan baru tidak boleh berdampak pada struktur dari 

menu yang ada dan secara absolute tidak boleh mengubah arti dari masukan pengguna 

untuk melakukan tugas lain. 

 

 

 

3. Deskripsi Global Perangkat Lunak dan Deskripsi Rinci Kebutuhan 

3.1.  Deskripsi Global Perangkat Lunak 

3.1.1. Perspektif Produk 

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana perangkat lunak PuniEdit ini 

menjalankan fungsi-fungsi yang ada. Perangkat lunak PuniEdit menerima input kode 

sumber dari pengguna berupa buka kode sumber, buat kode sumber, edit kode 

sumber, dan pengelolaan token, kemudian kode sumber akan diproses dengan fungsi 

scan kode sumber untuk mengetahui bahasa pemrograman yang dipakai serta 

menampilkan jenis token pada layar monitor atau dicetak melalui printer.  

 Berikut ini adalah gambar diagram blok yang akan menunjukkan gambaran 

umum dari perangkat lunak PuniEdit. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Perangkat Lunak PuniEdit 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

: Pemakai 

xxx

 
: Proses 

xxx

 
: Data 

xxx

 
: Penyimpanan data 

xxx

 
: Pemilihan/kondisi 
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3.1.2.  Fungsi Produk 

Fungsi yang terdapat pada perangkat lunak PuniEdit adalah: 

1.    Fungsi Pengelolaan Kode sumber 

Fungsi ini berguna untuk mengelola kode sumber. Secara khusus fungsi ini dapat 

melakukan: 

1.1. Buka Kode sumber 

Subfungsi ini merupakan input kode sumber berupa file.  

1.2. Edit Kode sumber 

Subfungsi ini merupakan fungsi untuk melakukan perubahan terhadap kode 

sumber, setiap perubahan akan selalu dilakukan scan kode sumber. 

1.3. Simpan Kode sumber 

Subfungsi ini akan melakukan pemeriksaan bahasa pemrograman yang 

sedang digunakan dan melakukan penyimpanan kode sumber dalam bentuk 

file, penyimpanan kode sumber ini ada dua yaitu penyimpanan dengan nama 

file yang sama (save) dan penyimpanan dengan nama file yang berbeda (save 

as). 

1.4. Buat Kode sumber 

Subfungsi ini akan melakukan pembuatan kode sumber baru, pada subfungsi 

ini pengguna diharuskan untuk memilih jenis bahasa pemrograman yang 

akan digunakan untuk mengenali jenis token. 

2. Fungsi Scan Kode Sumber 

Fungsi ini berguna untuk mengenali jenis bahasa pemrograman dan kemunculan 

jenis token. Dan fungsi ini dapat mengidentifikasi tipe file dari bahasa 

pemrograman. 

 

3. Fungsi Pengelolaan Token 

Fungsi ini berguna untuk mengelola data token yaitu menyimpan data token 

dalam bentuk file bertipe *.hgl sehingga data tersebut dapat dimanipulasi sesuai 

dengan kebutuhan, Secara khusus modul ini berfungsi untuk:  

3.1.  Input data token 
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3.2.  Ubah data token 

3.3.  Hapus data token. 

4. Fungsi Pencetakan Kode sumber 

Fungsi ini berguna untuk mencetak kode sumber yang telah terformat ke media 

kertas melalui printer. 

3.1.3.Karakteristik Pengguna 

Programmmer dengan keterampilan memahami bahasa pemrograman dan 

keterampilan dalam menjalankan perangkat lunak PuniEdit. 

 

Struktur Menu 

PERANCANGAN STRUKTUR MENU
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Print

Format

Font
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Word Wrap

 

Gambar 3.2  Struktur Menu 

3.2. Kebutuhan Fungsional 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai informasi yang diinput kemudian 

diproses dan menghasilkan informasi keluaran juga berdasarkan fungsi-fungsi yang ada 

pada perangkat lunak. 
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Gambar 3.3  Diagram Konteks Perangkat Lunak PuniEdit 
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Gambar 3.4 DFD Level 1 Perangkat Lunak PuniEdit 

 

a. Aliran Informasi 

Berikut ini adalah proses-proses dari setiap modul. 

1. Pengelolaan kode sumber 

Proses terdiri dari empat bagian yaitu proses buka kode sumber, edit kode sumber, 

buat kode sumber, dan simpan kode sumber. 



PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK PUNIEDIT 

(Perangkat Lunak Editor untuk Multi Language Programming) 

Budiman 

 

189 

 

 

Proses buka kode sumber memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a) Menerima data berupa kode sumber dalam bentuk file dari pengguna. 

b) Memberikan tipe file pada scan kode sumber. 

c) Memberikan kode sumber pada scan kode sumber. 

 

Proses edit kode sumber memenuhi sepesifikasi sebagai berikut: 

a) Menerima kode sumber dari pengguna. 

b) Memberikan kode sumber pada scan kode sumber. 

c) Mendapatkan kode sumber, jenis token, dan jenis bahasa pemrograman. 

d) Mendapatkan kode sumber yang dimaksud. 

e) Mengubah kode sumber tersebut. 

f) Menyimpan kode sumber yang telah diubah. 

 

Proses buat kode sumber memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a) Menentukan jenis bahasa pemrograman yang digunakan. 

b) Menerima kode sumber dari pengguna. 

c) Mengirimkan kode sumber pada scan kode sumber. 

d) Mengirimkan jenis bahasa pemrograman pada scan kode sumber. 

e) Mendapatkan kode sumber, jenis token, dan jenis bahasa pemrograman. 

f) Menyimpan kode sumber yang telah dibuat. 

 

Proses simpan kode sumber memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a) Menerima kode sumber dari pengguna. 

b) Mengirimkan jenis bahasa pemrograman pada scan kode sumber. 

c) Mendapatkan tipe file dari bahasa pemrograman yang dimaksud. 

d) Menyimpan kode sumber tersebut dalam bentuk file. 
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Gambar 3.5  DFD Level 2 Fungsi Pengelolaan Kode sumber 

 

2. Scan kode sumber 

Proses scan kode sumber tidak mempunyai turunan, hanya memenuhi spesifikasi 

sebagai berikut: 

a) Menerima data tipe file dari proses buka kode sumber. 

b) Menerima data kode sumber dari proses buka kode sumber, edit kode sumber, buat 

kode sumber dan simpan kode sumber. 

c) Memberikan informasi jenis bahasa pemrograman, jenis token, dan tipe file dari 

bahasa pemrograman pada pengguna. 

 

3. Pengelolaan Token  

Proses terdiri dari tiga bagian yaitu proses input data token, ubah data token, dan 

hapus data token. 

Proses input data token memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 
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a) Menerima data berupa nama file, dan data token dari pengguna. 

b) Memberikan konfirmasi input data token pada pengguna. 

c) Menyimpan data token dengan nama file yang bersangkutan. 

 

Proses ubah data token memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a) Menerima data nama file dari pengguna. 

b) Mencari data token 

c) Mendapatkan data token tersebut. 

d) Mengubah data token tersebut. 

e) Memberikan konfirmasi ubah data token pada pengguna. 

f) Menyimpan data token yang telah diubah. 

 

Proses hapus data token memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a) Menerima data nama file dari pengguna. 

b) Memberikan konfirmasi hapus data token. 

c) Menghapus nama file tersebut. 
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Gambar 3.6  DFD Level 2 Pengelolaan Token 

 

4. Pencetakan kode sumber 
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Proses pencetakan kode sumber tidak mempunyai turunan, hanya memenuhi 

spesifikasi sebagai berikut: 

a) Menerima kode sumber yang telah terformat. 

b) Menampilkan kode sumber yang telah terformat tersebut. 

 

b. Kamus Data 

Data_token = 1{Legal_Character}n 

Delimiter = [ ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | -| . | / | : | ; | < | = | > | ? | @ | [ | \ | ] | ^ | ` | 

{ | | | } | ~ | ] 

Jenis_bahasa_pemrograman = 1{Legal_Character}n 

Jenis_token = 1{Legal_character}n + 1{Delimiter}n 

Kode_sumber = 1{Legal_character}n 

Kode_sumber_yang telah terformat = 1{Legal_character}n  

Legal_character = [A-Z | a-z | 0-9 | - |  | ] 

Nama_file = 1{Legal_character}20  

Tipe_file = * + . +1{Legal_Character}6 

 

3.3. Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional 

Tujuan deskripsi kebutuhan non fungsional adalah untuk menspesifikasikan 

ukuran kuantitatif yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Memori yang digunakan 

pada sistem komputer pendukung perangkat lunak terdiri dari memori primer dan 

sekunder. Berikut adalah spesifikasi memori yang digunakan perangkat lunak. 

 

Tabel 3.1 Batasan Memori 

Jenis 

Memori 

Spesifikasi 

Primer Maksimum 512 Mbyte 

Minimum 128 MByte 

Sekunder Maksimum 80 Gbyte 

Minimum 10 Gbyte 

 

Agar saat eksekusi program aplikasi semua unit program yang digunakan pada 

perangkat lunak tersebut akan di load ke memori utama. Sehingga untuk 
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mengoperasikan perangkat lunak yang mempunyai cukup banyak modul program 

memerlukan kapasitas memori utama yang cukup besar pula. Maka atas dasar hal 

tersebut, penulis mencantumkan kebutuhan memori primer sebesar itu. 

Alasan kebutuhan tempat penyimpanan sekunder dengan kapasitas sebesar itu 

adalah untuk keperluan penyimpanan data dan kebutuhan perangkat lunak pendukung 

lainnya. 

  

 

4. Perancangan Perangkat Lunak 

4.1. Rancangan Lingkungan Implementasi 

Pada rancangan lingkungan implementasi terdapat beberapa hal yang harus ditetapkan, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Operating System 

Microsoft Windows XP Professional 

2. Development Tools 

Borland Delphi 7.0 

3. Bahasa Pemrograman yang Dipakai 

Object Pascal 

 

4.2. Dekomposisi Fungsional Modul 

Berikut adalah dekomposisi fungsional modul pada perangkat lunak PuniEdit yang akan 

dijelaskan pada tabel dibawah ini, yaitu: 

Tabel 4.1 Dekomposisi Fungsional Modul 

No Modul Proses 

1. Pengelolaan kode sumber a. Memasukan kode sumber 

b. Memanipulasi kode sumber 

2. Scan kode sumber a. Menerima kode sumber berdasarkan 

jenis bahasa pemrograman dan tipe file 

b. Memproses kode sumber 

3. Pengelolaan token a. Memasukan nama file 

b. Memanipulasi data token 

4. Pencetakan kode sumber a. Menerima kode sumber yang telah 

terformat. 

b. Menampilkan kode sumber yang telah 

terformat tersebut. 

 

4.3. Deskripsi Data 
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Berikut adalah deskripsi data yang dibutuhkan pada perangkat lunak PuniEdit 

berupa data tipe file dari bahasa pemrograman, yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini, 

yaitu: 

Tabel 4.2 Deskripsi Data 

No. Jenis Bahasa Pemrograman Tipe File 

1. 68HC11 Assembler *.hc11;*.asm;*.asc 

2. DSP *.dsp;*.inc 

3. Baan 4GL *.cln 

4. Borland Form *.dfm;*.xfm 

5. C# *.cs 

6. C/C++ *.c;*.cpp;*.h;*.hpp 

7. Cache *.mac;*.inc;*.int 

8. CA-Clipper *.prg;*.ch;*.inc 

9. Cascading Stylesheets *.css 

10. CPM Reports *.rdf;*.rif;*.rmf;*.rxf 

11. COBOL *.cbl;*.cob 

12. CORBA IDL *.idl 

13. DOT Graph Drawing Description *.dot 

14. Eiffel  *.e;*.ace 

15. Fortran *.for 

16. Foxpro *.prg 

17. Galaxy *.gtv;*.galrev;*.txt 

18. GEMBASE *.dml;*.gem 

19. GW-TEL Scripts *.gws 

20. Haskell *.hs; *.hws 

21. HP48 *.s; *.sou; *.a; *.hp 

22. HTML *.htm; *.html 

23. INI *.ini 

24. Inno Setup Scripts *.iss 

25. Java *.java 

26. Javascript *.js 

27. Kixtart Scripts *.kix 

28. LEGO LDraw *.ldr 

29. Modelica *.mo 

30. Modula-3 *.m3 

31. VB Scipts *.vbs 

32. MS-DOS Batch *.bat;*.cmd 

33. Object Pascal *.pas;*.pp;*.dpr;*.dpk;*.inc 

34. Perl *.pl;*.pm;*.cgi 

35. PHP *.php;*.php3;*.phtml;*.inc 

36. Progress *.w;*.p;*.i 

37. Phyton *.py 

38. Resource *.rc 

39. Ruby *.rb;*.rbw 

40. Semanta *.sdd 
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No. Jenis Bahasa Pemrograman Tipe File 

41. SQL *.sql 

42. Standard ML *.sml 

43. Structured Text *.st 

44. Msg *.msg 

45. Tcl/Tk *.tcl 

46. TeX *.tex 

47. UNIX Shell Scripts *.sh 

48. Visual Basic *.bas 

49. Vrml97/X3D World *.wrl;*.wrml;*.vrl;*.vrml;*.x3d 

50. X86 Assembly *.asm 

51. XML *.xml;*.xsd;*.xsl;*.xslt;*.dtd 

 

4.4. Dekomposisi Fisik Modul 

Berikut adalah dekomposisi fisik modul pada perangkat lunak PuniEdit, yang akan 

dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu: 

Tabel 4.3 Dekomposisi Fisik Modul 

No Sub Aplikasi Modul Input Output 

1. Pengelolaan 

kode sumber 

Pengelolaan 

kode sumber 

Nama file, kode 

sumber 

Kode sumber yang telah 

terformat 

2. Scan kode 

sumber 

Scan kode 

sumber 

Tipe file, jenis bahasa 

pemrograman, kode 

sumber 

Mengetahui Jenis bahasa 

pemrograman, jenis token. 

3. Pengelolaan 

data token 

Pengelolaan 

data token 

Nama file, data token Data token dapat 

digunakan. 

4. Pembuatan 

laporan 

Pembuatan 

laporan 

Kode sumber yang 

telah terformat 

Sesuai dengan kode 

sumber yang telah 

terformat. 

 

4.5. Deskripsi Rinci Modul 

Berikut ini adalah deskripsi rinci dari masing-masing modul pada perangkat lunak 

PuniEdit, yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu: 

Tabel 4.4. Deskripsi Rinci Modul 

No. Modul Nama Sub 

Modul 

Deskripsi 

1. Pengelolaan 

kode 

sumber 

Buka kode 

sumber 

Menerima masukan nama file dari pengguna. 

Edit kode sumber Melakukan perubahan pada kode sumber, setiap 

perubahasan akan dilakukan scan kode sumber untuk 

mendapatkan jenis tokennya. 
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No. Modul Nama Sub 

Modul 

Deskripsi 

Buat kode 

sumber 

Menerima jenis bahasa pemrograman, memasukan 

kode sumber, kode sumber yang dimasukan akan 

dilakukan scan kode sumber untuk mendapatkan jenis 

tokennya. 

Simpan kode 

sumber 

Menyimpan kode sumber dalam bentuk file. 

2. Scan kode 

sumber 

Penerimaan tipe 

file 

Mengidentifikasi tipe file masukan untuk 

mendapatkan jenis bahasa pemrograman yang 

digunakan. 

Penerimaan jenis 

bahasa 

pemrograman 

Mengidentifikasi jenis bahasa pemrograman untuk 

mendapatkan jenis token. 

Penerimaan kode 

sumber 

Menerima kode sumber dan melakukan scan kode 

sumber untuk mendapatkan jenis tokennya. 

Tampilan jenis 

bahasa 

pemrograman 

Menampilkan jenis bahasa pemrograman yang 

teridentifikasi. 

Tampilan jenis 

token 

Menampilkan jenis token yang teridentifikasi 

3. Pengelolaan 

token 

Input data token Menerima nama file teripe *.hgl, menerima data 

token. 

Ubah data token Menerima nama file bertipe *.hgl, memberikan 

konfirmasi atas perubahan tersebut untuk dilakukan 

penyimpanan. 

Hapus data token Memilih nama file bertipe *.hgl, memberikan 

konfirmasi atas nama file yang akan dihapus tersebut. 

4. Pencetakan 

kode 

sumber 

Tampilan 

pencetakan kode 

sumber yang 

telah terformat. 

Menampilkan kode sumber yang telah terformat. 

 

4.6. Deskripsi Layar 

Berikut adalah deskripsi dari layar yang ada pada perangkat lunak PuniEdit, 

deskripsi-deskripsi tersebut terdiri dari nama layar, deskripsi layar, lay out layar, rancangan 

layar, deskripsi objek dan jenis dari objek pada rancangan layar perangkat lunak PuniEdit. 

4.6.1. Rancangan Layar 

Berikut adalah deskripsi masing-masing rancangan layar pada perangkat 

lunak PuniEdit, yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu: 
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Tabel 4.5 Rancangan Layar 

No 
Nama 

Layar 

Deskripsi 

Layar 
Lay Out Layar Rancangan Layar 

1. PuniEdit Halaman 

utama 

ketika 

perangkat 

lunak 

dijalankan 

dan 

tampilan 

menu yang 

dapat 

digunakan 

untuk 

mengelola 

kode 

sumber. 

PuniEdit

File      Edit      Search      Format      Tools      Window      Help

Language Programming Name : None

Open File

[None]

Drive

Direktori

Nama File

Tipe File/Ekstension

<

PuniEdit Side Channel

1

Tempat lokasi file/PathNameFile

X_

X_

Hint/Keterangan Line, column Time Date Nama bahasa pemrograman PuniEdit created by Budiman  
 

 
 

2. Open File Halaman 

untuk 

membuka 

kode 

sumber. 

Look in

Open X?

Open

Cancel

File Name:

Files of type:

Desktop

My

Documents

My

Computer

My Network

My Recent

Documents

 
 

3. Save As Halaman 

untuk 

menyimpa

n kode 

sumber. 

Look in

Save As X?

Save

Cancel

File Name:

Save as type:

Desktop

My

Documents

My

Computer

My Network

My Recent

Documents
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No 
Nama 

Layar 

Deskripsi 

Layar 
Lay Out Layar Rancangan Layar 

4. Syntax 

source 

editor 

Halaman 

untuk 

mengelola 

bahasa 

pemrogram

an 

PuniEdit Highlighter Editor X_
Scheme List Scheme Properties Author Info

Sample Text

Select highlighter:

File Name

Name

Extensions

Version

Internal Beta Release

Author

Email

Web

Copyright

Company

Remark

Status  

 

5. Page 

setup 

Halaman 

untuk 

mengatur 

pencetakan 

Page Setup X

Margins & Options Header & Footer

Units:

Left:

Right:

Top:

Bottom:

Gutter:

Header:

Footer:

HFInternalMargin:

LeftHFTextIndent:

RightHFTextIndent:

Mirror Margins

Line Numbers

Print line numbers in margin

Syntax print

Use colors

Wrap lines

OK

Cancel

 
Page Setup X

Margins & Options Header & Footer

OK

Cancel

Header

Appearance

Left Center Right

Box

Line under
Line color Shadow color

Shadow

Mirror position

Appearance

Left Center Right

Box

Line under
Line color Shadow color

Shadow

Mirror position
OK

Footer

 

 

 

6. Print 

Setup 

Halaman 

untuk 

mengatur 

jenis 

printer 

yang 

digunakan 

Print Setup ?   X

Printer

Name:

Status:

Type:

Where

Comment:

Properties

Paper

Size:

Source:

Orientation

Portrait

Landscape

OK

Cancel
Network...

 

 

7. Print 

Preview  

Halaman 

untuk 

melihat 

kode 

sumber 

yang telah 

terformat 

Print Preview ?   X

Page:  
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No 
Nama 

Layar 

Deskripsi 

Layar 
Lay Out Layar Rancangan Layar 

8. Print Halaman 

untuk 

mencetak 

kode 

sumber ke 

media 

kertas 

melalui 

printer 

Print ?   X

Printer

Name:

Status:

Type:

Where

Comment:

Properties

Print range Copies

All

Pages

OK

Cancel

Portrait

From: To:
Syntax print

Number of copies:

 

 

9. Find Halaman 

untuk 

melakukan 

pencarian 

kode 

sumber 

Search Text

OK Cancel

X_

Options

Search for:

Direction

Case sensitivity

Whole words only

Search from caret

Selected text only

Regular expression

Forward

Backward

 

 

10

. 

Replace Halaman 

untuk 

mencari 

dan 

menimpa 

kode 

sumber 

Search Text

OK Cancel

X_

Options

Search for:

Direction

Case sensitivity

Whole words only

Search from caret

Selected text only

Regular expression

Forward

Backward

Replace:

 

 

11

. 

Font Halaman 

untuk 

mengatur 

jenis huruf 

Font

OK

Cancel

Font: Font style: Size:

Effect Sample

Strikeout

Underline

Color:
Script:

?   X
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No 
Nama 

Layar 

Deskripsi 

Layar 
Lay Out Layar Rancangan Layar 

12

. 

Backgrou

nd 

Halaman 

untuk 

mengatur 

warna latar 

belakang. 

Color ?   X

Basic colors:

Custom colors:

Define custom colors >>

OK Cancel

  
13

. 

Character 

Grid 

Halaman 

untuk 

menampilk

an 

sekumpula

n karakter 

Character Grid X_
Font:

Clear Copy Select

  

14

. 

Converter Halaman 

untuk 

menampilk

an 

konverter. 

Converter

Input value:

Convert!

X_
Output value:

Input Value

Binary (Base 2)

Octal (Base 8)

Decimal (Base 10)

Hexadecimal (Base 16)

Ascii (Base 256)

Input Value

Binary (Base 2)

Octal (Base 8)

Decimal (Base 10)

Hexadecimal (Base 16)

Ascii (Base 256)

 

 

 

 

4.6.2. Deskripsi Proses 

Berikut adalah deskripsi dari proses-proses yang ada pada perangkat lunak 

PuniEdit, deskripsi-deskripsi tersebut terdiri dari nama proses, deskripsi masukan, 

deskripsi keluaran, dan algoritma dari proses tersebut. 

4.2.6.1.Pengelolaan Kode Sumber 

Proses pengelolaan kode sumber sebagai pengguna perangkat lunak, 

memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a. Memasukan kode sumber. 

b. Mengubah kode sumber. 

c. Menyimpan kode sumber. 
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4.2.6.2.Scan Kode Sumber 

Proses scan kode sumber sebagai pengguna perangkat lunak, 

memenuhi spesifikasi menerima kode sumber berdasarkan jenis bahasa 

pemrograman dan jenis tokennya. 

4.2.6.3.Pengelolaan Token 

Proses pengelolaan token sebagai pengguna perangkat lunak, 

memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

a. Memasukan nama file. 

b. Mengubah data token. 

c. Menghapus data token. 

 

4.2.6.4.Pencetakan Kode Sumber 

Proses Pencetakan kode sumber sebagai pengguna perangkat lunak, 

memenuhi spesifikasi menerima dan mencetak kode sumber yang telah 

terformat. 

4.6.3. Deskripsi Masukan 

Berikut adalah deskripsi masukan dari masing-masing proses pada perangkat 

lunak PuniEdit, yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu: 

Tabel 4.7 Deskripsi Masukan 

No. Proses Masukan 

1. Pengelolaan Kode Sumber a. Kode sumber 

b. Nama file 

c. Tipe file 

d. Jenis token 

e. Jenis Bahasa pemrograman 

2. Scan Kode Sumber a. Kode sumber 

b. Tipe file 

c. Jenis bahasa pemrograman 

3. Pengelolaan token a. Nama file 

b. Data token 

4. Pencetakan Kode Sumber Kode sumber yang telah terformat 

 

4.6.4. Deskripsi Keluaran 

Berikut adalah dei keluaran masing-masing proses pada perangkat lunak 

PuniEdit, yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu: 

Tabel 4.8 Deskripsi Keluaran 
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No. Proses Keluaran 

1. Pengelolaan Kode Sumber a. Kode sumber 

b. Tipe file 

c. Jenis bahasa pemrograman 

2. San Kode Sumber a. Kode sumber 

b. Jenis token 

c. Jenis bahasa pemrograman 

d. Tipe file 

3. Pengelolaan token a. Nama file 

b. Data token 

4. Pencetakan Kode Sumber Kode sumber yang telah terformat 

 

4.6.5. Algoritma 

Berikut ini adalah algoritma untuk proses buka kode sumber dan dilakukan scan 

kode sumber: 

Buka_file 

Periksa_Tipe_File 

if bahasa_pemrograman_ketemu then  

   Tampilkan_nama_bahasa_pemrograman 

   Scan_kode_sumber 

else 

   Nama_bahasa_pemrograman_tidak_ditampilkan 

 

Berikut ini adalah algoritma untuk proses buat kode sumber dan dilakukan scan kode 

sumber: 

if bahasa pemrograman = pascal then 

begin 

   Highlight  Bahasa_pemrograman_Pascal 

   if bahasa_pemrograman_ketemu then 

      Tampilkan_nama_bahasa_pemrograman       

   else 

      Nama_bahasa_pemrograman_tidak_ditampilkan 

end 

 

5. Implementasi Perangkat Lunak 

5.1.  Bahasa Pemrograman yang dipilih 

Implementasi perancangan perangkat lunak PuniEdit dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Delphi Versi 7.0. bahasa ini dipilih karena sangat mendukung untuk 

pembuatan perangkat lunak yang akan dibuat. 
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Pada dasarnya pemrograman pada Delphi menggunakan bahasa pascal, namun Delphi 

sudah mendukung terhadap pemrograman berorientasi objek (Objek Oriented Programming) 

yang berada dalam lingkungan system operasi windows, dam bersifat visual. 

Untuk perancangan perangkat lunak yang akan dibuat akan lebih mudah karena 

perancangan antar muka bisa lebih cepat dengan menggunakan fasilitas yang ada atau 

menggunakan objek-objek yang tersedia. 

 

5.2. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Pendukung 

Perangkat lunak yang akan digunakan akan berjalan dengan baik apabila didukung 

dengan perangkat perangkat keras yang memadai. Agar kedua komponen tersebut bisa saling 

mendukung maka perlu dirancang dan perlu diperhatikan hal-hal yang sekiranya bisa 

menjamin kelancaran berjalan sistem yang akan diterapkan. 

5.2.1. Perangkat Lunak Pendukung 

Perangkat lunak yang akan digunakan adalah: 

a. Sistem Operasi (Windows XP Profesional) 

b. Bahasa Pemrograman (Delphi Versi 7.0) 

SynEdit merupakan IDE (integrated Development Environment) atau komponen untuk 

membangun teks editor pada Windows,  saat ini SynEdit dapat menggantikan peran dari 

Notepad, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penawaran fitur untuk programmer. 

SynEdit dapat digunakan untuk Borland Dephi, Kylix, dan C++Builder. SynEdit 

menyediakan keywords dan delimiter secara lengkap untuk bahasa pemrograman Pascal, 

C/C++, HTML, ASP, Perl, Java dan banyak lagi bahasa pemrograman lainnya. 

SynUniHiglighter merupakan komponen untuk SynEdit yang menyediakan 

pembuatan/pengelolaan token. 
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Custom Control

CustomSynEdit

SynEdit SynCustomHighlighter

extend

extend

1 1

SynPasSyn SynUniSyn

extend extend

 

 

Gambar 5.1. Diagram Kelas SynEdit dan SynUniHighlighter 

 

TCustomControl adalah kelas yang membungkus fungsionalitas untuk 

melakukan penggambaran terhadap objek Canvas. Umumnya komponen-komponen 

visual adalah turunan dari TWinControl yang merupakan kelas yang membungkus 

fungsionalitas untuk screen object window, sedangkan komponen-komponen visual yang 

membutuhkan akses ke objek Canvas tidak diturunkan dari TWinControl melainkan dari 

TCustomControl. TCustomSynEdit adalah turunan dari TCustomControl karena 

membutuhkan akses ke objek Canvas, TCustomSynEdit meng-override metode paint() 

dari TCustomControl. TCustomSynEdit mendefinisikan fungsi-fungsi umum 

penggambaran dan pemrosesan window untuk TSynEdit. TSynEdit adalah kelas turunan 

dari TCustomSynEdit, TSynEdit memiliki fungsi utama untuk melakukan pemrosesan 

terhadap teks yang diberikan padanya dan melakukan proses scanning token-token yang 

ada pada teks tersebut. Proses scanning token didelegasikan oleh TSynEdit kepada kelas 

highlighter. Highlighter ini harus turunan dari kelas  TSynCustomHighlighter. Contoh 

highlighter adalah TSynPasSyn untuk highlighter bahasa pemograman Pascal atau 

TSynCPPSyn untuk highlighter bahasa pemograman C++. Highlighter juga dapat 

berupa kelas TSynUniSyn yang merupakan kelas yang mengengkapsulasi fungsionalitas 

untuk mendefinisikan token-token bahasa pemograman secara custom. 

TCustomHighlighter mendefinisikan fungsi-fungsi virtual yang harus 
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diimplementasikan kelas turunannya seperti GetRange(), GetToken(), GetTokenPos() 

dan sebagainya, sedangkan turunan dari TCustomHighlighter harus meng-override 

fungsi-fungsi virtual tersebut dan mendefinisikan token-token spesifik untuk bahasa 

pemograman yang dimaksud.  

Adapun bahasa pemrograman yang disediakan oleh SynEdit, yaitu: Object 

Pascal, C/C++, 68HC11 Assembler, DSP, AWK Script, Baan 4GL, Borland Form, C#, 

Cache, CA-Clipper, Cascading Stylesheets, CPM Reports, COBOL, CORBA IDL, DOT 

Graph Drawing Description, Eiffel, Fortran, Foxpro, Galaxy, GEMBASE, GW-TEL 

Script, Haskell, HP48, HTML, INI Files, Inno Setup Scripts, Java, Java Script, KiXtart 

Scripts, LEGO LDraw, Modelica, Modula-3, VB Script, MS DOS Batch, Perl, PHP, 

Progress, Phyton, Resource, Ruby, Semanta Data Dictionary, SQL, Standard ML, 

Structured Text, SynGen Msg, Tcl/Tk, TeX, UNIX Shell Scripts, Visual Basic, Vrml 

97/X3D Word, X86 Assembly, dan XML. 

Berikut ini adalah gambar diagram sekuen dari komponen SynEdit: 

Windows SynEdit Highlighter

User

input text

WM_PAINT

get Token

return token

paint()

 

Gambar 5.2. Diagram Sekuen 

 

 Saat user memasukkan input text/kode sumber objek window akan mengirimkan 

windows message WM_PAINT ke komponen SynEdit. SynEdit kemudian akan 

memanggil metode paint() yang di-override dari CustomControl. Di dalam metode 

paint() ini terdapat fungsi-fungsi untuk menentukan apakah teks yang dinput 

mengandung token, posisi token tersebut, jenis token, attribut token (warna, style) dan 

sebagainya. Fungsi ini akan didelegasikan ke highlighter yang dipasangkan pada 

SynEdit. Highlighter ini kemudian akan melakukan proses scanning token dan akan 
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mengembalikan hasilnya ke SynEdit, jika token ditemukan SynEdit akan melakukan 

proses paint() ke window sehingga akan tampil hasilnya berupa token-token yang di-

highlight. 

 

5.2.2. Perangkat Keras Pendukung 

Untuk mendukung kebutuhan dari perangkat lunak di atas, maka membutuhkan 

dukungan perangkat keras minimal sebagai berikut: 

1. Processor 

Pribadi menggunakan Intel Pentium III – 750 MHz, dan disarankan untuk 

menggunakan yang lebih besar pertimbangan kebutuhan perangkat keras ini adalah 

agar perangkat lunak yang dibuat beroperasi dengan baik. 

2. Memori primer 128 Mb 

Agar saat eksekusi program aplikasi semua unit program yang digunakan 

pada perangkat lunak tersebut akan di load ke memori utama. Sehingga untuk 

mengoperasikan perangkat lunak yang mempunyai cukup banyak modul program 

memerlukan kapasitas memori utama yang cukup besar pula. Maka atas dasar hal 

tersebut, penulis mencantumkan kebutuhan memori primer sebesar itu. 

3. Tempat penyimpanan sekunder minimal berkapasitas 10 Gb 

Alasan kebutuhan tempat penyimpanan sekunder dengan kapasitas sebesar itu 

adalah untuk keperluan penyimpanan data dan kebutuhan perangkat lunak 

pendukung lainnya. 

Untuk mendukung kebutuhan dari perangkat lunak PuniEdit, maka batasan 

perangkat keras yang digunakan adalah: 

a. Minimal Processor (Pentium) 

b. Memory Primer minimal 16 Mb 

c. Kapasitas ruang kosong tempat penyimpanan sekunder minimal 100 Mb 

Kebutuhan dari processor minimalnya adalah Pentium, hal ini karena perangkat lunak 

yang digunakan akan berjalan dengan optimal apabila kemampuan processor memadai. 

Memory primer minimal 16 Mb, karena perangkat lunak PuniEdit dapat berjalan pada 

sistem operasi di atas Windows 95 yang memerlukan penyimpanan memory yang cukup 

besar untuk melakukan proses-prosesnya. 
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Kapasitas ruang kosong tempat penyimpanan sekunder minimal 100 Mb, alasan 

kebutuhan tempat penyimpanan sekunder dengan kapasitas sebesar itu adalah untuk 

keperluan penyimpanan data. 

5.3.  Menu Perangkat Lunak PuniEdit 

Salah satu interaksi antara user dengan perangkat lunak adalah dengan menggunakan 

menu, dan biasanya menu ini berupa pilihan-pilihan. Pemakai akan berinteraksi dengan 

memilih menu yang ada untuk masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, agar perangkat 

lunak PuniEdit bisa lebih mudah dipahami maka disusun menu yang bisa mewakili semua 

kegiatan yang ada didalam sistem. Menu yang dirancang yaitu: 

Tabel 5.1  Daftar Menu Perangkat Lunak PuniEdit 

No. Menu Sub Menu Fungsi 

1. File New Membuat kode sumber baru. 

Open Membuka file. 

Save Menyimpan kode sumber. 

Save As Menyimpan kode sumber dengan nama file yang 

berbeda. 

Page Setup Mengatur layout kode sumber ketika akan dilakukan 

pencetakan melalui media kertas. 

Print Setup Mengatur jenis print yang akan digunakan. 

Print Preview Melihat hasil cetakan sebelum mencetaknya. 

Print Mencetak kode sumber melalui media kertas. 

Export Mentransfer tipe file yang sedang aktif ke dalam 

format HTML/RTF. 

Close All Menutup semua kode sumber yang sedang dibuka. 

Close Menutup kode sumber yang sedang aktif. 

Recent File Menampilkan nama file yang telah dibuka sebelumnya 

Clear Recent 

File 

Membersihkan nama file yang telah dibuka 

sebelumnya 

Exit Keluar dari program. 

2. Edit Undo Kembali ke perintah sebelumnya 

Redo Kembali ke perintah selanjutnya. 

Cut Memindahkan kode sumber yang diblok. 

Copy Menggandakan kode sumber yang diblok. 

Paste Menampilkan kode sumber yang ada di clipboard. 

Delete Menghapus kode sumber yang sedang diblok. 

Select All Memblok seluruh kode sumber. 

Time/Date Menyisipkan waktu dan tanggal. 

3. Search Find Melakukan pencarian karakter terhadap kode sumber. 

Find Next Melakukan pencarian karakter selanjutnya 

Find Previous Melakukan pencarian karakter sebelumnya 

Replace Melakukan pencarian karakter dan mengganti hasil 

pencarian karakter tersebut.  

Count Char Menghitung karakter 
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No. Menu Sub Menu Fungsi 

4. Format Font Mengatur jenis huruf 

Background Memberi warna latar pada area kerja 

5. Tools Scan Token Mengelompokkan jenis token. 

Character Set Menampilkan kumpulan karakter. 

Mathematical 

Expression 

Interpreter 

Menampilkan program matematika. 

View 

Date/Time 

Menampilkan waktu dan tanggal. 

DOS Memanggil program MS-DOS 

Internet 

Explorer 

Memanggil program Internet Explorer 

Syntax 

Source Editor 

Pengelolaan token 

Load Syntax 

Source 

Menjalankan data token yang telah dibuat. 

6. Window Cascade Menampilkan seluruh anak program tersusun secara 

bertumpuk. 

Tile Vertical Menampilkan seluruh anak program tersusun secara 

vertikal. 

Tile 

Horizontal 

Menampilkan seluruh anak program tersusun secara 

horisontal. 

Arrange Icon Merapikan tata letak anak program dalam kondisi 

minimize. 

Minimize All Menampilkan seluruh anak program dalam kondisi 

minimize. 

Maximize All Menampilkan seluruh anak program dalam ukuran 

maksimal. 

Restore All Menampilkan seluruh anak program dari kondisi 

minimize. 

Close All Menutup seluruh anak program 

7. Help PuniEdit Help Menampilkan bantuan perangkat lunak PuniEdit. 

Borland 

Delphi 

Menampilkan bantuan Borland Delphi 

Turbo Pascal 

for Windows 

Menampilkan bantuan Turbo Pascal 

Turbo C++ 

for Windows 

Menampilkan bantuan Turbo C++ 

About 

PuniEdit 

Menampilkan tentang perangkat lunak PuniEdit 

About Your 

Computer 

Menampilkan tentang komputer yang sedang 

digunakan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.Kesimpulan  

Dari hasil perancangan dan implementasi dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Perangkat lunak PuniEdit yang dibangun dalam tugas akhir ini merupakan perangkat 

lunak text editor untuk kode sumber. 

2. Perangkat lunak PuniEdit dapat melakukan pemeriksaan bahasa pemrograman yang 

digunakan. 

3. Perangkat lunak PuniEdit dapat melakukan pemeriksaan jenis token dari kode sumber 

dengan memberikan warna teks yang berlainan. 

4. Perangkat lunak PuniEdit dapat melakukan pengelolaan token. 

5. Perangkat lunak PuniEdit dapat melakukan pencetakan kode sumber melalui media kertas. 

6.2.Saran 

Saran-saran untuk pengembangan tahap selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat lunak PuniEdit yang dibangun dalam tugas akhir ini hanya dapat melakukan 

scan token. Oleh karena itu untuk pengembangan selanjutnya harus bisa dibuat compiler-

nya. 

2. Perangkat lunak PuniEdit yang dibangun dalam tugas akhir ini tidak dapat melakukan 

setting atau pengaturan warna dari setiap token. Oleh karena itu untuk pengembangan 

selanjutnya harus bisa dibuat setting warna token. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH 

 

Jurnal Ilmiah CYBER HASS Informatika dan Komputer menerima karya 

tulis: 

 Dalam bentuk hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan laporan kasus dalam 

bidang ilmu yang berhubungan dengan Teknologi Informasi khususnya 

dibidang Informatika dan Komputer. 

 Belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah manapun.  Bila pernah 

dipresentasikan, sertakan keterangan acara, tempat, dan tanggalnya. 

 Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

 Naskah diketik dengan computer menggunakan Microsoft Word, diatas 

kertas A4, margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm, spasi 

1,5, jenis huruf Times New Roman ukuran 12 point. 

 Jumlah halaman berkisar antara 7 sampai 15 halaman, dan jumlah gambar 

tidak boleh melebihi 30% dari keseluruhan tulisan. 

 Judul makalah harus mencerminkan dengan menggunakan kata-kata yang 

tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.  Ukuran 

huruf untuk judul adalah Times New Roman ukuran 14 Bold (huruf 

kapital). 

 Tabel/gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul 

tabel/gambar yang sesuai dengan isi tabel/gambar, serta dilengkapi dengan 

sumber kutipan 

 Daftar pustaka disusun menurut alphabet penulis. Urutan dimulai dengan 

penulisan nama penulis, judul, penerbit, kota terbit dan tahun. Untuk 
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kutipan dari internet berisi nama penulis, judul artikel, alamat website, dan 

tanggal akses. 

Sistematika yang ditetapkan untuk tiap kategori karya-karya tulis tersebut 

adalah: 

a.  Naskah penelitan, terdiri atas: 

1. Abstrak dan kata kunci.   

Abstrak memuat secara ringkas gambaran umum dari masalah yang 

dibahas dalam penelitian, terutama analisis kritis dan pendirian penulis 

atas masalah tersebut.  Panjang abstrak 50 -75 kata yang disusun dalam 

satu paragram dalam ukuran 11 point Times New Roman dan spasi 1.  

Abstrak disertai dengan 3-5 kata kunci, yakni istilah yang mewakili ide-ide 

atau konsep dasar yang dibahas dalam naskah dan dicetak miring.  Abstrak 

untuk artikel bahasa indonesia adalah bahasa inggris dan abstrak untuk 

artikel bahasa inggris adalah bahasa indonesia. 

2. Pendahuluan 

Pendahuluan tidak diberi judul.  Bagian ini berisi permasalahan penelitian 

rencana pemecahan masalah, tujuan dan ruang lingkup penelitian, serta 

rangkuman landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Metode Penelitian 

Berisi tentang bahan, peralatan metode yang digunakan dalam penelitian. 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil berupa data penelitian yang telah diolah dan dituangkan dalam 

bentuk table, grafik, foto atau gambar.  Pembahasan berisi hasil analisis 

dan hasil penelitian yang dikaitkan dengan struktur pengetahuan yang 

telah mapan (tinjauan pustaka yang diacu oleh penulis), dan memunculkan 

teori-teori baru atau modifikasi terhadap teori-teori yang telah ada. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berisi rangkaian dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan.  Saran dapat berisi tindakan praktis, pengembangan teori 

baru dan penelitian lanjutan. 
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6. Daftar Pustaka 

Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal lebih dari satu 

sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet dan lain-lain. 

 

b. Naskah konseptual atau nonpenelitian, terdiri atas: 

1. Abstrak dan kata kunci 

Abstak adalah ringkasan dari isi makalah yang dituangkan secara padat 

(bukan komentar atau pengantar penulis).  Panjang abstak 50 – 75 kata 

yang disusun dalam satu paragraph dalam ukuran 10 point Times New 

Roman.  Abstrak disertai dengan 3 – 5 kata kunci, yakni istilah yang 

mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang dibahas dalam makalah.  

Abstrak untuk artikel bahasa indonesia adalah bahasa inggris dan abstrak 

untuk artikel bahasa inggris adalah bahasa indonesia. 

2. Pendahuluan 

Memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang akan dibahas, hal-

hal pokok yang akan dibahas serta tujuan pembahasan. 

3. Pembahasan 

Berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi dan pendirian penulisan 

mengenai masalah yang dibicarakan. 

4. Penutup 

Berisi kesimpulan atas bahasan masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. 

5. Daftar Pustaka 

Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal lebih dari satu 

sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet dan lain-lain. 
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