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ABSTRAK 

WIDODO SETYO HADI 

(10.1.03.03.0180), Sistem Informasi 

Berbasis Web Dilingkup UPTD 

Pendidikan TK dan SD Kecamatan Puncu 

Kabupaten Kediri, Skripsi Tahun 2015 

Di bawah Bimbingan Dr. M.Anas, S.E, 

M.M., M.Si dan Arie Nugroho, S.Kom., 

MM 

 

Kata Kunci : PHP, MySQL, Pengolahan 

Data, Sistem Informasi 

 

Dengan berkembangnya Teknologi 

Informasi pada saat ini, kebutuhan akan 

informasi siap saji menjadi sebuah 

pilihan. Dengan dukungan koneksi 

internet, website menjadi media paling 

tepat untuk menampilkan informasi 

tersebut. Sistem informasi pengolahan 

data berbasis web sangatlah membantu 

kinerja pegawai UPTD Pendidikan TK & 

SD Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri 

dalam mengolah data-data seperti berita, 

agenda dan pengumuman.  

Sistem informasi ini dirancang berbasis 

web dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP yang dikembangkan 

dari program  database MySQL sebagai 

tempat penyimpanan data. Dengan 

adanya sistem informasi pengolahan data 

ini diharapkan data-data di UPTD 

Pendidikan TK & SD Kecamatan Puncu 

Kabupaten Kediri bisa diolah dengan 

lebih maksimal. 
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I. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi informasi merupakan salah satu 

pemicu terjadinya perubahan pola pikir manusia untuk dapat memperoleh informasi secara 

cepat dan akurat. Internet sebagai salah satu media teknologi informasi sangat besar 

manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa terhalang oleh jarak dan 

perbedaan yang sebelumnya menjadi penghambat dalam penyebaran informasi. 

Seiring dengan perkembanga internet sebagai jaringan global yang menyatukan jaringan - 

jaringan komputer milik pribadi, universitas-universitas, perusahaan-perusahaan, institusi - 

institusi swasta, dan sebagainya, diikuti juga dengan perkembangan teknologi, Internet adalah 

suatu jaringan komputer global, Perkembangan internet yang sangat pesat membawa banyak 

perubahan bagi manusia untuk saling bertukar informasi. Pertukaran informasi yang dulunya 

memakan waktu yang cukup lama dan dibatasi oleh batasan geografi, kini semua halangan 

tersebut seolah-olah sirna. Dulu untuk mengirim sebuah informasi atau surat diperlukan waktu 

dalam hitungan detik, kemanapun surat atau informasi tersebut dikirim. 

Dalam hal ini pembuatan sistem informasi berbasis web di lingkup UPTD Pendidikan TK 

& SD kecamatan Puncu dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet. Sistem informasi  

berbasis web bertujuan untuk memudahkan bagi para PNS dalam mendapatkan informasi yang 

sesuai termasuk untuk meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapat 

informasi melalui internet. Pemanfaatan teknologi sistem informasi berbasis web diharapkan 

dapat meningkat dimasa yang akan datang seiring berkembangnya teknologi informasi disaat 

ini. 

II. METODE 

Metode waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada 

umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara 

berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah ke-1 belum dikerjakan, maka langkah 2 tidak 

dapat dikerjakan. Jika langkah ke-2 belum dikerjakan maka langkah ke-3 juga tidak dapat 

dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis langkah ke-3 akan bisa dilakukan jika langkah 

ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan. 
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Gambar 2.1 Tahapan Metode 

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :  Analisa, 

Desain, Penulisan, Pengujian dan Penerapan serta Pemeliharaan.  Tahapan Metode Waterfall 

1. AnalisaKebutuhan. 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam 

tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur. Sistem analis 

akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah 

sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirment atau bisa dikatakan sebagai data 

yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang 

akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram. 

2. Desain Sistem.  

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap 

solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem 

seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram hubungan entitas (entity relationship 

diagram) serta struktur dan bahasan data. 

3. Penulisan Kode Program. 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa 

yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan 

transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang merupakan tahapan secara nyata 
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dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem 

yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

4. Pengujian Program. 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya 

sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan 

pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna. 

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan. 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak 

harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau sistem operasi baru) baru, atau 

karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

Metode pengembangan waterfall mempunyai keunggulan dalam membangun dan 

mengembangkan suatu sistem, antara lain: 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya 

secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus 

terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase 

atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 

Dalam proses membangun dan mengembangkan suatu sistem, metode waterfall   

mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan 

2. Tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk.. 

3. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal 

pengembangan. 

4. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat 

mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 
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III. KESIMPULAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan diselesaikan melalui laporan ini, 

maka terdapat beberapa kesimpulan: 

Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi Sistem informasi UPTD Pendidikan TK dan SD 

Kecamatan Puncu ini cukup membantu memberikan informasi tentang data pegawai dan 

agenda informasi terbaru. Dengan aplikasi sistem informasi UPTD Pendidikan TK dan SD 

Keccamatan Puncu menggunakan web dimudahkan dalam memilih data 
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