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BAB I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang

Dewasa  ini  teknologi  informasi  semakin  berkembang  sehingga

mengubah manusia dalam menyelesaikan semua perkerjaannya seperti pada saat

pencarian informasi,  pengambilan keputusan,  membuat penilaian dan perkiraan

untuk  perencanaan  dan  pengendalian  atau  analisis  pribadi  dilakukan  dengan

mengunakan komputerisasi. 

Perancangan sistem informasi memungkinkan pemakai mengakses data

dan informasi  lingkungan berdasarkan subsistem fungsional  dan menggantikan

teknologi  atau  sistem  penyimpanan  data-data  konvensional  ke  dalam  bentuk

data-data yang dapat disimpan dalam komputer sehingga meningkatkan efisiensi

dalam pencarian  data  dan  perawatan  data.  Informasi  adalah  data  yang  diolah

menjadi bahan yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. 

Informasi  bagi  sebuah  lembaga  pendidikan  seperti  Universitas

Binadarma  adalah  dapat  mengetahui  tingkat  produktivitas,  kemajuan,  dan

aktivitas  yang  terjadi  pada  perguruan  tinggi  tersebut.  Oleh  sebab  itu  dalam

perguruan  tinggi  tersebut  diperlukan  sebuah  sistem  informasi  yang  dapat

mengolah  dan  merangkum  data  yang  berhubungan  dengan  akademis  dan

kepegawaian. Sistem informasi ini disebut Sistem Informasi Eksekutif (SIE). SIE

harus mampu memenuhi kebutuhan jajaran eksekutif Universitas Binadarma.

Ketersediaan Akses internet secara luas dan berkembangnya penggunaan

teknologi mobile,   memungkinkan dikembangkannya sebuah aplikasi yang dapat

membantu  para  eksekutif  dalam  mengambil  keputusan  di  mana  saja  tanpa

terkendala tempat dan waktu. Aplikasi yang dikembangkan memungkinkan para

eksekutif memantau kinerja seluruh perusahaan dan memutuskan seberapa baik

kinerja  perusahaan  sehingga  dapat  mengambil  keputusan  yang  terbaik  untuk

mencapai  tujuan.  Kemudahan  ini  tentu  di  barengi  dengan  isu  security  yaitu

apabila aplikasi  yang dibuat dipakai dalam Jaringan wireless maka kemananan

data tidak terjamin keamananya (Mills, 2011). Jaringan ini rentang akan aktivitas

snifing karena data penting yang diolah dan ditransfer melalui jaringan disalurkan

1



dalam  format  yang  tidak  aman.  Metode  yang  dapat  dilakukan  adalah  jauhi

pemakaian   Wireless public, Server yang digunakan dilengkapi dengan fasilitas

Secure Shell (SSH) (Decarlo, 2012) dan metode yang lain adalah menggunakan

tunnel  yang  aman  dengan  menggunakan  Virtual  Private  Network(VPN).

Penelitian ini akan menggunakan salah satu metode di atas yaitu menggunakan

VPN sebagai jalur komunikasi antara aplikasi client dan server.
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi  adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber

daya (manusia, komputer) untuk meengubah masukan (input) menjadi keeluaran

(informasi), guna mencapai sasaran-sasaran (Wilkinson, 1997).

Menurut  O’Brien  (1996)  dalam  Wijayanto  (2003)  di  dalam  sistem

informasi  terdapat  4  (empat)  komponen  utama.  Keempat  komponen  utama

tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia

Yang termasuk dalam sumber daya manusia dalam sistem informasi adalah

end  user  dan  IT  specialist.  End  user  adalah  orang-orang  yang  menggunakan

sistem  informasi,  sedangkan  IT  specialist  adalah  orang-orang  yang

mengembangkan dan mengoperasikan. Yang termasuk dalam kalangan ini adalah

system analyst,  programer,  operator  komputer  dan  staf  sistem informasi  yang

lainnya.  Secara  singkat,  system  analyst  merancang  sistem  informasi  berdasar

permintaan informasi  dari  end user. Programer menyiapkan program komputer

berdasarkan  spesifikasi  dari  system  analyst,  sedangkan  operator  komputer

mengoperasikan sistem informasi.

2. Sumber daya perangkat keras

Perangkat  keras  meliputi  semua  perangkat  fisik  dan  material  yang

digunakan  dalam pemrosesan  informasi.  Secara  khusus,  perangkat  keras  tidak

hanya  meliputi  mesin-mesin  seperti  komputer,  tetapi  juga  semua  media

penyimpanan data.

3. Sumber daya perangkat lunak

Sumber daya perangkat lunak meliputi semua kumpulan perintah-perintah

pemrosesan informasi. Konsep ini tidak hanya meliputi suatu kumpulan perintah

bernama  program  yang  mengatur  dan  mengontrol  perangkat  keras  komputer,

tetapi  juga  kumpulan  perintah  pemrosesan  informasi  untuk  sumber  daya

manusianya. Hal tersebut disebut dengan 

4. Data
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Data  lebih  dari  sekedar  bahan  mentah  dari  sebuah  sistem  informasi.

Konsep  dari  data  telah  menjadi  luas  bagi  manajer  dan  profesional  sistem

informasi. Mereka menyadari bahwa sumber daya berharga bagi organisasinya.

Sumber daya data dari sebuah sistem informasi biasanya dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Database

            Memproses dan mengorganisasi data

b. Knowledge bases

Terdiri  dari  berbagai  macam  bentuk  seperti  fakta  dan  aturan  tentang

sebuah subyek tertentu.

2.2. Sistem Informasi eksekutif (SIE)

SIE adalah penyediaan informasi ke manajer senior. Dalam konteksnya,

komputer  diasumsikan  terlibat  dalam  memperoleh  dan  mengatur  informasi

(klarifikasi,  analisis  dan  menyediakan  alternatif  keputusan).  Data  berbentuk

rekaman dalam jumlah besar tidak cocok digunakan secara langsung. Dapat juga

menjadi tidak berguna akibat terlalu padat, kurang lengkap atau tidak siap diakses.

SIE digunakan oleh satu atau lebih manajer senior. Meskipun aturan dan tanggung

jawabnya berbeda,  mereka  bekerjasama dalam merumuskan,  menjalankan,  dan

melacak strategi.  Mereka  tidak  peduli  dengan transaksi  harian  yang detil,  tapi

peduli  dengan gejala  tren  transakasi  atau permasalahan yang muncul.  Manajer

senior kadang peduli dengan hubungan antar personal di lingkungan bisnis. 

SIE  juga  merupakan  suatu  sistem  berbasis  komputer  yang  melayani

kebutuhan informasi  top executive.  SIE menyediakan akses yang cepat  berupa

informasi  yang tepat  waktu dan langsung mengakses  laporan manajemen.  EIS

sangat  user-friendly,  didukung  oleh  grafik-grafik,  dan  menyediakan

laporan-laporan  dengan  kemampuan  drill-down.  SIE  juga  mudah  dihubungkan

dengan layanan informasi on-line dan elektronik mail (Turban,1996).

2.3. Software (Perangkat Lunak)

Perangkat  Lunak  merupakan  suatu  program  atau  instruksi  yang

memungkinkan komputer tersebut bekerja sesuai dengan perintah user. Perangkat

lunak diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu :

4



a.  Aplikasi  software  yang  terdiri  dari  seluruh  prosedur  pengolahan  informasi,

termasuk rancangan system, informasi, petunjuk dan aturan-aturan yang lain.

Aplikasi software terbagi atas dua bagian :

1.  Paket  program,  yaitu  kumpulan  dari  program-program yang siap  pakkai

yang dibuat oleh sesorang yang ahli dibidangnya.

2. Bahasa Program, yaitu suatu bahasa yang digunakan berkomunikasi dengan

komputer.  Tingkat  bahsa program terbagi  menjadi  2  yaitu  (1)  Low level

language dan (2) High level language.

b. Sistem Software

Sistem software terbagi menjadi dua yaitu  :

1.  Operating  System,  adalah  program  yang  ditulis  untuk  menyediakan

kegiatan system komputer

2. Compiler  /  Interpreter, yaitu  bagian dari  software  yang menerjemahkan

kalimat demi kealimat yang dimengerti oleh bahasa mesin. (Tavri, 1989)

2.4. Android

Android  merupakan  produk  pertama  dari   Open  Handset  Alliance.

Android adalah sistem operasi yang dibuat khusus untuk perangkat mobile yang

berjalan  pada  kernel  Linux  versi  2.6.    Android  di  kembangkan  buat  para

pengembang  untuk  bisa  menulis  kode  program  dalam  bahasa  Java.  Android

merupakan sistem operasi yang bersifat open source di bawah lisensi Apache dan

tersedia  sebagai  software  open source  sejak  21  Oktober  2008.  Oleh  sebab itu

Google menyediakan al amat web site khusus  bagi para pengembang untuk dapat

mengunduh   Android  source,  Software  Development  Kit  (SDK),  tutorial,  dan

Komunitas yaitu pada alamat  code.google.com/android(wikipidia, 2012).

2.5. Virtual Private Network

Virtual  Private  Network (VPN)  adalah  sebuah  koneksi  Virtual  yang

bersifat privat. Pada dasarnya jaringan ini tidak ada secara fisik, hanya berupa

jaringan virtual. VPN meng-hubungkan PC dengan jaringan publik atau internet

namun  sifatnya  private,  karena  bersifat  private  maka  tidak  semua  orang  bisa

terkoneksi ke jaringan ini dan mengaksesnya. (Wikipedia, 2011). 
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Ada tiga macam tipe sebuah VPN, yaitu Acces VPN, Intranet VPN dan

Extranet VPN. 

1. Access  VPN  :  membuat  koneksi  jarak  jauh  untuk  mengakses  ke  jaringan

intranet atau ekstranet pelanggan dan pengguna bergerak dengan menggunakan

infrastruktur  analog,  dial-up,  ISDN,  DSL,  Mobile  IP untuk  membuat  koneksi

yang aman bagi mobile user, telecommuters dan kantor cabang. 

2. Intranet VPN : menghubungkan kantor pusat, kantor cabang, dan remote user

ke  dalam  jaringan  internal  dengan  menggunakan  infrastruktur  koneksi  yang

terdedikasi. 

3. Extranet  VPN  :  menghubungkan  dengan  pihak  luar  seperti  pelanggan,

supplier, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internal dengan

menggunakan koneksi dedicated. Koneksi ini menghubungkan jaringan internal

dengan jaringan di luar perusahaan. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian

    Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan Sistem Informasi Eksekutif berbasis Android  sehingga

dapat  diterapkan  dalam  lingkungan  jaringan  yang  lebih  aman  dengan

menggunakan Virtual Private Network (PVN). 

2. Meningkatkan kinerja sistem (performance) dan meningkatkan keamanan

sistem jika dipakai dilingkungan public.

3.2. Manfaat  Penelitian

    Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Diharapkan  dengan  dikembangkannya  Sistem  Informasi  Eksekutif  ini,

dapat memberikan gambaran secara jelas penggunaan Teknologi Virtual

Private Network (VPN) pada Aplikasi Android.

2. Dapat  membantu  para  eksekutif  untuk  dengan  cepat  mengambil

keputusan dalam environtment yang terjamin keamanannya.

3. Meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  Komputer  untuk  mewujudkan

Information and Communication Technology (ICT)  sebagai salah satu

pendukung pendidikan nasional. 
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BAB 4 

Metode Penelitian 

4.1.  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk membangun perangkat

lunak (software)  adalah dengan metode library research  melalui buku-buku yang

berhubungan dengan perangkat lunak yang akan di bangun.  Melakukan analisis

Sistem yang telah ada sehingga informasi yang didapat memberikan gambaran

secara jelas bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerangka dasar SIE.

4.2. Prosedure  Penelitian

Adapun prosedur penelitian sebagai berikut: 

4.1.1 Bahan dan Alat 

Pada penelitian ini, bahan dan alat yang digunakan adalah software dan hardware.

Software  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  JAVA sebagai  program

antarmuka  dan  MySQL  sebagai  database.  Hardware  yang  digunakan  adalah

komputer dengan sistem operasi LINUX UBUNTU, dengan Processor Intel Core

2 Duo 1,50 GHz, hard disk 250 GB, RAM 2 GB. Emulator Android dan Eclipse

untuk Mengembangkan aplikasi. 

4.1.2. Cara Kerja 

Penelitian  ini  menggunakan  System Development  Life  Cycle  (SDLC)  sebagai

metode pengembangan sistem. 

1.  Mendefinisikan  kebutuhan  perangkat  lunak  yang  ingin  di  bangun  sehingga

sesuai dengan kebutuhan

2.  Menganalisis  kelayakan perangkat lunak yang akan dibuat  sehingga tercapai

tujuan akhir dari software yang dibangun.

3.  Merancang  atau  desain  software  atau  perangkat  lunak  yang  akan  dibangun

sesuai  dengan  kebutuhan dalam hal  ini  desain  input  dan   dan  output  atau

keluaran yang diinginkan

4.   Implementasi   terhadap  keberhasilan  pemanfaatan  software  yang telah  di

bangun  terutama dalam pembuatan laporan.
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4.3  Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang akan digunakan  adalah desain

penelitian  yang  menggunakan   metode  pengembangan  perangkat  lunak   yang

digunakan  untuk  merancang  dan  membangun  perangkat  lunak  yang  akan

diimplementasikan.  Penelitian  ini  menggunakan  Prototyping  untuk

melaksanakannya .
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BAB 5 

HASIL YANG DI CAPAI

Pada  bab  ini  akan  diuraikan  secara  rinci  proses  Pengembangan  Sistem

Informasi  Eksekutif  berbasis  Android  pada  Jaringan  Virtual  Private  Network

(VPN) .

5.1 Analisis Kebutuhan. 

Pada tahapan ini  penulis  mencoba untuk melakukan definisi  kebutuhan

sebelum  aplikasi  dibuat.  Berdasarkan  analisis  penulis,  penulis  telah  membuat

beberapa  variabel  yang  dibutuhkan  dalam perancangan  aplikasi  yaitu  Analisis

kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam aplikasi, Analisis kebutuhan pengguna,

analisis  kebutuhan Sistem dan Analisis  Kebutuhan Faktor Pendukung System .

Berikut ini dijabarkan tiap-tiap kebutuhan yang diperlukan :

5.1.1 Analisis pihak-pihak yang terlibat 

Pimpinan  merupakan  pengguna  dari  aplikasi  ini  dan  hanya  memiliki

kewenangan  melihat  informasi.  Pimpinan  dapat  merupakan  kedudukan/jabatan

dalam universitas, seperti Rektor, Wakil rektor, Dekan dan Kaprodi. 

5.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Bagi Pimpinan, sistem harus mampu mempermudah proses pengambilan

keputusan serta menampilkan informasi yang terstruktur dan lengkap. 

5.1.3 Analisis Kebutuhan System 

A. Kebutuhan Fungsional 

Dari  analisis  kebutuhan  pengguna  tersebut,  maka  aplikasi  mampu  melakukan

fungsi sebagai berikut : 

1. Pimpinan harus memiliki login id dan password yang unik dan hanya dapat 

digunakan olehnya. 

2. Aplikasi, harus mampu menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh 

pimpinan. 

B. Kebutuhan tidak Fungsional 
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Kebutuhan tidak fungsional merupakan kebutuhan sistem yang tidak berkaitan 

dengan fungsi dari sistem. Kebutuhan tersebut meliputi : 

1.  Aplikasi  atau sistem dibuat  berbasis  Mobile,  hal  ini  dikarenakan untuk

mempermudah pimpinan dalam mengakses aplikasi. 

2.  Aplikasi  harus  mudah  digunakan,  hal  ini  bertujuan  agar  user  mampu

menggunakanya dengan mudah. 

3. Aplikasi harus memiliki unsur keamanan untuk menjaga informasi yang

terdapat didalamnya. 

5.1.4 Analisis Kebutuhan Faktor Pendukung System 

Faktor  pendukung  utama  yang  bisa  turut  mendukung  penerapan  dan

pemanfaatan fasilitas pada Sistem Informasi Eksekutif adalah ketersedian fasilitas

komputer dan internet bagi para pengguna aplikasi nantinya. 

A. Hardware (Perangkat Keras) 

Perangkat keras yang mendukung aplikasi ini adalah satu unit komputer

dengan spesifikasi sebagai berikut (Processor minimal setara dengan Core 2 Duo

ke atas., Ram atau Memory minimal 1 GB. , VGA minimal 16 MB., Keyboard

dan Mouse baik berjenis serial, PS/2 maupun USB. , Monitor mendukung resolusi

hingga  1024x768.  ,Hardisk  dengan  space  kosong  minimal  2  GB)   dan  Tablet

berbasis Android dengan minimal ram 512 dan harddisk 2 GB.

B. Software (Perangkat Lunak) 

Spesifikasi sistem operasi dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Windows NT/2000/XP/Vista/7(Seven)/Linux. 

2. Web Server apache. 

3. PHP Versi 5.0 atau lebih dan JDK 1.4 ke atas 

4. MySQL Database versi 5.0 atau lebih. 

5.2 Desain 

Pada tahapan ini penulis melakukan desain terhadap aplikasi yang akan

penulis  buat  sesuai   dengan  analisis  yang  telah  penulis  lakukan  sebelumnya.
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Adapun langkah-langkah dan penjelasan dalam proses desain ini adalah sebagai

berikut : 

5.2.1 Desain Proses Aplikasi 

Seperti diterangkan pada bab sebelumnya maka pada bagian desain proses

aplikasi ini penulis akan membuat rancangan mengenai proses didalam aplikasi.

Penulis  akan  membuat  diagram  konteks  dan  DFD  (Data  Flow  Diagram)  dari

aplikasi yang akan penulis buat. 

5.2.1.1 Diagram Konteks 

Diagram konteks  merupakan  gambaran  kasar  aliran  informasi  dan  data

yang  akan  dilakukan  oleh  sistem database  yang  akan  dirancang.  Diagram ini

hanya menjelaskan secara umum gambaran aliran konteks dari rancangan sistem

yang akan dibuat. 

Gambar 5.1 Diagram Konteks proses aplikasi 

5.2.1.2 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan perincian rancangan dari  diagram konteks yang sudah

dibuat. Dalam DFD terdapat beberapa tingkatan, yang pertama adalah DFD level
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0  yang  merupakan  DFD  awal  yang  menggambarkan  proses-proses  inti  yang

terdapat dalam aplikasi. 

Gambar 5.2 Diagram level 0 
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5.2.2 Desain Interface 

Berikut  ini  merupakan  desain  antar  muka  yang  merupakan  perwujudan  dari

rancangan- rancangan yang telah di buat sebelumnya. 

Gambar 5.3 Gambar Menu Info

Pada  menu  ini  kita  akan  memperoleh  informasi  mengenai  fakultas  dan

program studi yg sudah habis masa aktif dan seluruh akreditasi program studi.

Gambar 5.4 Gambar Menu Penerimaan Mahasiswa Baru
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Pada  menu  ini,  kita  akan  memperoleh  informasi  mengenai  penerimaan

mahasiswa  baru  baik  tahun  belakang  atau  sampai  yg  terkini.  Tampilan

Informasi disajikan dalam bentuk grafik. 

Gambar 5.5 Gambar Menu Dosen

Pada menu ini, kita akan memperoleh informasi mengenai seluruh dosen di

Bina Darma dan kegiatan akademiknya seperti  Data Pribadi Dosen seperti

jenjang akademik, jadwal mengajar, absensi mengajar dan info kinerja dosen.

Gambar 5.6 Gambar Menu Mahasiwa
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Pada menu ini, kita akan memperoleh informasi mengenai data mahasiswa yg

aktif dan lulus di Bina Darma. 

Gambar 5.7 Gambar Menu Karyawan

Pada menu ini, kita akan memperoleh informasi mengenai data karyawan di

Bina Darma. Informasi yang ditampilkan adalah data karyawan, absensi dan

info kinerja karyawan.
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BAB 6 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1 Hasil

Hasil  yang di  dapat  dalam penelitian ini  adalah sebuah aplikasi  mobile

berbasis android. Aplikasi ini harus di instalkan ke dalam perangkat android untuk

dapat  dijalankan.  Aplikasi  ini memuat  semua  detail  menu  untuk  mendapatkan

informasi yang dapat digunakan oleh Pimpinan untuk pengambilan keputusan.

6.2 Pembahasan

6.2.1. HALAMAN UTAMA BACKOFFICE

Halaman  utama  backoffice  adalah  halaman  yang  memuat  semua  menu

untuk mendapatkan informasi yg dibutuhkan untuk pengambilan keputusan baik

untuk Rektor, Dekan, dan Kepala Program Studi. Untuk masuk kehalaman utama

backoffice kita harus login terlebih dahulu untuk mencegah orang-orang yg tidak

berkepentingan masuk kehalaman ini. Untuk menampikan program silahkan klik

icon Bina Darma pada menu aplikasi seperti di bawah ini :

Gambar 6.1 Icon Program SIE
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Kemudian akan tampilan form login yg dapat dilihat seperti dibawah ini:

Gambar 6.2 Form Login Ke Program

Masukan  username  dan  password  yg  sudah  di  tentukan  sebelumnya.  Apabila

username dan password yang anda masukan benar  maka anda akan masuk ke

halaman utama backoffice sesuai dengan kebutuhan dan level pengguna seperti

rektor, dekan, dan kepala program studi. Tampilan dibawah ini adalah halaman

utama untuk level pengguna tertinggi :

Gambar 6.3 Tampilan Menu Info

Pada bagian sebelah kiri halaman utama terdapat menu-menu yang dapat di  pilih 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
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6.2.2. Info

Pada menu ini kita akan memperoleh informasi mengenai fakultas dan program

studi yang sudah habis masa aktif dan seluruh akreditasi program studi.

6.2.2.1.  Fakultas

Menu  fakultas  adalah  menu  yang  menampilkan  informasi  mengenai  fakultas

sampai  program studi.  Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut  silahkan  sentuh

 maka akan tampil informasi seperti di bawah ini :

Gambar 6.4 Daftar Nama Fakultas

Untuk  melihat  lebih  detilnya  silahkan  sentuh  nama  fakultas  seperti

 kemudian akan tampil informasi seperti di bawah ini :

Gambar 6.5 Tampilan Daftar Program Studi
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6.2.2.2.  Status Program Studi

Status program studi adalah menu untuk menampilkan informasi mengenai status

program  studi.  Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut  silahkan  sentuh

 maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.6 Tampilan Daftar Fakultas

Untuk melihat lebih detilnya silahkan sentuh nama fakultas seperti

 kemudian akan tampil informasi seperti di bawah ini :

 

Gambar 6.7 Tampilan Daftar Fakultas

6.2.2.3.  Status Akreditasi

Status  akreditasi  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai  status

akreditasi  program  studi.  Untuk  melihat  lebih  detilnya  silahkan  sentuh  nama

fakultas  seperti   kemudian  akan  tampil  informasi  seperti  di

bawah ini :
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Gambar 6.8 Tampilan Status Akreditasi

6.2.3. Penerimaan Mahasiswa Baru

Pada  menu  ini,  kita  akan  memperoleh  informasi  mengenai  penerimaan

mahasiswa baru baik tahun belakang atau sampai yang terkini. Tampilan menu

penerimaan mahasiswa baru  dapat dilihat seperti di bawah ini :

Gambar 6.9 Menu PMB

6.2.3.1. Statistik Seluruhnya

Statistik  Seluruhnya  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai

statistik  penerimaan  mahasiswa  baru  secara  keseluruhan  dalam bentuk  grafik.

Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut  silahkan  sentuh  

maka akan tampil seperti di bawah ini :
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Gambar 6.10 Statistik PMB Seluruhnya

Untuk  melihat  informasi  penerimaan  program  studi  lain  silahkan  sentuh  tab

program studi masing-masing Jika ingin melihat fakultas lainnya, silahkan sentuh

menu fakultas

6.2.3.2. Statistik Pendaftaran

Statistik  Pendaftaran  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai

statistik  pendaftaran  mahasiswa  baru  saja  dalam  bentuk  grafik.  Untuk

mendapatkan  informasi  tersebut  silahkan  sentuh   maka

akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.11 Statistik PMB per fakultas

Untuk melihat  informasi  pendaftaran  mahasiswa baru  pada  program studi  lain

silahkan sentuh tab program studi masing-masing.
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6.2.4. Dosen

Pada menu ini, kita akan memperoleh informasi mengenai seluruh dosen di Bina

Darma dan kegiatan akademiknya. Tampilan menu dosen  dapat dilihat seperti di

bawah ini :

Gambar 6.12 Menu Dosen

6.2.4.1. Data Dosen

Data  Dosen  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai  data-data

perdosen.  Untuk mendapatkan informasi  tersebut  silahkan sentuh  

maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.13 Daftar Nama Dosen

Untuk  melihat  informasi  data  dosen  silahkan  sentuh  nama  dosen  yang

diinginkan kemudian akan tampil seperti di bawah ini :
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Gambar 6.14 Daftar Nama Dosen dan Data Pribadi

6.2.4.2. Jadwal Mengajar

Jadwa mengajar adalah menu untuk menampilkan informasi mengenai data-data

jadwal dosen mengajar. Untuk mendapatkan informasi tersebut silahkan sentuh

 maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.15 Daftar Nama Dosen dan jadwal Mengajar

6.2.4.3. Absensi Kerja

Absensi  Kerja  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai  absensi

dosen.  Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut  silahkan  masukan  tanggal  dan

sentuh tombol  kemudian akan tampil seperti di bawah ini :
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Gambar 6.16 Daftar Rekap Absen per dosen

Jika ingin melihat data absensi dosen yang datang cepat, tepat waktu, dan telat,

dapat dilihat dengan menyentuh tombol  kemudian akan tampil seperti

di bawah ini :

Gambar 6.17 Rekap Absen Pertanggal

6.2.4.4. Absensi Mengajar

Absensi mengajar adalah menu untuk menampilkan informasi mengenai data-data

absensi mengajar dosen. Untuk mendapatkan informasi tersebut silahkan sentuh

 dan pilih  dosen yang akan ditampilkan absennya,  maka akan

tampil seperti di bawah ini :
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Gambar 6.18 Detail Absen mengajar per dosen

6.2.5. Mahasiswa

Pada menu ini, kita akan memperoleh informasi mengenai data mahasiswa yang

aktif dan lulus di Bina Darma.

Gambar 6.19 Menu Mahasiswa 
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6.2.5.1. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa  Aktif  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai

Mahasiswa  yang aktif  di  Bina  Darma.  Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut

silahkan sentuh  maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.20 DaftarMahasiswa Aktif

Untuk  melihat  detail  mahasiswa  yang  aktif,  silahkan  sentuh  

kemudian akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.21 Detail DaftarMahasiswa Aktif
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6.2.5.2. Data Lulusan

Data lulusan adalah menu untuk menampilkan informasi mengenai Mahasiswa

yang lulus di Bina Darma. Untuk mendapatkan informasi tersebut silahkan sentuh

 maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.22  Daftar Lulusan

Untuk  melihat  detail  mahasiswa  yg  lulus  pertahun,  silahkan  sentuh

 kemudian akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.23  Detail Daftar Lulusan

6.2.6. Karyawan

Pada menu ini, kita akan memperoleh informasi mengenai data karyawan di Bina

Darma. Tampilan menu karyawan  dapat dilihat seperti di bawah ini :

28



Gambar 6.24  Menu Karyawan

6.2.6.1. Data Karyawan

Data karyawan adalah menu untuk menampilkan informasi mengenai data-data

karyawan. Untuk mendapatkan informasi tersebut silahkan sentuh 

maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.25  Daftar Nama Karyawan
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Untuk  melihat  informasi  data  karyawan  silahkan  sentuh  nama  karyawan  yg

diinginkan kemudian akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.26  Data Pribadi Karyawan

6.2.6.2. Absensi Kerja

Absensi  Kerja  adalah  menu  untuk  menampilkan  informasi  mengenai  absensi

karyawan. Untuk mendapatkan informasi tersebut silahkan sentuh 

maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.27  Rekap Absen Karyawan perhati

Jika ingin melihat data absensi karyawan yang datang cepat, tepat waktu, dan

telat,  dapat  dilihat  dengan  menyentuh  tombol   kemudian  akan

tampil seperti di bawah ini :
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Gambar 6.28  Rekap Detail Absen Karyawan

6.2.6.3. Info Kikar

Info karyawan adalah menu untuk menampilkan informasi mengenai info kikar.

Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut  silahkan  sentuh    dan  pilih

karyawan yang akan ditampilkan maka akan tampil seperti di bawah ini :

Gambar 6.29  Nilai Kido Karyawan
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Pada  penelitian  ini,  penulis  membuat  aplikasi  yang  berfungsi  untuk

membantu  pihak  Eksekutif  pada  khususnya  dalam  melakukan  pengambilan

Keputusan. Membantu pihak eksekutif dengan cepat mendapatkan informasi yang

dibutuhkan dalam level pimpinan. 

7.2 Saran

Pada penelitian ini, karena keterbatasana waktu, penulis membuat aplikasi

ini  menggunakan  data  sampai  dengan  tahun  2012,  untuk  pengembangan

selanjutnya, data sebaiknya dilengkapi lagi menjadi data yang terbaru.
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