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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Pada bab ini dijelaskan tentang proses produksi pembuatan “Website 

Program Studi DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya” Desain dan 

berbagai fitur yang diterapkan, dirancang dan didesain berdasarkan keyword dan 

analisa warna. Keyword yang digunakan adalah casual-enjoyble. 

Pendekatan warna yang akan digunakan dalam pembuatan website ini ada-

lah menggunakan warna Casual, casual enjoyable yang berarti menurut arti baha-

sa adalah kesederhanaan yang menyenangkan, penuh inovasi dan motivasi. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Gambar 4.1 Diagram warna chart Kobayashi 
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	   Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan website ini, meliputi kebutuhan 

sistem, instalasi program, Implementasi Desain, Evaluasi, dan publikasi. 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

 Sistem pendukung dalam website ini diletakkan pada server secara offline, 

adapun perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan dari sisi pengguna adalah 

sebagai berikut: 

1. CPU Pentium Dual-Core 

2. Memory 1 GB 

3. Harddisk 80 GB 

4. VGA Card 256 MB On board, Keyboard, Mouse 

5. Monitor SVGA dengan resolusi 1024x600 

 Sedangkan perangkat lunak (software) yang dibutuhkan dari sisi pengguna 

adalah Sistem Operasi dan sebuah web browser. 

 

4.2 Instalasi Program 

 Instalasi Program adalah suatu kegiatan dari sisi pengguna yang berguna 

untuk mendukung dari Website Program Studi DIV Komputer Multmedia 

STIKOM Surabaya. 

 Adapun tahapan-tahapan instalasi dan pengaturan sistem yang terdapat pada 

pengguna adalah Install sistem operasi, Install aplikasi web browser, Instalasi 

Web Server, 	  sebagai berikut: 
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1. Install Sistem Operasi 

Sistem Operasi yang optimal ketika pengoperasian dalam website ini adalah 

sistem operasi Windows 7 Pofesional, untuk tampilan Windows Profesional 

dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Windows 7 Profesional 

2. Install aplikasi web browser 

Web Browser yang optimal ketika pengoperasian dalam website ini adalah 

Web Browser Mozilla Fire fox minimal versi 3.0, untuk tampilan Mozilla 

Fire fox dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Mozilla Fire Fox 
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3. Instalasi Web Server  

Untuk dapat menjalankan/mengeksekusi PHP yang kita buat di perluka 

sebuah web server. Sebagai sarana latihan, cara yang paling mudah dalam 

menjalankan latihan secara local yaitu dengan menggunakan software 

XAMPP yang menggabungkan antara Apache (web server), mySQL 

(database) dan PHP dalam satu paket instan.	   untuk tampilan awal instalasi 

xampp dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan awal instalasi xampp 

4. Running Program  

Dalam mendevelop sebuah website kita membutuhkan aplikasi agar dapat 

mempermudah kita dalam membuatnya. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa di 

bilang cukup banyak diantaranya: Adobe Dreamweaver, Aptana, Eclipse, 

Edit++, dan lai-lain.  

Untuk Pembuatan website ini Adobe Dreamweaver. Tampilan awal adobe 

dreamweaver dapat di lihat seperti gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Tampilan awal adobe dreamweaver. 

 

4.3 Implementasi Desain  

Desain website ini menggunakan fitur-fitur AJAX dipadu dengan CSS 

(Cascading Style Sheet) dan finishing menggunakan HTML dan PHP. Ada 

beberapa desain yang pada website tanggap darurat yaitu: 

1. Desain Halaman Utama 

a. Layout pada halaman utama dibuat sederhana, agar memberikan kesan 

casual. 

b. Header terdapat judul website, pada menu bar terdapat menu 

home/halaman utama, profil, gallery, forum, dan menu admin. Selain itu 

juga terdapat fitur AJAX, dimana menampilkan sebuah gambar berjalan 

(slider image). 

c. Content menamplkan Hotnews, dan  info event. Hotnews atau info event 

ialah menampilkan berita atau  informasi event terbaru yang di input oleh 

admin.  
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Gambar 4.6 Desain Halaman Utama. 

2. Desain Halaman Profil 

Pada detil halaman “Profil” terdapat header dan konten, konten yang 

ditampilkan pada halaman ini adalah informasi tentang program studi DIV 

Komputer Multimedia STIKOM Surabaya dan profil dosen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Desain Halaman Profil. 

3. Desain Halaman Gallery 

Pada detil halaman “Gallery” terdapat header dan konten, konten yang 

ditampilkan pada halaman ini adalah berbagai karya dan portofolio terbaik dari 

program studi DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya. 
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Gambar 4.8 Desain Halaman Gallery. 

d. Desain Halaman Data Mahasiswa dan Daftar Matakuliah 

Pada detil halaman ini terdapat header dan konten. Konten yang ditampilkan 

pada halaman ini adalah daftar Mahasiswa dan Matakuliah, program studi DIV 

Komputer Multimedia STIKOM Surabaya. 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gambar 4.9 Desain Halaman Data Mahasiswa dan Daftar Matakuliah. 
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e. Desain Halaman Login Administrator 

Halaman Login Administrator difungsikan untuk mengakses halaman 

administrator, agar dapat memasukan/memperbarui content website (berita, 

informasi event, profil pragram studi, profil dosen, gallery).Pada halaman ini 

diminta memasukkan username dan password. 

 

 

Gambar 4.10 Desain Halaman Login Admin. 

f. Desain Halaman Administrator 

Halaman administrator merupakan halaman back side, yaitu halaman yang 

kusus digunakan untuk memberbarui isi halaman front side. Pada halaman ini 

terdapat menu di sebelah kiri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Desain Halaman Administrator. 
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4.4 Manajemen Model 

Model adalah kelas PHP yang dirancang untuk bekerja mengambil dan 

mengisi (synchronize) informasi dalam database, pada saat membuat model harus 

di simpan di dalam folder “application/model”. Sebelum menggabungkan antara 

model PHP dan database, sebelumnya kita harus menkoneksi dengan database. 

<?php  

$hostname = "localhost";  

$username = "root";  

$password = "";  

$database = "tiketing";  

mysql_connect($hostname,$username,$password) or die("<h1>koneksi gagal 

:(</h1>");  

mysql_select_db($database) or die("<h1>database tidak ditemukan :(</h1>");  

?>  

Catatan :  

 

· <?php adalah script pembuka untuk PHP.  

 

· ?> adalah script penutup untuk PHP (setiap ada pembuka harus ada peutup).  

 

· $ (string) adalah untuk membuat variable.  

 

· mysql_connect berfungsi untuk mengkoneksikan ke database.  

 

· mysql_select_db berfungsi untuk memilih database.  
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Adapun beberapa model dalam “Website Program Studi DIV Komputer 

Multimedia STIKOM Surabaya”, yaitu:  

1. Model Member digunakan untuk sinkronisasi dengan akun member. 

2. Model news digunakan untuk sinkronisasi dengan data news. 

3. Model Event digunakan untuk sinkronisasi dengan data Event. 

4. Model Profil digunakan untuk sinkronisasi dengan data profil. 

5. Model Dosen digunakan untuk sinkronisasi dengan data Dosen. 

6. Model Images digunakan untuk sinkronisasi dengan gambar. 

7. Model Video digunakan untuk sinkronisasi dengan Video. 

Setiap model memiliki fungsi-fungsi tersendiri, fungsi-fungsi tersebut 

terdiri dari add, edit, dan delete. 

1. Add 

Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data. Sebelum mengupload data, 

melakukan terlebih dahulu tag “<form>”, karena nantinya kita akan 

menggunakan bantuan form untuk menyimpan/mengupload data. Tag 

“<form>” digunakan untuk membuat sebuah form HTML untuk inputan bagi 

pengguna. Form juga merupakan suatu bentuk yang terdapat unsur-unsur 

inputan seperti text, checkbox, radio-button, submit button dll. Form juga 

dapat berisi combo-box, textarea, fieldset dan label element.  

2. Edit 

Fungsi ini digunakan untuk mengubah data. Pada proses update 

membutuhkan form lagi seperti pada proses upload sebelumnya. Untuk 

STIK
OM S

URABAYA



42 

	  

mempercepat pengerjaan update ini kita copy saja file upload yang telah kita 

buat sebelumnya. 

3. Delete 

Fungsi ini digunakan untuk menghapus data. 

$id = $_GET['id'];  

//mengambil url picture dari id yang telah di masukkan  

$select = mysql_query("select picture from movie where id_movie='$id'");  

$row = mysql_fetch_array($select);  

//untuk menghapus data yang ada di dalam database  

mysql_query("delete from movie where id_movie='$id'");  

//sedangkan untuk menghapus file kita gunakan unlink()  

unlink("../".$row['picture']);  

header("Location: ../admin.php?page= ");  

}  

Seletah itu kita linkkan button [delete] yang berada di config ke 

“admin/proses.php?kode=delete_movie&id=<?php echo $row*‘id_movie’+ 

?>” menggunakan “a href”.  

 

4.5 Manajemen View 

View adalah sebuah halaman website, atau sebuah fragment, seperti header, 

footer, sidebar, content. Bahkan view juga dapat ditanam/diletakkan didalam view 

apabila ada kondisi tertentu saat dibutuhkan. View tidak bisa dipanggil/dimuat 

secara langsung, view harus dipanggil/dimuat oleh controller.  

1. Index 

Index pada view hanya berisikan kerangka yang akan memuat view-view 

yang lain, seperti view berita, view event, view profil program studi, view 

profil dosen, view galeri, dan view forum. 
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2. Show 

Show pada view berisikan script-scrip PHP yang berfungsi untuk 

mengambil/memuat data dari database.	   Halaman show lebih difungsikan 

sebagai tempat penampung data dari database, dimana fungsi-fungsi 

controller yang nantinya akan menjalankan halaman show, seperti fungsi 

view per-page.	  

3. Add 

Halaman Add pada view berisikan layout-layout yang didalamnya terdapat  

fields, dan berfungsi untuk memasukkan data kedalam database yang 

nantinya akan di proses di controller. 

4. Edit 

Halaman Edit pada view berisikan layout-layout yang didalamnya terdapat  

fields, dan berfungsi untuk mengubah/mengedit data, dan juga 

mengambil/memuat data dari database, yang nantinya akan diproses di 

controllerdan disimpan kembali ke dalam database. 

5. Delete  

Halaman delete pada view berisikan layout-layout yang didalamnya terdapat  

fields, dan berfungsi untuk menghapus data dari database, yang nantinya akan 

diproses di controller. 
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4.6 Manajemen Controller 

Controller adalah sebuah kelas yang dipanggil oleh URL (Universal 

Resource Loacator) pada saat browser memanggil alamat website. Controller juga 

yang menjembatani antara Model dan View, juga resource lain yang dibutuhkan 

untuk memproses HTTP request dan memproduksi sebuah halaman 

website.Controller merupakan otak dari program framework codeigniter, karena 

controller yang mengatur jalannya program di codeigniter. Setiap file yang akan 

di load oleh browser harus mempunyain controller, pada website ini ada beberapa 

controller yaitu: admin, home, berita, info, dan login.  

1. Admin 

Controller admin digunakan untuk mengatur jalannya halaman administrator 

website tanggap darurat ini. Pada controller admin ini terdiri beberapa fungsi 

yaitu fungsi index, show, add, edit, delete, dan beberapa fungsi ajax. 

2. Index  

Controller index digunakan untuk mengatur jalannya halaman index/halaman 

utama website tanggap darurat ini. Fungsi-fungsi yang terdapat pada halaman 

home ini hanya fungsi index. 

3. News  

Controller news digunakan untuk mengatur jalannya halaman news. Fungsi-

fungsi yang terdapat pada halaman berita ini hanya fungsi index. 

4. Event 

Controller Event digunakan untuk mengatur jalannya halaman event. Fungsi-

fungsi yang terdapat pada halaman info ini hanya fungsi index. 
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5. Login 

Controller login digunakan untuk mengatur jalannya halaman login dan 

logout. Fungsi-fungsi yang terdapat pada halaman login ini terdiri dari 

beberapa fungsi diantaranya fungsi login, logout. 

	  

4.7 Evaluasi 

 Evaluasi adalah melakukan uji coba atau testing, tujuan evaluasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah website sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian web-

site (web based testing) yang ditujukan pada Mahasiswa dan Dosen Program 

Studi DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya.  

 Evaluasi yang dilakukan dengan cara pengujian terhadap website dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian Website 

No Karakteristik Penjelasan Hasil 

1 Content and 

funcionality 

testing 

Pengujian terhadap 

isi dan fitur seperti 

yang terdapat pada 

website umunya, 

pastikan sudah 

lengkap dan berjalan 

sesuai dengan yang 

diinginkan 

 

Isi dan fitur website sudah lengkap. 

Keterangan: 

 

Isi dan fitur sesuai dengan kebu-

tuhan pengguna, serta telah ber-

jalan sesuai dengan keinginan 

pengguna.  

2 Feature inter- Banyak pengguna Tidak terjadi interfensi antar 
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action testing yang secara simultan 

mengakses satu site 

yang sama dan tidak 

boleh terjadi inter-

fensi antara mereka 

pengguna. 

 

Keterangan: 

Jika dijalankan bersama satu sama 

lain dapat dijalankan dengan baik, 

tanpa terpengaruh satu sama lain. 

3 Usability test-

ing 

Melakukan pen-

gujian apakah web-

site sudah user 

friendly 

Website sudah user friendly 

4 Database test-

ing 

Memastikan data-

base dapat diakses 

dari website yang 

mempunyai kendali 

integritas dan 

kecukupan data 

Data dapat diakses oleh program 

dengan baik 

 

Keterangan: 

Dengan percobaan beberapa kali 

program telah dapat mengakses 

data dengan baik. 

5 Security and 

control testing 

Memastikan site ini 

aman, termasuk ac-

count setup, dan dari 

unauthorized acces 

Website dilengkapi security 

standart pengamanan website. 

 

Keterangan: 

Website dilengkapi pemberian hak 

akses dan security login 

6 Conectivity 

testing 

Pastikan website 

dapat melakukan 

connection dan dis-

connection 

Pengguna dapat login dan logout 

dengan baik. 

7 Interoperabil-

ity testing 

Pastikan semua web 

browser dari semua 

versi dan jenis kom-

website dapat dijalankan pada web 

browser minimal Internet Explorer 

versi 8, Mozilla Firefox versi 3.0, 
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puter yang berbeda 

dapat berjalan 

dengan baik. 

Google Chrome, operasi versi 9.0 

8 Cross platform 

and configura-

tion testing 

Pastikan perilaku 

dari sistem kompati-

bel dalam paltform 

dan konfigurasi yang 

berbeda 

Website compatible platform dan 

konfigurasi yang berbeda. 

 

Keterangan: 

Pada waktu website dijalankan di 

Windows XP ataupun Windows 7, 

website dapat berjalan dengan baik. 

9 Performance 

and stress test-

ing 

Ukur kemampuan, 

response time dan 

semua proses yang 

terjadi dalam 

keadaan workloads 

diatas rata-rata, rata-

rata atau dibawah 

rata-rata. 

Performance dan response time 

cukup baik. 

10 Internazionali-

zation testing 

Pastikan site tidak 

membingungkan 

pengguna. 

Website tidak membingungkan 

pengguna. 

 

Keterangan: 

Dari hasil uji coba yaitu rata-rata 

pengguna sudah menganggap web-

site  user friendly dan tidak emb-

ingungkan. 

11 Beta testing Undang beberapa 

pengguna terpilih 

untuk melakukan 

eksperimen pada site 

Telah dilakukan uji coba terhadap 
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anda dan mintalah 

feedback pada mere-

ka sebelum website 

tersebut diluncurkan 

12 Standart com-

pilance testing 

Pastikan website 

kompatibel dengan 

internet standart, 

apakah terlihat sama 

meskipun 

menggunakan 

browser atau search 

enggine yang ber-

beda 

Website dapat berjalan optimal pa-

da Mozilla Firefox. 

 

 Berdasrkan hasil pengujian dan evaluasi yang dilakukan dengan cara pen-

gujian terhadap website pada Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa wibsite yang telah 

dibuat sudah memenuhi standart pengujian website. 

 

4.8 Publikasi 

 Publikasi pada BAB IV ini berisi implementasi atau hasil akhir desain 

poster, cover box CD, dan cover cakram CD “Website Program Studi DIV 

Komputer Multmedia STIKOM Surabaya” dimana desain akhir telah melalui se-

buah konsep desain yang sesuai dengan keyword yang telah dijelaskan pada BAB 

III. Adapun desain poster, cover box CD, dan cover cakram CD yang dijelaskan 

pada gambar 4.8-4.10. 
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Gambar 4.12 Poster Website Program Studi DIV Komputer Multimedia  

STIKOM Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Cover box CD Website Program Studi DIV Komputer Multimedia 

STIKOM Surabaya. 
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Gambar 4.14 Cover cakram CD Website Program Studi  

DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya 
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