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ABSTRAK 

 

Riki Nanda Saputra (1602021047). Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan 

Asrama Mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia. Skripsi. Program Studi 

Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Komputer. Universitas Dharmas Indonesia. 

 

 

        Sistem informasi saat ini semakin berkembang pesat membuat semua 

pekerjaan dikehidupan ini banyak yang sudah beralih dibantu oleh teknologi 

informasi. Teknologi yang dapat membantu lebih mudah, cepat, aman dan efektif 

jelas sangatlah membantu siapa saja yang memanfaatkannya. Termasuk 

didalamnya untuk membantu. Aplikasi pengaduan asrama mahasiswa universitas 

dharmas indonesia adalah saran atau keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa 

asrama. Dengan adanya aplikasi pengaduan asrama mahasiswa. Bertujuan untuk 

menampung, memonitor dan mendokumentasikan status laporan pengaduan atau 

keluhan. Aplikasi pengaduan asrama mahasiswa mempermudah mahasiswa untuk 

melakukan pengaduan atau keluhan yang terjadi di asrama. Mahasiswa melakukan 

pengaduan berdasarkan katagori pengaduan dan petugas menerima pengaduan 

sesuai dengan katagori penugasan. penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

yang signifikan berpengaruh diantara faktor kualitas sistem, kualitas informasi, 

kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa yang mempengaruhi kesuksesan 

penerapan sistem informasi pelayanan pengaduan asrama mahasiswa. disamping 

itu juga lebih efektif dan efisien dalam menyajikan sebuah laporan pengaduan 

asrama mahasiswa Metode yang digunakan dalam membuat sistem ini melalui 

beberapa tahap, yaitu analisa permasalahan, observasi, perancagan sistem, dan 

implementasi sistem. Hasil penelitian sistem informasi pelayanan  pengaduan 

asrama mahasiswa ini dapat disimpulkan bahwa perancangan dan pembangunan 

sistem informasi pelayanan pengaduan asrama mahasiswa berbasis website dapat 

memudahkan pihak pengelola asrama dalam hal kinerja dan mengolah data lebih 

cepat dan efisien. 

 

Kata Kunci : Pengaduan, Asrama, Mahasiswa 
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ABSTRACT 

 

Riki Nanda Saputra (1602021047). Complaints Information System for Student 

Dormitory at Dharmas Indonesia University. Essay. Information Systems Study 

Program. Faculty of Computer Science. Dharmas University of Indonesia. 

 

 

        The current information system is growing rapidly making all the jobs in this 

life many have switched from information technology. Technology that can help 

more easily, quickly, safely and effectively explains helping anyone who uses it. 

Asked in it to help. Application complaints boarding dharmas indonesia university 

students are suggestions or complaints submitted by boarding students. With the 

application for student dormitory complaints. Aims to recover, monitor and 

document the status of complaints or complaints reports. Student complaints 

application to facilitate complaints or complaints that occur in the hostel. 

Students receive complaints based on the categories of complaints and officers 

receive complaints according to the assignment categories. This research is to 

find out the important factors related to the system quality, information quality, 

service quality and student satisfaction factors that increase the success of student 

dormitory complaints service information systems. besides that it is also more 

effective and efficient in presenting student dormitory complaints reports The 

method used in making this system through several installations, namely 

analyzing contributions, observations, planning systems, and system 

implementation. The results of this student complaint dormitory information 
system research can be concluded related to the design and development of a 

web-based student complaint dormitory information system can facilitate the 

hostel manager in terms of improving and processing data more quickly and 

efficiently. 

 

Keywords: Complaints, dormitory, College student 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa:  

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan 

Pengaduan Asrama Mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia” adalah 

asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik 

di Universitas Dharmas Indonesia, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. 

2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa 
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Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam 

yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, 

kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan ku kekuatan, kesehatan, 

semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta 

cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang 

Engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam 

selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 

Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya 

yang berlimpah. 

Ayah dan Ibu tercinta 

( SUHAIDI & ERNI ) 

Teristimewa Ayah dan Ibu tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. 

Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan dengan 

ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna 

kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA KASIH yang 

setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih 

payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang 

dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, sejuta cerita, 

sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang 

ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan 

maaf ananda yang sebesar-sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku 

yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan ayah dan ibu 

terluka, bahkan teriris perih. 

Ku bermohon dalam sujudku pada Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa 

orang tuaku, bukakanlah pintu rahmat, hidayat, rezeki bagi mereka yang Allah, 

maafkan atas segala kekhilafan mereka, jadikan mereka ummat yang selalu 

bersyukur dan menjalankan perintah-Mu. Dan jadikan hamba Mu ini anak yang 

selalu berbakti pada orang tua, dan dapat mewujudkan mimpi orang tua serta 

membalas jasa orang tua walaupun jelas terlihat bahwa jasa orang tua begitu 

besar, takkan terbalas oleh dalam bentuk apapun. Kabulkan do’aku ya Rabb. 

Aamiin. 

Tersayang dan yang ku hormati, Abang Dan Kakak. Terimakasih atas 

motivasi yang telah kau berikan, atas doa mu yang selalu mengiringiku, Ku 
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berdoa agar kita selalu jadi saudara yang akur terus dan kompak dapat 

membahagiakan orang tua. Aamiin ya Rabbal ‘alamin. 

Saudara dan keluarga besar yang ku miliki. Terimkasih sebesar-besarnya atas 

do’a dan dukungannya. 

Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharmas Indonesia. Terimakasih 

atas ilmu yang telah bapak dan ibu berikan selama kami kuliah di Universitas 

Dharmas Indonesia khususnya fakultas ilmu komputer, jasa kalian tak kan kami 

lupakan, sekali kalian menjadi guru bagi kami selamanya kalian guru terbaik yang 

pernah mengajarkan kami sehingga kami dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi 

ini tepat waktunya. 

Teman Seperjuangan. Buat sahabatku dan teman-teman di dimanapun kalian 

berada yang selalu mendoakan saya dan yang selalu memberi saran selama skripsi 

ini berjalan. Terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, dan semangat yang 

kalian berikan selama ini. Semoga keakraban diantara kita tetap selalu terjaga 

walaupun jarak dan waktu yang memisahkan. Semoga kita sukses.Aamiin ya 

Rabbal ‘alamin. 

 

“Be as yourself as you want” 

 

     Terima Kasih Untuk Semua 

                                                                                              

                                                                             Riki Nanda Saputra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi informasi  menciptakan  perangkat-

perangkat  yang  dapat  membantu  menyelesaikan pekerjaan dengan 

sangat mudah, instansi dan organisasi saat ini banyak  menggunakan  

teknologi dalam  menyelesaikan  tugas tugas dan pekerjaan tersebut, salah 

satunya dalam melakukan pelayanan-pelayanan dengan menggunakan 

teknologi dalam  memberikan  informasi kepada mahasiswa yang 

membutuhkan dan memperoleh informasi. 

Asrama merupakan bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang 

untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh 

seorang kepala asrama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). asrama adalah 

fasilitas terpenting yang harus dimiliki di sebuah universitas bahkan 

kualitas universitas bisa dilihat tidak hanya perpustakaan yang dimiliki 

tetapi juga asrama yang dimiliki oleh sebuah universitas, dan sebuah 

fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa. Kampus 

yang baik secara umum memiliki fasilitas asrama demi menyokong 

kesejahteraan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi. 

Pengaduan atau penyampaian aspirasi dan keluhan mahasiswa 

asrama merupakan hal penting pada sebuah institusi atau universitas, 

karena dengan adanya penyampaian aspirasi tersebut sebuah universitas 

dapat dengan mudah memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. 

Pengaduan  mahasiswa asrama merupakan suatu bentuk partisipasi 

mahasiswa asrama agar penyedia layanan universitas yang dapat 

menampung keluhan dari mahasiswa. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan agar pihak terkait dapat memperhatikan apa yang menjadi 

kebutuhan mahasiswa asrama sehingga tercipta pelayanan yang lebih baik. 
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Universitas Dharmas Indonesia merupakan salah satu universitas 

yang memiliki asrama, sehingga wajar saja jika Universitas Dharmas 

Indonesia mendapatkan banyak aspirasi atau keluhan tentang sarana atau 

prasarana yang ada saat ini. 

Kritikan, keluhan, masukan, atau saran yang disampaikan bisa 

ditanggapi dengan penjelasan atau ditampung karena membutuhkan 

banyak langkah untuk menyelesaikan. Jika hal-hal yang disampaikan 

mahasiswa asrama harus ditampung terlebih dahulu perlu adanya sistem 

yang sesuai. Sistem ini harus mampu menampung kritikan, keluhan, 

masukan, atau saran dari mahasiswa secara mudah. Selain itu, sistem ini 

harus mudah digunakan, mampu mencatat keluhan, mampu menampilkan 

kemajuan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh pengelola asrama. 

Sistem juga harus dapat menyampaikan informasi kepada mahasiswa 

asrama. 

Untuk memenuhi kepuasan mahasiswa asrama perlu ada perbaikan 

sistem pengaduan yang  mengacu pada kepuasan mahasiswa asrama. 

Tindak lanjut pengaduan yang tidak tepat waktu. Dengan demikian 

dibutuhkan media pelaporan yang dinamis sehingga mahasiswa asrama 

yang melakukan  pengaduan dan dapat memantau secara langsung respon 

yang diberikan oleh petugas. 

Bedasarkan uraian diatas, Maka penulis mengambil judul yaitu 

sebagai berikut “SISTEM INFORMASI PELAYANAN  PENGADUAN 

ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA” 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian  ini adalah  bagaimana merancang sebuah sistem 

informasi pelayanan pengaduan asrama UNIVERSITAS DHARMAS 

INDONESIA. 
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C. Batasan Masalah 

1. Penelitian hanya dilakukan di asrama UNIVERSITAS DHARMAS 

INDONESIA. 

2. Sistem informasi pelayanan pengaduan asrama  hanya untuk 

pengaduan asrama mahasiswa UNIVERSITAS DHARMAS 

INDONESIA. 

3. Sistem informasi pelayanan pengaduan asrama tidak menangani 

masalah biaya administrasi asrama. 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan adanyan sistem informasi pelayanan pengaduan asrama 

dapat memberikan  kemudahan bagi mahasiswa asrama untuk melakukan 

pengaduan atau keluhan yang terjadi di asrama dan untuk mengetahui  

kinerja penanganan pengaduan asrama mahasiswa UNIVERSITAS 

DHARMAS INDONESIA. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi 

suatu masukan  berbagai pihak khususnya dalam Pengaduan Asrama 

mahasiswa UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA. 

2. Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam 

masalah pengaduan asrama mahasiswa. 

b. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan 

pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara 

analisis dan dinamis dimasa yang akan datang. 
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F. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

          Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan 

perangkat  pembelajaran ini adalah : 

1. Halaman Home 

2. Halaman Pengaduan 

3. Halaman Cek Pengaduan 

4. Halaman Katagori 

5. Halaman posting 

6. Halaman Mahasiswa 

7. Halaman Petugas 

8. Katagori Penugasan 

 



 
 

5 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Aplikasi 

     Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah 

data yang  menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman 

tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk 

mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2015).  

     Aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data 

permasalahan, pekerjaan  kedalam suatu sarana atau media yang 

digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau 

permasalahan tersebut sehingga berubah menjadi bentuk yang baru 

tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar hal, data, permasalahan atau 

pekerjaan. Jadi dalam hal ini hanya bentuk dari tampilan data yang 

berubah, sedangkan isi yang termuat dalam data tersebut tidak 

mengalami perubahan. Jadi program aplikasi adalah  sederetan  kode 

yang digunakan untuk mengatur komputer supaya dapat melakukan 

pekerjaan sesuai dengan keinginan programer atau user . 

    Jadi aplikasi adalah  bentuk program  yang  sudah siap untuk 

dipakai  yang digunakan sebagai sarana atau  media untuk menerapkan 

dan  mengimplementasikan data permasalahan sehingga menjadi suatu 

bentuk tampilan yang baru. 

2. Pelayanan 

    pengertian pelayanan menurut Kotler (2012:83) adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
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kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya 

kepuasan pada konsumen itu sendiri Suatu pelayanan dikatakan bermutu 

atau berkualitas jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi 

harapan pelanggan. Mutu atau kualitas disebut baik jika penyedia jasa 

memberikan pelayanan yang setara dengan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Sedangkan mutu disebut jelek jika pelanggan memperoleh 

pelayanan yang lebih rendah dari harapannya. Dengan demikian, 

pencapaian kepuasan pelanggan memerlukan keseimbangan antara 

kebutuhan dan keinginan (need and want) dan apa yang diberikan 

(gived). 

    Menurut Tony Wijaya (2018: 25), kualitas dan layanan 

mempengaruhi bauran pemasaran dalam banyak hal (Wijaya 2018). 

Nasution, yang dikutip oleh Ahmad Khusaini dalam buku hariannya 

(2016: 12), menyatakan bahwa kualitas layanan adalah upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan 

pengiriman untuk mengimbangi harapan pelanggan (Khusaini, 2016). 

Reza Dimas Sigit (2014) dalam buku hariannya mengutip pendapat 

Tjiptono bahwa kualitas layanan didefinisikan sebagai tingkat kelebihan 

yang diharapkan oleh konsumen dan menjadi indikator dalam 

pengawasan dalam pemenuhan keinginan pelanggan. (Sigit, 2014). 

3. Kepuasan Mahasiswa 

     Kepuasan asal katanya adalah puas yang berarti merasa senang, 

lega, kenyang, dan sebagainya karena sudah merasa secukup-cukupnya 

atau sudah terpenuhi hasrat hatinya (Suharno dan Retnoningsih, 

2012:393).  

4. Website 

      Menurut Arief (2011a:8) Pengertian Website adalah ”kumpulan 

dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan 

memiliki domain/URL (Uniform Resource Locator) yang dapat diakses 

semua pengguna internet dengan cara mengetikan alamatnya. Hal ini 
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dimungkinkan dengan adanya teknologi World Wide Web (WWW).   

Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format 

Hyper Text Markup Language (HTML), yang bisa diakses melalui 

HTTP, HTTPS adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai 

informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para user atau 

pemakai melalui web browser.  

      Menurut Sidik (2005), bahasa pemograman berbasis Web 

memang sangat familiar dan menjadi suatu tren di kalangan pemula. 

Banyak software yang berbasis pembuatan Web seperti Frontpage, 

Dreamweaver, Notepad++ dan  Joomla yang database-nya 

menggunakan MySQL. Ada beberapa struktur pemahaman tentang 

bahasa pemograman berbasis Web yang digunakan dalam pembuatan 

suatu website yang harus dipahami dasar-dasarnya. 

5. PHP 

   Menurut Sibero (2012:49) PHP adalah pemrograman 

(interpreter) adalah proses penerjemahan baris sumber menjadi kode 

mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode 

dijalankan. Menurut Kustiyahningsih (2011:114) PHP  (Hypertext 

Preprosesor) adalah skrip bersifat bersifat server-side yang di 

tambahkan ke dalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan dari 

Personal Home Page Tools. 

6. Mysql 

  MySql merupakan  software  yang tergolong database server dan 

bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode yang di pakai 

untuk membuat MySql), selain  tentu  saja  bentuk  executable  nya atau 

kode  yang  dapat dijalankan  secara  langsung  dalam  sistem operasi, 

dan bisa di peroleh dengan cara mengunduh di internet secara gratis 

(Riksandriyo, 2013). MySQL adalah  suatu  jenis database  server  yang 

sangat terkenal dan banyak  digunakan untuk membangun aplikasi  web 

yang banyak  mengunakan  database sebagai sumber dan pengelolaan 
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datanya. Kepopuleran MySQ Lantara lain karena MySQL menggunakan  

SQL sebagai  bahasa  dasar untuk mengakses databasenya sehinggah 

mudah untuk digunakan, kinerja querycepat, dan mencukupi  untuk 

kebutuhan database  dan perusahaan perusahaan skala menengah kecil 

(Arianto, Pratiwi, & Adrianto, 2018). 

7. HTML (Hyper Text Markup Language) 

     dikenal sebagai bahasa kode berbasis teks untuk membuat sebuah 

halaman web, keberadaannya dikenal dengan adanya ekstensi *.htm atau 

*.html. HTML merupakan suatu bahasa dari website (www) yang 

dipergunakan untuk menyusun dan membentuk dokumen agar dapat 

ditampilkan pada program browser. Ketika user mengakses web, maka ia 

mengakses dokumen seseorang yang ditulis menggunakan format HTML 

Dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan protocol yang digunakan 

untuk transfer data atau dokumen dari web server ke browser. 

8. CSS (Cascading Style Sheet) 

    Cascading Style Sheets (CSS) merupakan skrip yang digunakan 

secara khusus untuk  mengatur  tampilan aplikasi web. Contoh 

penggunaan  kode CSS yaitu untuk  mengatur  tinggi elemen. Contoh 

penggunaan kode CSS yaitu untuk  mengatur  tinggi elemen, warna 

belakang teks dan warna teks di elemn bisa diatur melalui kode CSS 

(Kadir, 2013, hal. 138). Sedangkan menurut Kustiyahningsih dan 

Devie (2011:47) “CSS  adalah kumpulan kode-kode yang berurutan 

dan saling berhubungan untuk mengatur format atau tampilan suatu 

halaman HTML”. CSS dapat dituliskan pada bagian <body>, <head>, 

suatu dokumen HTML atau diletakan disebuah file eksternal. Perintah - 

perintah CSS di batasi oleh tag<style> dan </style>. CSS adalah skrip 

yang digunakan untuk memperindah  tampilan  halaman website. 

Sehingga anda dengan  mudah  mengubah secara sekaligus memformat 

ulang situs anda. CSS mempunyai dua bagian utama yaitu selectors 

dan deklarasi. Selectors yaitu elemen html yang ingi diubah, 
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sedangkan deklarasi ini biasanya terdiri dari property dan nilai, 

properti adalah atribut style yang akan diubah dan setiap property 

memiliki nilai (Misla et al., 2018). 

9. XAMMP 

    Xampp merupakan  singkatan dari X (empat sistem operasi 

apapun), Apache, Mysql, PHP, dan Perl. Xampp adalah tool yang 

menyediakan  paket  perangkat  lunak dalam  satu buah paket. Dalam 

paket. Xampp sudah  terdapat Apache (web server), Mysql (database), 

PHP (server side scripting), Perl ,FTP server, PhpMyAdmin dan 

berbagai pustaka bantu  lainya. Menurut Herny Februariyanti dan Eri 

Zuliarso dalam jurnal (2012,h:129), XAMPP merupakan software yang 

mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di linux dan 

windows. Keuntungan  lainnya adalah Cuma menginstal  satu  kali 

sudah  tersedia Apache Web Server, MySQL Database server dan 

beberapa module lainnya(Hendrianto, 2014). 

10. Internet 

     Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013:68) Internet adalah 

komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh 

komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Menurut 

Sibero (2011:10) Internet adalah jaringan komputer yang 

menghubungkan antar jaringan secara global, internet dapat juga dapat 

disebut jaringan alam suatu jaringan yang luas. Seperti halnya jarigan 

komputer lokal maupun jaringan komputer area, internet juga 

menggunakan protokol komunikasi yang sama yaitu TCP/IP 

(Tranmission Control Protol / Internet Protocol). 

11. Bootstrap 

  Bambang Suprayogi, S.E.,M.Si, Drs. Abdur Rahmanesa M.Si 

(2019). Bootstrap adalah front-end framework yang bagus dan luar biasa 

yang mengedapankan tampilan untuk mobile device (Handphone, 

smartphone dan lain-lain.) guna mempercepat dan mempermudah 
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pengembangan website. Bootstrap menyediakan HTML, CSS dan 

Javascript siap pakai dan mudah untuk dikembangkan. Bootstrap 

merupakan framework untuk membangun desain web secara responsif. 

Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan 

ukuran layar dari browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet 

ataupun mobile device. Fitur ini bisa diaktifkan ataupun dinon-aktifkan 

sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sehingga, kita bisa membuat web 

untuk tampilan desktop saja dan apabila dirender oleh mobile browser 

maka tampilan dari web yang kita buat tidak bisa beradaptasi sesuai 

layar.UML (Unified Modeling Language) 

12. UML (Unified Modeling Language) 

    UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar 

bahasa yang banyak digunakan di dunia industri  untuk  

mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. 

(Rosa dan Shalahuddin 2013:133). 

a. Use Case Diagram 

Use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem . Adapun simbol-

simbol yang digunakan dalam use case adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Simbol Use Case 

Simbol Nama Deskripsi 

 

 

 

Aktor Orang, proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan 

dibuat itu sendiri. 
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Use case Fungsionalitas yang 

disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit 

atau actor 

 

 

 

Association Komunikasi antara aktor 

dan use case yang 

berpartisipasi pada use case 

atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

<<extend>> 

------------------- 

Extend Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case yang 

ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu. 

 

 

Generalization Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) 

antara dua buah use case 

dimana fungai yang satu 

adalah fungsi yang lebih 

umum dari lainnya. 

<<include>> 

- - - - - - - -  

Include Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini 

untuk menjalankan 

fungsinya atau sebagai 

syarat dijalankan use case 

ini. 

 

b. Sequence Diagram 

Sequence diagram  menggambarkan  kelakuan objek pada Use Case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Simbol-simbol Sequence 

Diagram. 

 

 

 

 



12 
 

 
 

Tabel 2. 2 Simbol Sequence Diagram 

 

c. Class diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

Simbol Deskripsi 

Aktor  Menggambarkan orang yang 

berinteraksi dengan system. 

Entitas class Menggambarkan hubungan 

kegiatan yang akan di 

lakukan. 

Boundary class Menggambarkan sebuah 

penggambaran dari form. 

Control class Menggambarkan 

penghubung antara 

boundary dengan tabel. 

Line message Digambarkan dengan anak 

panah horizontal antara 

Activation. Message 

mengindikasikan 

komunikasi antara object-

object. 

Lifeline  

 

         - - - - - - - - - - - 

 

Mengindikasikan 

keberadaan sebuah object 

dalam basis waktu. Notasi 

untuk Lifeline adalah garis 

putus-putus vertikal yang 

ditarik dari sebuah obyek 
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sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau 

operasi. Simbol-simbol yang ada pada Class diagram. 

Tabel 2. 3 Simbol Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

Kelas  Kelas pada struktur 

sistem 

Antarmuka  Sama dengan konsep 

interface dalam 

pemrograman 

berorientasi objek. 

Asosiasi  Asosiasi biasanya juga 

disertai dengan 

multipcity. 

Generalisasi  Relasi antarkelas dengan 

maknageneralisasi 

spesialisasi (umum 

khusus). 

Kebergantungan  Relasi antarkelas dengan 

makna kebergantungan 

antarkelas. 

Agregasi  Relasi antarkelas dengan 

makna semua bagian 

(whole-part). 

 

 

 

Nama Kelas 

+atribut 

+operasi() 



14 
 

 
 

d. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Simbol-simbol Activity Diagram : 

Tabel 2. 4 Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Status awal  Status awal aktivitas pada 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status 

awal. 

Aktivitas  Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

Percabangan/join Asosiasi percabangan 

dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

Penggabungan/join  Asosiasi penggabungan 

dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan 

menjadi satu. 

Status akhir  Status akhir yang 

dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir. 

 

e. Statechart diagram 

Bersifat dinamis. Diagram state ini memperlihatkan state-state 

pada sistem, memuat state, transisi, event, secara aktivitas. 

Aktivitas 
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Diagram ini terutama penting untuk memperlihatkan sifat dinamis 

dari antar muka, kelas, kolaborasi dan terutama penting pada 

pemodelan sistem-sistem yang reaktif. Simbol-simbol Statechart 

Diagram : 

Tabel 2. 5 Simbol Statechart Diagram 

GAMBAR NAMA KETERANGAN 

 

State 

Nilai atribut dan 

nilai link pada 

suatu waktu 

tertentu, yang 

dimiliki oleh suatu 

objek. 

 Initial 

Pseudo 

State 

Bagaimana objek 

dibentuk atau 

diawali 

 

Final 

State 

Bagaimana objek 

dibentuk dan 

dihancurkan 

 

Transiti

on 

Sebuah kejadian 

yang memicu 

sebuah state objek 

dengan cara 

memperbaharui 

satu atau lebih nilai 

atributnya 

 

Associa

tion 

Apa yang 

menghubungkan 

antara objek satu 

dengan objek 

lainnya. 
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Node Elemen fisik yang 

eksis saat aplikasi 

dijalankan dan 

mencerminkan 

suatu sumber daya 

komputasi. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Arsya Yoga Pratama, Iman Ardhi Prabowo, Alifah Normassari (2017). 

Penelitian ini membahas tentang  Aplikasi pengduan masyarakat untuk 

melaporkan kejadian pungutan liar di kabupaten kudus berbasis 

android. 

2. Yuni Wulandari, Denny Hernawan, Irma Purnamasari (2016).Sistem 

pengolaan pengaduan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada 

PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR. 

3. Wildan Suharso, Damar Arya Pradhipta Muallim, Frendy Ardiansyah , 

Fajar Tri Cahyono (2018).Pengukuran efisiensi throughput pada proses 

pengaduan pelanggan. 

4. Anggun Titah Islamiyah , Wina Witanti , Asep Id Hadiana 

(2019).Sistem informasi pengaduan pelanggaran di SPBU pada 

Direktorat Metrologi Bandung Berbasis Mobile. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Kerja Peneltian 

Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dibahas, karena membantu 

peneliti didalam penelitiannya sehingga diperlukan susunan kerangka kerja 

(framework) yang jelas tahapannya. Adapun kerangka kerja yang 

digunakan seperti gambar berikut :  

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3. 1 Kerangka Kerja Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini peneliti melakukan  identifikasi masalah pada sistem 

yang sedang berjalan  guna mengetahui kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Yaitu dengan cara mengamati, meneliti, dan mengkaji lebih 

dalam lagi masalah apa yang dihadapi dalam  membuat sistem 

informasi pelayanan  pengaduan asrama mahasiswa UNIVERSITAS 

DHARMAS INDONESIA. Dan apa masalah yang dapat diselesaikan 

dengan sistem ini. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bagaimana 

cara membuat sistem informasi pelayanan pengaduan asrama 

mahasiswa UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA. 

Identifikasi Masalah 

Desain Sistem Pengumpulan Data 

Menentukan Tujuan Analisa Masalah 

Mempelajari 

Literatur 

Hasil Pengujian Sistem 
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2. Analisa Permasalahan 

Pada tahapan ini peneliti menganalisis permasalahan yang terjadi pada 

sistem yang sedang berjalan di asrama mahasiswa Universitas 

Dharmas Indonesia.sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut denga membuat sistem informasi pelayanan  

pengaduan asrama mahasiswa UNIVERSITAS DHARMAS 

INDONESIA. 

3. Menentukan Tujuan 

Pada tahap ini, tujuan dari sistem informasi pelayanan  pengaduan 

mahasiswa asrama dibuat dapat menjadi solusi dari permasalahan yang 

ada.  

4. Mempelajari Literatur 

Tahap ini peneliti harus mempelajari literatur sebelum membuat karya 

tulis, karna literatur merupakan bahan atau sumber ilmiah yang bisa 

digunakan untuk membuat suatu karya tulis ataupun kegiatan ilmiah 

lainnya. Mencari literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada sehingga menunjang proses penelitian. 

5. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu penelitian melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap sistem informasi yang sementara di terapkan 

pada objek penelitian. Metode ini merupakan penelitian yang 

dilakukan di lapangan oleh peneliti dimana peneliti dapat 

mengamati dan melihat sistem yang sedang berjalan di asrama 

Universitas Dharmas Indonesia. Dengan observasi ini peneliti dapat 

mengukur bagaimana sistem penangan pengaduan mahasiswa 

asrama dengan sistem yang ada. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara peneliti mengumpulkan data dengan cara 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan 
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berlandaskan tujuan  penelitian. Wawancara yang dilakukan 

peneliti adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan, dan 

merupakan cara memperoleh yang bersifat langsung. Peneliti 

melakukan interview dengan mewawancarai pembina asrama. 

Beberapa pertanyaan diajukan oleh peneliti yaitu,bagaimana alur 

sistem yang ada di asrama Universitas Dharmas Indonesia dalam 

menangani pengaduan mahasiswa asrama. 

6. Desain Sistem 

    Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang 

digunakan adalah Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik 

yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software, 

dimana proses pengerjaanya bertahap dan harus menunggu tahap 

sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya. 

Model waterfall dalam aplikasi merupakan suatu hal yang harus 

dilakukan dalam suatu rekayasa perangkat lunak, hal ini akan 

mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan aplikasi 

tersebut. 

Metode waterfall merupakan model yang paling pertama 

dipulikasikan. Model ini berasal dari proses sistem engineering yang 

lebih umum. Sesuai gambar, karena proses dari tahap satu ke tahap 

selanjutnya mengalir kebawah, model ini dikenal sebagai waterfall 

model atau siklus hidup software. (Pressman, 2010). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Ilustrasi Model Waterfal 

Requirement 

 
Design 

 

Maintenance 

 

Verification 

 

Implementation 
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a. Requirements Definition: Layanan, batasan, dan tujuan dari sistem 

ditetapkanmelalui konsultasi dengan pengguna sistem. Semua itu 

didefinisikan secara detail dan bertindak sebagai spesifikasi 

sistem. 

b. System And Software Design : Proses disain sistem membagi 

kebutuhan menjadi hardware atau software. Ini menetapkan 

hampir seluruh perancangan sistem. Disain software melibatkan 

pengidentifikasian dan penggambaran mengenai pemisahan dasar 

sistem software dan hubungannya. 

c. Implementation And Unit Testing : Dalam tahap ini, disain 

software adalah menyadari sebagai kumpulan program atau satuan 

program. Unit testing melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah 

mencapai spesifikasinya. 

d. Integration And System Testing : Satuan program atau kumpulan 

program diintegrasikan sebagai sistem yang telah selesai, untuk 

menjamin bahwa kebutuhan software telah terpenuhi. Setelah 

pengetesan, sistem software dikirimkan kepada pelanggan. 

e. Operation And Maintenance : Biasanya, ini adalah bagian siklus 

hidup software yang paling lama. Sistem diinstal dan dimasukkan 

ke dalam penggunaan. Pemeliharaan melibatkan pembenaran 

kesalahan yang tidak ditemui dalam tahap awal siklus, 

meningkatkan implementasi satuan sistem, dan meningkatkan 

layanan sistem sehubungan ditemukannya kebutuhan 

baru.(Pressman, 2010). 

7. Pengujian Sistem 

      Pada tahapan ini sebelum melakukan pengujian aplikasi 

pengaduan palanggan yang dibuat oleh peneliti. peneliti harus 

melakukan analisis sistem terlebih dahulu, agar sistem aplikasi 

pengaduan pelanggan  dapat dibuat sesuai dengan yang diharapkan. 

Jika masih ada kelemahan sistem, dapat diperbaiki. Teknik pengujian 

sistem menggunakan Black Box Testing.Black-Box Testing adalah 
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adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat 

lunak.Mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface-nya), 

fungsionalitas-nya tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam proses 

detilnya (hanya mengetahui input dan output). (Ismi, 2013) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan di UNIVERSITAS DHARMAS 

INDONESIA yang beralamat di Jl.Lintas Sumatera Km18, Koto Baru, 

Dharmasraya. Sumatera Barat. 

2. Waktu Penelitian 

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

A. Analisa 

1. Analisa Permasalahan 

   Analisa sistem penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponemnya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya, Analisa sistem yang berjalan merupakan 

suatu gambaran tentang sistem yang diamati dan sedang berjalan 

sehingga dapatmengetahui kelebihan dan kekurangan sistem tersebut. 

   Selama penulis menganalisa permasalahan pada pengaduan 

asrama mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia mengenai sistem 

pengaduan asrama mahasiswa penulis menumui permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Selama ini sistem pengolaan pengaduan asrama mahasiswa 

Universitas Dharmas Indonesia masih secara manual belum 

menggunakan sebuah aplikasi. 

2. Sistem Yang Diusulkan 

  Sistem yang diusulkan untuk menangani permasalahan dengan 

membuat sebuah sistem informasi pelayanan pengaduan asrama 

mahasiswa universitas Dharmas Indonesia,Sehingga dapat menangani 

permasalahan diantaranya sebagai berikut : 

a. Memudahkan mahasiswa dalam melakukan pengaduan masalah yang 

terjadi di asrama,Sehingga petugas bisa mengontrol permasalahan 
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apa saja yang terjadi di asrama mahasiswa Universitas Dharmas 

Indonesia. 

b. Sistem baru yang mempermudah petugas dalam membuat laporan 

pengaduan asrama yang dilakukan oleh mahasiswa.  

B. Perancangan Sistem 

1. UML (Unified Modelling Languange) 

a. Use case Diagram 

Use Case merupakan dialog antara pengguna dengan aplikasi, 

berupa transaksi atau kegiatan dengan aplikasi. Transaksi atau 

kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap aplikasi. 

Diagram use case yang ditampilkan akan digunakan untuk 

menjelaskan fitur-fitur yang akan dipakai oleh pengguna adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 1 Use case Diagram 



29 
 

 
 

b. Activity Diagram 

  Activity diagram menggambarkan work flow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Diagram ini memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Activity diagram pada sistem 

dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Activity Diagram Mahasiswa 

Aktivitas yang tergambar melalui activity diagram mahasiswa 

meliputi 2 bagian yaitu mahasiswa dan sistem adapun alurnya 

sebagai berikut: mahasiswa masuk kedalam sistem halaman 

utama kemudian mahasiswa dapat melakukan pengaduan dan 

cek pengaduan. 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Mahasiswa 
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b) Activity Diagram Petugas 

Aktivitas yang tergambar melalui activity diagram bagian 

petugas sebagai berikut : petugas melakukan login terlebih 

dahulu dengan mengisi username dan password. Setelah dapat 

login ke sistem maka petugas dapat mengelola sistem yang 

terdiri dari mengelola katagori, mmengelola posting, mengelola 

data mahasiswa, mengelola data pengaduan, dan mengelola 

data petugas Kemudian setelah selesai, petugas dapat logout 

dari sistem. 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Petugas 
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c) Activity Diagram Admin 

Aktivitas yang tergambar melalui activity diagram bagian 

admin sebagai berikut : admin melakukan login terlebih dahulu 

dengan mengisi username dan password. Setelah dapat login ke 

sistem maka admin dapat mengelola sistem yang terdiri dari 

mengelola data mahasiswa, mengelola data pengaduan, dan 

mengelola data admin kemudian setelah selesai, admin dapat 

logout dari sistem. 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Admin 
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c. Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

 

Gambar 4. 5 Class Diagram 

d. Sequence Diagram 

Sequence Diagram dimana dalam diagram ini menjelaskan interaksi 

antar obyek dalam waktu yang berurutan. Sequence diagram dalam 

perencanaan aplikasi ini dibagi menjadi tiga, mahasiswa, petugas, 

dan Admin. 

1) Sequence Diagram Mahasiswa 

Menjelaskan bahwa cara mahasiswa melakukan pengaduan dan 

cek pengaduan kedalam sistem. 
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Gambar 4. 6 Sequence Diagram Mahasiswa 

2) Sequence Diagram Petugas 

Menjelaskan bahwa bagaimana petugas  melakukan tambah 

katagori,tambah posting,tambah data mahasiswa,input status 

pengaduan,dan data petugas. 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Petugas 
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3) Sequence Diagram Admin 

Menjelaskan bahwa bagaimana admin  melakukan cek data 

mahasiswa,cek pengaduan mahasiswa dan input data petugas. 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Admin 

2. Desain Tabel Dalam Database 

     Desain tabel merupakan langkah untuk menentukan data data 

yang akan disimpan nantinya. Database diperlukan untuk menyimpan 

data sehingga data dapat termanage dengan baik dan  dapat di 

backup.berikut gambar perancangan tabel di database sistem ini : 

a. Desain Tabel Database Asrama Undhari 

Tb_Asrama_Undhari Keterangan 

Tb_admin Tb_admin 

Tb_katagori Tb_katagori 
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Tb_katagori_penugasan Tb_katagori_penugasan 

Tb_mahasiswa Tb_mahasiswa 

Tb_pengaduan Tb_pengaduan 

Tb_petugas Tb_petugas 

Tb_posting Tb_posting 

 

Gambar 4. 9 Desain Tabel Dalam Database 

3. Desain File Sistem 

Dalam pembuatan program dibutuhkan suatu desain file yang 

dimaksud untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan data dan 

pembuatan laporan hingga memudahkan kerja sistem. desain file 

digunakan dalam perancangan sistem karena desain file ini 

menentukan struktur fisik database yang menunjukan struktur dari 

elemen data yang menyatakan panjang elemen data dan jenis datanya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut : 

a. Desain Tabel Login 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : admin 

Tabel 4. 1 Database Login 

No Field Name Type Size Keteran

gan 

1 Username text 15 username 

2 Password number 10 password 

 

b. Desain Tabel Katagori 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : katagori 
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Tabel 4. 2 Database Katagori 

No Field Name Type Size Keerangan 

1 Katagori_id varchar 10 Katagori id 

2 katagori varchar 15 katagori 

 

c. Desain Tabel mahasiswa 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : mahasiswa 

Tabel 4. 3 Database Mahasiswa 

No Field Name Type Size Keterangan 

1 Id_mahasiswa Int 10 Id mahasiswa 

2 No_telp varchar 12 No telp 

3 Nama_mahasiswa varchar 20 Nama 

mahasiswa 

4 Jenis_kelamin varchar 8 Jenis kelamin 

5 Nama asrama text 15 Nama asrama 

6 Lantai varchar 3 Lantai 

 

d. Desain Tabel Pengaduan 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : pengaduan 

Tabel 4. 4 Database Pengaduan 

No Field Name Type Size Keterangan 

1 Id_pengaduan int 11 Id pengaduan 

2 Id_pelanggan int 11 Id mahasiswa 

3 Isi_pengaduan text 100 Isi pengaduan 

4 Waktu_lapor date  Waktu lapor 

5 Status_pengaduan int 11 Status 

pengaduan 
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e. Desain Tabel Petugas 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : petugas 

Tabel 4. 5 Database Petugas 

No Field Name Type Size Keterangan 

1 Id_petugas int 10 Id petugas 

2 Nama_petugas varchar 20 Nama petugas 

3 Jenis_kelamin varchar 8 Jenis kelamin 

4 Alamat text 50 alamat 

5 No telp varchar 12 No telp 

6 Email varchar 20 email 

7 Username_petugas varchar 10 Username 

petugas 

8 Password_petugas varchar 10 Password petugas 

 

f. Desain Tabel Posting 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : posting 

Tabel 4. 6 Database Posting 

No Field Name Type Size keterangan 

1 Posting_id int 10 Posting id 

2 Posting_judul varchar 20 Posting 

judul 

3 Posting_tanggal date 20 Posting 

tanggal 

4 Posting_konten text 20 Posting 

konten 

5 Posting_sampul varchar 20 Posting 
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sampul 

6 Posting_katagori varchar 20 Posting 

katagori 

 

g. Desain Tabel Katagori_Penugasan 

Nama Database : asrama_undhari 

Nama Tabel     : katagori_penugasan 

Tabel 4. 7 Katagori_Penugasan 

No Field Name Type Size keterangan 

1 Id_katagori_pengaduan int 10 id 

2 Id_nama_pengaduan varchar 100 Nama 

pengaduan 

 

4. Perancangan Interface (Antar Muka) 

Perancangan antar muka yaitu bagaimana tampilan dari sistem agar 

dapat berinteraksi dengan baik terhadap user. Perancangan anatar 

muka membuat pengguna mudah dalam menggunakan serta mengenali 

sistem. 

a. Perancangan Tampilan Awal 

 

Gambar 4. 9 Perancangan Tampilan Awal 

 

 



39 
 

 
 

b. Perancangan Menu Login 

 

Gambar 4. 10 Perancangan Login 

c. Perancangan Menu Pengaduan 

 

Gambar 4. 11 Perancangan Menu Pengaduan 

d. Perancangan Menu Cek Pengaduan 

 

Gambar 4. 12 Perancangan Menu Cek Login 
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e. Perancangan Menu Home Petugas 

 

Gambar 4. 13 Perancangan Menu Home Petugas 

f. Perancangan Menu Data Katagori 

 

Gambar 4. 15 Perancangan Menu Katagori 

g. Perancangan Menu Data Posting 

 

Gambar 4. 16 Perancangan Menu Posting 
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h. Perancangan Menu Data Mahasiswa 

 

Gambar 4. 17 Perancangan Menu Mahasiswa 

i. Perancangan Menu Data Pengaduan 

 

Gambar 4. 18 Perancangan Menu Pengaduan 
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j. Perancangan Menu Petugas 

 

Gambar 4. 19 Perancangan Menu Petugas 

k. Perancangan Menu Home Admin 

 

Gambar 4.20 Perancangan Menu Home Admin 
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BAB V 

TESTING DAN IMPLEMENTASI 

 

A. Implementasi Sistem 

        Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi 

sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan 

pada bab IV. Pada bab V ini merupakan implementasi hasil rancangan 

menjadi sebuah sistem informasi pelayanan Pengaduan Asrama 

Mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia dengan menggunakan 

database MySQL. 

B. Persiapan Inplementasi 

         Dalam pembuatan dan pengujian sistem ini terhadap beberapa 

hardware dan software yang digunakan yaitu: 

1. Hardware 

a. Laptop 

b. Processor 

c. Hardisk 

d. RAM 

2. Software 

   a Sistem Operasi Windows 

b. XAMPP 

c. Text Editor 

d.  Mozilla Firefox / Crom 

e.  Database Mysql 

C. Hasil Implementasi 

1. Koneksi Dengan Mengaktifkan Xampp 

  Dengan mengaktifkan xampp, maka kita dapat terhubung dengan 

jaringan lokal yaitu localhost. Sehingga dapat terhubung dengan 
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database. Instal xampp dan jalankan dengan menekan tombol star 

pada Apache dan Mysql untuk database. 

 

Gambar 5. 1 Tampilan Control Panel Xampp 

2. Database 

   Berikut adalah tampilan database dan tabel-tabelnya. 

 

Gambar 5. 2 Tampilan Database 
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3. Tampilan Awal 

    Berikut ini adalah tampilan Home pada aplikasi pengaduan 

asrama mahasiswa universitas dharmas indonesia. 

 

Gambar 5. 3 Tampilan Awal 

4. Halaman Login 

Berikut adalah tampilan login,pada halaman ini terdapat form berupa 

input username dan input password kemudian klik tombol masuk. 

 

Gambar 5. 4 Tampilan Login 
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5. Halaman Pengaduan 

Pada halaman pengaduan dimana mahasiswa melakukan pengaduan 

dengan mengisi form no telp dan mengisi pengaduan lalu klik tombol 

kirim. 

 

Gambar 5. 5 Tampilan Pengaduan 

6. Halaman Cek Pengaduan 

Pada halaman cek pengaduan mahasiswa mengecek pengaduan yang 

dilakukan dengan memasukan no telp lalu klik tombol cek. 

 

Gambar 5. 6 Tampilan Cek Pengaduan 
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7. Halaman Home Petugas 

Pada halaman ini pertama kali muncul setelah petugas melakukan 

login. 

 

Gambar 5. 7 Tampilan Home Petugas 

8. Halaman Katagori 

Pada halaman ini terdapat beberapa katagori kegiatan-kegiatan yang 

ada dia asaman. 

 

Gambar 5. 8 Tampilan katagori 
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9. Halaman Postingan 

Pada halaman ini yaitu data postingan kegiatan-kegiatan yang ada di 

asrama. 

 

Gambar 5. 9 Tampilan Postingan 

10. Halaman Pengaduan. 

Pada halaman ini yaitu data nama-nama mahasiswa yang telah 

melakukan pengaduan. 

 

Gambar 5. 10 Tampilan Pengaduan 
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11. Halaman Petugas 

Pada halaman ini yaitu data petugas yang ada di asrama. 

 

Gambar 5. 11 Tampilan Petugas 

12. Halaman Home Admin 

Pada halaman ini pertama kali muncul setelah admin melakukan login. 

 

Gambar 5. 12 Tampilan Home Admin 
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D. Testing (Pengujian) Sistem 

Pada sesi pengujian, akan menguji apakah program sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan yang diinginkan atau tidaknya.  

Berikut tahapan pengujian aplikasi pengaduan asrama mahasiswa 

universitas dharmas indonesia ini, diantaranya : 

1) Pengujian Form Login  

Pada tahap ini user menginputkan data username dan password untuk 

mengakses sistem tersebut. Jika username dan password diinputkan 

dengan benar maka akan masuk ke halaman utama (home). 

 

Gambar 5. 13 Tampilan Pengujian Form Login 

2) Pengujian From Pengaduan 

Pada tahapan ini mahasiswa menginputkan no telp dan mengisi 

pengaduan. 

 

Gambar 5. 14 Tampilan Sebelum Kirim Pengaduan 
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Gambar 5. 15 Tampilan setelah kirim pegaduan 

3) Pengujian From Cek Pengaduan 

Pada tahapan ini mahasiswa menginputkan no telp jika no telpon benar 

maka cek pengaduan berhasil. 

 

Gambar 5. 16 Tampilan Sebelum Cek Pengaduan 
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Gambar 5. 17 Tampilan setelah Cek Pengaduan 
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BAB VI 

SIMPULAN, IMPIKLASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Sistem informasi pelayanan Pengaduan Asrama  ini dirancang 

untuk dapat mempermudah  mahasiswa melakukan pengaduan atau 

keluhan yang terjadi di dalam lingkungan asrama dan sistem informasi 

pelayanan pengaduan asrama  ini dapat membantu  pengelola, pengurus, 

dan penghuni asrama untuk menerima dan menyampaikan informasi 

dengan lebih efektif dan efisien.  

B. Impiklasi 

Dalam penelitian  yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi 

penelitian yang dapat dimanfaatkan, diantaranya: 

1. Implikasi Teoritis 

Dari penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai besarnya 

pengaruh perkembangan teknologi informasi berupa sistem informasi 

pelayanan  pengaduan asrama. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran bagi penelitian selanjutnya, apabila tema yang 

diangkat serupa. 

2. Implikasi Praktis 

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang  positif  bagi asrama universitas dharmas  indonesia, terutama bagi 

mahasiswa,petugas dan admin . Sehingga dapat membantu pelayanan 

pengaduan. 

C. Saran 

Berdasarkan analisis perancangan sistem, implementasi sistem dan 

pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa saran yang dapat 

diterapkan untuk mengembangkan aplikasi di kemudian hari. Berikut 
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adalah saran untuk aplikasi pengaduan asrama mahasiswa universitas 

dharmas indonesia. 

1. Untuk kedepannya, aplikasi pengaduan asrama mahasiswa universitas 

dharmas indonesia ini agar dapat dikembangkan dengan lebih menarik. 

2. Sistem  informasi  pelayanan  pengaduan  mahasiswa disediakan dalam 

bentuk mobile agar mahasiswa lebih mudah dalam memberikan 

keluhan atau aspirasi.  
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