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ABSTRAK 

Seiring dengan arus kemajuan teknologi yang semakin pesat di era 

globalisasi sekarang ini, menyebabkan segala aspek kehidupan manusia selalu 

dikaitkan dengan arus informasi, karena informasi merupakan kebutuhan yang 

sangat penting saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Perkembangan 

teknlogi infomasi saat ini sudah banyak dirasakan oleh semua kalangan mulai dari 

kalangan muda sampai lanjut usia. Pemanfaatan teknlogi informasi sangat berguna 

bagi kemajuaan sebuah bidang termasuk bidang pendidikan yang menuntut 

informasi yang cepat dan akurat guna menunjang segala bentuk kegiatan yang ada 

pada dunia pendidikan.  

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “Artha Bodhi Iswara” Surabaya merupakan 

salah satu lembaga pendidikan tinggi di Surabaya berdiri dari tahun 2003. STIKES-

ABI memiliki berbagai program studi diantaranya S1 Keperawatan, D3 

Keperawatan, D3 Kebidanan. Sebagai upaya untuk memberikan informasi pada 

dunia luar STIKES-ABI membuat wadah agar menjembatani komunikasi antara 

pihak calon mahasiswa baru dengan STIKES-ABI Surabaya. 

Pembuatan website STIKES-ABI Surabaya merupakan sebuah solusi yang 

dapat membantu masalah yang sedang dihadapi oleh STIKES-ABI Surabaya. 

Proses pembuatan website dimulai dari menganalisis lebih dalam permasalahan 

yang ada di STIKES-ABI Surabaya dalam mempromosikan perguruan tingginya 

kepada pihak luar.  

 

Kata Kunci: Rancang Bangun, Website, Company Profile
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “ARTHA BODHI ISWARA” 

Surabaya (STIKES-ABI Surabaya) merupakan salah satu perguruan tinggi 

swasta yang berada di Surabaya. STIKES-ABI Surabaya mulai berdiri dan 

diresmikan pada tahun 2003. Pada saat ini perguruan tinggi ini 

menyelenggarakan kegiatan akademiknya pada gedung kampus STIKES-

ABI Surabaya yang berlokasi di Jl. Pumpungan III No. 29 Surabaya. 

STIKES-ABI Surabaya memiliki tiga program studi yaitu S1 Keperawatan, 

D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. STIKES-ABI Surabaya telah 

mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT). 

Selama ini STIKES-ABI Surabaya mengenalkan kampusnya kepada 

masyrakat  melalui cara konvensional yaitu dengan cara menyebarkan brosur, 

undangan maupun pengumuman. Selain dengan cara konvensional STIKES-

ABI Surabaya juga mempunyai website yang beralamat di 

www.stikesabi.ac.id. 

Permasalahannya website yang beralamat di www.stikesabi.ac.id 

hanya menampilkan gambar dan logo kampus, tidak disertai informasi 

tentang kampus STIKES-ABI Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dan 
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observasi website STIKES-ABI Surabaya juga tidak dilengkapi dengan 

pengelolaan informasi. 

Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan dalam kerja praktik ini adalah 

Rancang Bangun Website pada STIKES-ABI Surabaya, yang dilengkapi dengan 

pengelolaan informasi. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah  

Bagaimana merancang dan membangun website pada STIKES-ABI Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari kerja praktek ini adalah website ini hanya 

menampilkan informasi profil STIKES-ABI Surabaya, website juga dilengkapi 

dengan menu login admin apabila ingin memperbarui informasi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek ini menghasilkan website STIKES-ABI Surabaya 

yang menginformasikan profil, fasilitas, akademik, kegiatan, dan pendaftaran 

mahasiswa baru. 
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1.5 Manfaat  

Manfaat dari website yang dibuat adalah : 

1 Mempromosikan STIKES-ABI Surabaya kepada pihak-pihak luar yang belum 

mengenal perguruan tinggi tersebut dengan melalui internet.  

2 Website yang dibuat dilengkapi dengan pengelolaan informasi yang 

memudahkan admin untuk merubah informasi terbaru.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan Kerja Praktik ini secara sistematis diatur dan disusun 

dalam lima bab, yang masing masing terdiri dari beberapa sub bab, berikut urutan 

dari sub bab adalah :

 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II: GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI 

Bab ini membahas tentang gambaran umum, sejarah, visi, misi, dan struktur 

organisasi STIKES-ABI Surabaya. 

BAB III: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori teori yang digunakan untuk 

menyelesaikan website STIKES-ABI Surabaya.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dilaporkan hasil pengerjaan, serta pembahasan dalam 

mengerjakan website STIKES-ABI Surabaya.
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil mengerjakan 

website STIKES-ABI Surabaya
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil 

Nama  : STIKES Artha Bodhi Iswara Surabaya 

Alamat  : Jl.Pumpungan III No 29, Surabaya 

No. Telp : (031) 5914469 

Fax  : (031) 5914469 

Email  : stikesabisby@yahoo.co.id 

 

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara Surabaya, yang dikenal 

dengan sebutan STIKES-ABI adalah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan 

oleh yayasan perguruan tinggi Tri Dharma pada tanggal 5 agustus 2003. Pada 

tanggal 15 november 2004 mendapat ijin operasional dari Menteri Pendidikan 

Nasional RI dengan keputusan MENDIKNAS RI No. 157/D/0/2004. 

Pada awal berdirinya Yayasan Perguruan Tinggi Tri Dharma pada tanggal 

7 Maret 1969 bermula mendirikan Akademi Bank Indonesia yang kemudian 

terkenal dengan singkatan “ABI”. Kemudian dalam usahanya untuk meningkatkan 

jenjang pendidikan yang dibinanya, maka pada tanggal 12 April 1983 Kelembagaan 

ABI dirubah dan ditingkatkan dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi. Sehubungan dengan perubahan bentuk tersebut maka untuk 

mengabadikan nama “ABI” yang semula berasal dari singkatan “Akademi Bank 
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Indonesia” menjadi “Artha Bodhi Iswara”, yang kemudian dikenal sebagai 

“STIE – ABI”.  

Dalam perkembangan berikutnya yang pada tahun 1991 STIE ABI telah 

mampu menambah dan meningkatkan status program – program studinya yaitu 

Program Studi D – 3 Manajemen Keuangan dan Perbankan, dan Program Studi S – 

1 Manajemen Perusahaan, keduanya telah mendapat status “ Disamakan ”. 

Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga – tenaga professional di 

bidang manajemen serta berpendidikan S-2 (Magister), STIE ABI pada tahun 1997 

membuka program Pascasarjana Magister Manajemen. 

Selanjutnya setelah memasuki persaingan dunia global dengan masuknya 

perguruan tinggi asing di Indonesia, dampaknya semakin maraknya aroma 

persaingan Perguruan Tinggi menjadi amat sangat ketat. Dalam menghadapi 

tantangan tersebut maka dalam rangka pengembangan program – program studi 

yang ada dibawah binaannya, yayasan Perguruan Tinggi Tri Dharma merasa sangat 

perlu untuk mengadakan diversifikasi program dengan memunculkan program baru 

yaitu dengan mendirikan STIKES-ABI. 

Didirikannya STIKES-ABI Surabaya oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tri 

Dharma pada tahun 2003 tersebut adalah untuk merespon undang – undang No. 23 

tahun 1992. Bahwa untuk mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, 

pemerintah harus mengupayakan penyelenggaraan kesehatan dengan cara melalui 

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, 

penyembuhan, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu, dan berkesinambungan. Sedang kesehatan keluarga yang merupakan 
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barometer pertama di bidang kesehatan diupayakan untuk mewujudkan 

keluarga sehat, bahagia , dan sejahtera.  

Untuk mendukung upaya tersebut maka diperlukan tenaga kesehatan dalam 

jumlah, jenis dan kualitas yang tepat dan dapat diandalkan khususnya dalam 

akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi. Maka dari itu Yayasan 

Perguruan Tinggi Tri Dharma mendirikan STIKES-ABI pada tahun 2003 yang 

terletak di jalan Pumpungan III No. 29 Surabaya, tersebut memiliki tiga program 

studi yaitu Program Studi S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan 

Profesi Ners. 

 

2.3 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Perguruan Tinggi 

2.4 Visi, Misi dan Tujuan 

2.4.1 Visi 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara menjadi institusi 

pendidikan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan tenaga pelayanan kesehatan 

yang kompeten dan kompetitif. 
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2.4.2 Misi  

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kesehatan yang mampu dan bermanfaat bagi segenap umat manusia.  

2. Menghasilkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli, sarjana dan 

professional yang berkualitas, beriman, berilmu, beramal, inovatif 

berkepribadian dalam kebudayaan nasional. 

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan serta pengabdian 

kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berkelanjutan. 

4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga 

pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta di tingkat local, nasional 

maupun internasional. 

 

2.4.3 Tujuan  

Menghasilkan sumber daya manusia yang professional, berkualitas, 

berakhlak mulia, inovatif, jujur, berkepribadian budaya nasional, untuk terus 

mengembangkan potensi diri, memiliki jiwa dan semangat kemandirian, kepekaan, 

kompetensi dalam memberikan solusi praktis terhadap permasalahan kesehatan, 

berdaya saing tinggi serta berwawasan global.  

Membentuk manusia yang berilmu, beramal cerdas, terampil, kritis, kreatif, 

bertanggung jawab dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Menghasilkan 

tenaga kesehatan yang mampu meningkatkan dan mengembangkan ilmu kesehatan 

melalui penelitian serta pengabdian masyarakat dan berperan aktif dalam 

pembangunan bangsa.  
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Menyebarluaskan sumber daya manusia kesehatan dan teknologi untuk 

mendukung dan memperkuat upaya kesehatan. Menghasilkan tenaga kesehatan 

yang peka terhadap permasalahan kesehatan di masyarakat dan mampu 

memberikan solusi.  
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2.5 Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
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2.6 Deskripsi Pekerjaan  

2.6.1 Ketua Yayasan 

Ketua yayasan bertugas untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya 

sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi 

tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar 

pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang 

akan datang  

 

2.6.2 Ketua Dewan Pembina 

Ketua dewan pembina bertugas  melakukan pembagian tugas dan 

wewenang setiap pengurus dan anggota dengan musyawarah mufakat, Dewan 

Pembina berhak meminta pertanggung jawaban dan laporan berkala dari Dewan 

Pengurus atas kegiatan-kegiatan, termasuk didalamnya dan tidak terbatas pada 

laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. 

 

2.6.3 Pengawas 

Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat 

kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas baik bersama-

sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan berhak 

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang 

dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat 

bukti lainnya, memeriksa dan mecocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta 
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berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. 

Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih 

Pengurus, apabila anggota Pengurus, tersebut selama menjalankan tugas melakukan 

tindakan yang oleh Pengawas merugikan Yayasan.  

 

2.6.4 Ketua  

Ketua bertugas untuk Mengambil keputusan darurat yang belum diputuskan 

dalam sebuah pertemuan/rapat. Melaksanakan Program Kerja serta menjalankan 

rekomendasi dan kebijakan operasional harian sejauh tidak bertentangan dengan 

ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam organisasi. Menyusun/Membuat 

Laporan kegiatan Organisasi secara berkala untuk diketahui oleh Dewan Pembina.  

 

2.6.5 Lembaga Penjaminan Mutu  

Lembaga penjaminan mutu bertugas untuk mengembangkan perangkat dan 

panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang 

sifatnya umum. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan 

penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan 

Dana, dan Satuan Usaha Komersial. 
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2.6.6 SENAT 

Senat bertugas untuk Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Mengawasi dan 

mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 

dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis.  

 

2.6.7 Pembantu Ketua I 

Menyusun rencana, merumuskan kebijakan, memberikan tugas dan arahan, 

mengkoordinasikan, serta  memantau  pelaksanaan  program  kerja  dan  kegiatan  

di  bidang pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian   masyarakatsesuai   dengan   

peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   dan kebijakan Yayasan 

Pendidikan Bhakti Husada Kuningan yang ditujukan pada upaya mewujudkan 

suasana akademik dan kehidupan kampus yang dinamis dan kondusif secara 

berkelanjutan.  

 

2.6.8 Pembantu Ketua II 

Menyusun rencana, merumuskan kebijakan, memberikan tugas dan arahan, 

mengkoordinasikan, serta   memantau   pelaksanaan   program   kerja   dan   kegiatan   

di   bidang   administrasi   umum, keuangan  dan  kepegawaian  sesuai  dengan  

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan kebijakan yayasan yang 

ditujukan pada upaya mendukung kegiatan    pendidikan,   penelitian,   pengabdian   

kepada    masyarakat,    kemahasiswaan,   dan pemeliharaan asset
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

3.1 Internet 

Menurut Prakoso (2005) Internet adalah sebuah kumpulan jaringan 

computer local yang menggunakan perangkat lunak internet dan protocol TCP/IP 

atau HTTP. Oleh karena itu, sebuah jaringan internet memiliki semua fasilitas yang 

dimiliki oleh internet seperti e-mail, File Transfer Protocol (FTP), dan lain 

sebagaiannya. Jaringan Internet merupakan jaringan internet yang hanya dimiliki 

oleh perusahaan dan tidak dapat diakses dari luar. 

Sebuah Internet terdiri atas banyak jaringan computer local yang saling 

terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian, internet pun meliputi koneksi 

melalui satu atau lebih gateway computer menuju dunia internet. Tujuan utama 

sebuah internet adalah membagi informasi perusahaan dan sumber daya computer. 

Internet pun digunakan sebuah perusahaan untuk mengelola isi, mengarahkan, 

menerbitkan, dan mengarsipkan dokumen. Lebih lanjut, internet dapat digunakan 

untuk mendukung kerja kelompok dan teleconference. 

TCP/IP adalah protocol komunikasi yang bersifat bebas kesalahan 

connection-oriented ( mengabaikan media reuter ) yang terdiri dari dua protocol 

yaitu TCP dan IP. Protocol IP melaksanakan hubungan antara dua peralatan dalam 

sebuah jaringan computer berdasarkan 4 byte ( 32-bit ).  

Metode pengiriman paket pada TCP/IP dimana setiap kali terjadi koneksi 

yang dilakukan oleh dua mesin dalam jaringan yang telah dispesifikasi oleh alamat 
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OP dan subnet mask, TCP menciptakan paket tunggal IP dari data yang akan 

ditransfer.  

Setiap paket memiliki header yang menyimpan informasi sebagai berikut:  

1. PortId, mengindentifikasi aplikasi yang akan dijalankan pada mesin yang 

datanya sedang ditransfer. 

2. Check Sum, digunakan untuk memeriksa apakah paket yang ditransfer terdapat 

kesalahan atau tidak. Jika ada kesalahan maka akan dilakukan pengiriman data 

kembali. 

3. Informasi kontrol lainnya yang berhubungan dengan tipe data dan aplikasinya 

Sebelum keseluruhan data dikirim, TCP akan memecah terlebih dahulu data 

tersebut menjadi datagram ( kelompok data ) kemudian satu persatu datagram ini 

ditransmisikan menuju alamat IP yang dituju. Proses transmisi ini dilakukan dalam 

reute bebas, yang berarti bahwa tiap – tiap datagram dalam satu system data dapat 

di transmisikan dalam route yang berbeda. Apabila salah satu dari datagram 

tersebut mengalami kesalahan dalam hal pengiriman data, maka TCP pada mesin 

yang dituju meminta kembali datagram tersebut. Jika semua datagram dapat 

diterima dengan benar, selanjutnya TCP akan mengurutkannya kembali menjadi 

satu kelompok data seperti yang berasal dari sumbernya.  

 

3.2 Website 

Menurut Agung (2000) website merupakan kumpulan halaman web yang 

saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Website terdiri dari page atau 

halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada 
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pada posisi teratas, dengan halaman – halaman terkait berada dibawahnya. 

Biasanya setiap halaman lain dalam web. 

Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang 

menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan pengguna internet melakukan 

penulusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan dengan web 

menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dengan menggunakan 

banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film. 

 

3.3 Desain 

Desain biasa di terjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur dan berbagai 

pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata “ desain “ bisa digunakan 

baik sebagai kata benda atau kata kerja. Sebagai kata benda “ desain ” digunakan 

untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah 

rencana, proposal atau obyek nyata.  

Menurut Sachari (2005) desain merupakan garis besar, sketsa, rencana 

tentang sesuatu yang akan dikerjakan atau dibuat. Susunan garis atau bentuk yang 

menyempurnkan rencana kerja “ seni “ sengan memberi penekanan khusus pada 

ospek proporsi, struktur, gerak, dan keindahan secara terpadu, identic dengan 

pengertian komposisi yang berlaku pada berbagai cabang seni.  

 

3.4  Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Kadir (2008) PHP merupakan singkatan dari Hypertext 

Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang mana file dan seluruh prosesnya 
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dikerjakan di server, kemudian hasilnya yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai 

menggunakan browser ( lebih dikenal dengan istilah serve-side scripting).  

PHP bekerja didalam sebuah dokumen HTML (Hypertext Markup 

Language) untuk dapat menghasilkan isi dari sebuah halaman website sesuai 

permintaan. Dengan PHP kita dapat merubah situs kita menjadi sebuah aplikasi 

berbasis web, tidak lagi hanya sekedar sekumpulan statis yang jarang diperbaharui.  

Mengapa PHP karena PHP bersifat tidak memiliki ketergantungan terhadap 

berbagai platform, jadi PHP dapat dijalankan dalam platform apapun, baik itu Unix, 

Windows ataupun Macintosh. Kelebihan lain dari PHP adalah kemudahan 

melakukan pengkodean, karena perintah – perintah PHP mirip dengan perintah – 

perintah C. Selain itu kemudahan dari PHP adalah dapat dengan mudah 

dihubungkan dengan aplikasi database ( melakukan query ), seperti MySQL dan 

PostgreSQL. 

PHP bersifat free ( bebas dipakai ) kita tidak perlu membayar apapun untuk 

menggunakan perangkat lunak ini. Kita dapat mendownload PHP melalui situs 

resminya www.PHP.net. Untuk versi windows, kita dapat memperoleh kode 

binernya, dan untuk linux, kita mendapatkan kode sumbernya secara lengkap.  

Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 membuat 

sejumlah skrip Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar 

riwayat hidupnya, skrip – skrip ini selanjutnya dikemas menjadi sebuah tool  yang 

disebut “ personal home page “. kumpulan tool inilah yang nantinya menjadi cikal 

– bakal PHP. Pada tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP versi 2, pada versi inilah 

pemrograman dapat menempelkan kode terstruktur di dalam tag HTML. Yang 
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menarik, kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan 

perhitungan – perhitungan yang kompleks sambil jalan.  

Pada awalnya, PHP dirancang untuk diintergrasikan dengan webserver 

apache. Namun belakangan ini, PHP juga dapat bekerja dengan webserver seperti 

PWS ( Personal Web Server ), ISS ( Internet Information System ), dan Xitami. 

Yang membedakan PHP dengan bahasa pemrograman lain adalah adanya tag 

penentu, yaitu diawali dengan “< ?” atau “<?php” dan diakhiri dengan “?>” jadi 

kita bebas menempatkan skrip PHP dimanapun dalam dokumen HTML yang telah 

kita buat.  

Kelebihan lain dari PHP adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai 

database yang terkenal. Dengan demikian, menampilkan data yang bersifat 

dinamis, yang diambil dari database merupakan hal yang mudah untuk 

diimplementasikan. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa PHP sangat cocok 

untuk membangun halaman – halaman web dinamis.  

 

3.5 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, suatu sistem 

yang kurang mendapatkan infomasi akan menjadi  tidak berguna. Menurut 

Jogiyanto (2005) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.  

Menurut Kadir (2003) informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap 

data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah 

diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang.  
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Menurut Gordon (1991) informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan saat ini atau mendatang.   

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan informasi adalah 

kumpulan data yang sudah diolah menjadi bentuk yang berguna dan berarti sesuai 

dengan kebutuhan penggunanya.  

 

3.6 Database 

Menurut Marlinda (2004) database adalah suatu susunan atau kumpulan 

data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang di organisir 

atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode 

tertentu menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi optimal 

yang perlukan pemaikainya. Penyusunan satu database digunakan untuk mengatasi 

masalah – masalah pada penyusunan data yaitu redudansi dan inkonsistensi data, 

kesulitan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user ( banyak pemakai ), 

masalah keamanan ( security ), masalah integrasi ( kesatuan ), dan masalah data 

Independence ( kebebasan data ).  

Menurut Sutanta (2003) database adalah suatu kumpulan data terhubung 

yang disimpan dengan bersama – sama pada suatu media, tanpa mengatap satu dan 

yang lainnya atau tidak memerlukan suatu kerangkapan data, data tersimpan dengan 

cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan dan ditampilkan kembali, data bisa 

digunakan satu atau bahkan lebih program – program aplikasi secara optimal data 

disimpan tanpa ketergantungan satu sama lain data disimpan dengan sedemikian 



20 

 

 
 

rupa sehingga proses pengambilan, pengelolaan, penambahan dapat dilakukan 

dengan mudah.  

Berdasarkan pengertian diatas database dapat disimpulkan kumpulan 

beberapa data yang disimpan dengan sedimikian rupa yang dapat di ambil,di 

edit,dan kelola oleh penggunanya.  

 

3.7 MySQL 

Menurut Rudianto (2011) adalah salah satu jenis database server yang 

sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya.  

Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah untuk 

digunakan, kinerja query cepat dan mencukupi untuk kebutuhan database 

perusahaan – perusahaan yang berskala kecil sampai menengah, MySQL juga 

bersifat open source. 

Menurut Prasetyo (2004) MySQL merupakan salah satu database server 

yang berkembang di lingkungan open source dan didistribusikan secara free 

dibawah lisensi GPI. MySQL merupakan RDMS ( Relational Database 

Management System ) server. RDMS adalah program yang memungkinkan 

pengguna database untuk membuat, mengelola dan menggunakan data pada suatu 

model relational. Dengan demikian , tabel – tabel yang ada pada database memiliki 

relasi satu tabel dengan tabel lainnya.  
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3.8 Keunggulan MySQL 

Beberapa keunggulan dari MySQL yaitu : 

1. Cepat, handal dan mudah dalam penggunaannya 

MySQL lebih cepat tiga sampai empat kali dari pada database server komersial 

yang beredar saat ini, mudah diatur dan tidak memerlukan seseorang yang ahli 

untuk mengatur administrasi pemasangan MySQL 

2. Didukung oleh berbagai bahasa 

Database server MySQL dapat memberikan pesan eror dalam berbagai bahasa 

seperti Belanda, Spanyol, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. 

3. Mampu membuat tabel berukuran besar 

Ukuran maksimal dari setiap tabel yang dapat dibuat dengan MySQL adalah 4 

GB sampai dengan ukuran file yang dapat ditangani oleh sistem operasi yang 

dipakai. 

4. lebih murah 

MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa biaya 

untuk UNIX platform, OS/2 dan Windows platform. 

5. Melekatnya integrasi PHP dengan MySQL 

Keterikatan antara PHP dengan MySQL yang sama – sama software open 

source sangat kuat, sehingga koneksi yang terjadi lebih cepat jika dibandingkan 

dengan menggunakan database server lainnya. Modul MySQL di PHP telah dibuat 

built-in sehingga tidak memerlukan konfigurasi tambahan pada konfigurasi php ini.  
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3.9 Analisis Sistem 

Menurut Jogiyanto (1995) analisis sistem adalah penguraian dari suatu 

sistem informasi yang utuh kedalam bagian – bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 

 

3.10 Document Flowchart  

Document flowchart adalah bagan alir yang menunjukan arus dari laporan 

dan formulir termasuk tembus – tembusannya. Bagan alir dokumen ini 

menggunakan simbol – simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan 

alir sistem. Jogiyanto (2005) Flowchart dalam pembuatannya, document flowchart 

memiliki ketentuan – ketentuan yang harus diperhatikan salah satunya adalah notasi 

– notasi yang ada didalamnya. 

Tabel 3.1 Document Flowchart 

      No Simbol Nama Simbol Fungsi 

1  Terminator Merupakan bentuk dari 

terminator symbol yang 

digunakan pada awal 

pembuatan Docflow 

sebagai mengawali 

(start) dan mengakhiri       

( end ). 
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3.11 System Flowchart  

Bagan alir program ( System Flowchart ) merupakan bagan alir yang mirip 

dengan bagan alir sistem yaitu untuk menggambarkan prosedur didalam sistem. 

Bagan ini menjelaskan urut – urutan dari prosedur yang ada didalam sistem. Bagan 

alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan sistem, pembuatan sistem flowchart 

memiliki aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Seperti halnya dalam pembuatan 

document flowchart sebelumnya, system flowchart memiliki notasi – notasi sebagai 

reperentasi dari proses kerja suatu sistem prosedur yang ada. 

 

No Simbol Nama  Simbol Fungsi 

2  Manual Process Merupakan notasi dari 

proses manual yang ada 

pada Docflow. Dikatakan 

manual karena belum 

dilakukan dengan 

computer. 

3  Dokumen Merupakan notasi dari 

dokumen pada Docflow. 

Notasi ini sebagai bentuk 

lain dari arsip. 

4  Decision Merupakan notasi dari 

suatu keputusan dalam 

pengerjaan docflow. 

Dalam notasi ini selalu 

menghasilkan ya atau 

tidak. 
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Tabel 3.2 System Flowchart 

        No Simbol Nama Simbol Fungsi 

     1  

 

Proses 

Komputerisasi 

Simbol disamping merupakan 

representasi dari proses sistem. 

Menggambarkan sistem yang 

dikerjakan oleh computer. 

          2           

 

      Database Simbol disamping merupakan 

representasi dari database yang 

fungsinya untuk menyimpan data. 

          3        

 

             Connector Connector difungsikan sebagai 

penunjuk arah aliran dari satu 

proses ke proses yang lainnya 

sehingga saling berkaitan. 

                                           

          4          

 

 

 

             Sub-Process Sub-Process difungsikan untuk 

adanya proses yang lebih rinci 

dari suatu proses utama.  

          5  

 

             Document Simbol Document merupakan 

representasi dari dokumen yang 

dihasilkan aplikasi.  

          6  

 

 

 

 

 

 

           Decision Simbol Decision merupakan 

representasi sebagai langkah 

mengambil keputusan yang ada 

terkait “ ya “ atau “ tidak “.  

          7  

 

            Input/Output Simbol disamping difungsikan 

untuk menunjukkan masukan 

data (input) dan data yang 

dihasilkan (output). 
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No Simbol Nama Simbol Fungsi 

           8  

 

            Connector (On 

Page Reference) 

Untuk menunjukkan hubungan 

simbol yang saling terkait dalam 

system flowchart. Selain itu juga 

sebagai pengganti garis 

Connector untuk menghubungka 

menghubungkan symbol yang 

saling berjauhan . 

          9  

 

           Connector (Off 

Page Reference) 

Fungsinya hampir sama dengan 

Connector on Page Reference 

perbedaannya adalah untuk 

menghubungkan symbol yang 

berbeda pada halaman berbeda. 

 

3.12 Data Flow Diagram 

Menurut Jugiyanto (2006) adalah diagram yang menggunakan notasi – 

notasi simbol untuk menggambarkan arus data system. DFD menggambarkan 

komponen – komponen yang ada pada aliran sistem serta aliran – aliran data. Fungsi 

utama dari DFD yaitu untuk memudahkan analisis sistem menggambarkan suatu 

sistem sebagai satu fungsi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada 

perancangannya DFD berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang 

digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang 

memudahkan seorang professional IT dalam mengkomunikasikan rancangan 

sistem yang akan dibuat. 
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Tabel 3.3 Data Flow Diagram 

No Simbol Nama Simbol Fungsi 

          1  

 

         Terminator Untuk menggambarkan asal 

atau tujuan data diluar sistem. 

Sebagai penggambaran dari 

entitas eksternal ( orang, 

sekelompok orang, organisasi, 

departemen, dsb ) yang sama 

tetapi diluar kendali sistem 

yang akan dibuat. 

         2  

 

         Proses Untuk menggambarkan bagian dari 

sistem yang memproses inputan 

menjadi output 

         3  

 

 

         Data Store Untuk menggambarkan media 

penyimpanan data, seperti file 

atau database, media 

penyimpanan berkaitan dengan 

penyimpanan secara 

komputerisasi.  

         4  

 

         Alur Data Untuk menggambarkan arah keluar 

masuknya dari suatu proses. 

Alur data digunakan untuk 

menjelaskan proses 

perpindahan data atau informasi 

dari satu proses ke proses lain.  

 

3.13 Conceptional Data Model  

Menurut Jugiyanto (2006) Conceptional Data Model ( CDM ) adalah model 

yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek – 

obyek dasar yang dinamaka entias ( Entity ) serta hubungan (Relationship) antara 
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entitas – entitas itu. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, 

tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. CDM yang 

valid dapat di konversikan ke Physical Data Model ( PDM ). 

 

3.14 Pysical Data Model 

Menurut Jugiyanto (2006) Physical Data Model merupakan model yang 

menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara 

data – data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom dimana setiap kolom 

memiliki nama yang unik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan 

struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan 

sesungguhnya.  
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Langkah Awal Pembuatan Sistem 

Berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan pada STIKES-ABI 

Surabaya, website STIKES-ABI yang beralamat www.stikesabi.ac.id hanya 

menampilkan gambar dan logo kampus, tidak disertai informasi tentang kampus 

STIKES-ABI Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi website 

STIKES-ABI Surabaya juga tidak dilengkapi dengan pengelolaan informasi.    

Mengacu pada permasalahan yang ada, STIKES-ABI Surabaya 

membutuhkan website baru yang dapat mempermudah STIKES-ABI untuk 

memperkenalkan perguruan tingginya kepada masyarakat. 

 

4.2 Menganalisis Sistem  

Menganalisis sistem adalah langkah awal untuk membuat satu sistem baru. 

dalam langkah awal ini harus dilakukan permasalahan yang ada dalam proses 

pembuatan website STIKES-ABI Surabaya. Untuk dapat membuat sistem baru, 

terlebih dahulu harus mengetahui alur informasi dan kebutuhan STIKES-ABI untuk 

pembuatan website. Didalam menganalisis sistem maka dibutuhkan analisi proses 

yang akan dibutuhkan STIKES-ABI dan analisis kebutuhan software dan hardware 

yang akan dijelaskan sesuai dengan spesifikasi perangkat yang diperlukan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak 

instansi dapat disimpulkan kurang tepatnya dalam proses penggunaan sistem 
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informasi yang masih menggunakan sistem konvensional. Jadi dalam penyampaian 

ke masyarakat masih terbatas manual dan masyarakat sekitar kampus.  

Oleh karena itu disimpulkan bahwa perlunya sistem informasi untuk 

menunjang penyampaian informasi yang aktif dan bisa saling berinteraksi secara 

langsung antara masyarakat dan pihak STIKES-ABI. Berikut rincian kebutuhan 

fungsi :  

1. Masyarakat dapat melihat informasi dan berita yang disajikan didalam website 

STIKES-ABI dan ada kalender akademik untuk memudahkan masyarakat dan 

mahasiswa STIKES-ABI untuk melihat agenda apa saja yang ada. 

2. Masyarakat dapat melihat fasilitas yang ada di STIKES-ABI Surabaya.  

3. Admin dapat melakukan pengelolaan terhadap informasi dan berita secara 

langsung.  

 

4.3 Usulan Rancangan Sistem 

Dalam tahapan desain ini dibuatkan alur sistem yang dapat menjelaskan 

semua aktifitas yang ada nantinya dalam program dengan baik dan rapi. Hal 

tersebut berguna untuk membantu mendesain program yang akan saya buat agar 

sesuai dengan permintaan dan anjuran dari sekolah untuk menimalisir masalah yang 

terjadi. 

Terdapat beberapa proses yang dihasilkan oleh sistem, dimana admin dan 

masyarakat diharuskan melakukan proses – proses yang ditentukan dan diterangkan 

dalam alur sistem untuk mencapai hasil yang maksimal dari sistem yang sudah 

dibuat. 
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4.4 Alur Sistem  

Tujuan dari pembuatan alur sistem adalah untuk mengetahui bagaimana 

sistem berjalan. Dengan mengetahui cara sistem bekerja diharapkan dapat 

membantu mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan aplikasi 

sistem informasi. Terdapat dua alur sistem dalam proses yaitu alur akses 

pengunjung dan alur manajemen admin.  

 

4.4.1 Alur Akses Pengunjung 

Pada alur proses pengunjung, masyarakat atau pengunjung harus terlebih 

dahulu membuka browser  dan membuka website STIKES-ABI Surabaya untuk 

bisa mengakses informasi yang di berikan oleh STIKES-ABI. Dalam mengakses 

informasi, pengunjung dapat memilih menu – menu yang sudah di persiapkan 

website tersebut. Menu – menu seperti profil, akademik, fasilitas, prestasi, 

pendaftaran mahasiswa baru. 
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Gambar 4.1 Sysflow Akses Pengunjung 
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Gambar 4.2  Sysflow Akses Pengunjung (lanjutan) 
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4.4.2 Alur Manajemen Admin 

Dalam proses manajemen admin, admin bertugas untuk menambahkan, 

mengedit, dan menghapus data ke dalam website sekolah tersebut. Langkah awal 

seorang admin adalah login dengan username dan password, setelah proses login 

sukses admin langsung menuju halaman admin di dalam panel admin terdapat 

dashboard, identitas karyawan, kegiatan, prestasi, UKM, dan admin bisa 

melakukan tambah data, ubah data, dan hapus data di website tersebut. 

Proses tambah data admin tinggal klik tambahkan data dalam sistem dan 

langsung tersedia form tambah data untuk diisi setelah semua data sudah terisi 

dengan lengkap dan sempurna. Setelah data selesai di inputkan maka langsung klik 

simpan dan otomatis data baru langsung tersimpan dan kembali ke panel admin. 

Proses ubah data admin tinggal kilk icon atau simbol ubah data/edit dalam sistem 

langsung akan langsung tersedia form perubahan yang harus diisi. Setelah ada 

sudah diedit maka klik simpan dan otomatis data tersebut akan langsung berubah 

dan tersimpan kedalam database. Untuk proses hapus, tinggal klik icon hapus data, 

dalam sistem langsung terotomatis terhapus di dalam database. 
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Gambar 4.3 Sysflow Manajemen Admin 



35 

 

 
 

 

Gambar 4.4 Sysflow Manajemen Admin (lanjutan) 

 



36 

 

 
 

4.5 Tahap Desain 

Setelah proses analisis selanjutnya melakukan tahap desain. Karena desain 

sistem merupakan langkah utama yang penting sebelum proses pembuatan aplikasi 

tersebut dikerjakan. 

 

4.5.1 Context Diagram 

Context Diagram adalah gambaran menyeluruh dari DFD. Didalam context 

diagram terdapat dua Eksternal Entity, yang terdiri dari admin dan pengunjung 

Pada gambar 4.5 Merupakan proses yang menggambarkan struktur dan 

proses berjalannya sebuah sistem aplikasi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

DFD ke level lebih tinggi. Aliran data yang keluar masing – masing exsternal entity 

mengartikan bahwa data tersebut berasal dari exsternal entity. Sedangkan aliran 

data yang masuk mempunyai arti data yang masuk ditujukan untuk external entity.  

 

4.5.2 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram ( DFD ) adalah alat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur. DFD merupakan alat yang berfungsi dan 

Gambar 4.5 Context Diagram 
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dapat menggambarkan arus data sebuah sistem aplikasi yang terstruktur sesuai 

dengan alur pembuatan program, DFD juga merupakan dokumentasi dari sistem. 

Pada Gambar 4.6 Menjelaskan tentang proses DFD level 0 dimana terdapat 

dua proses yaitu web akses pengunjung dan manajemen admin. Proses web 

pengunjung menjelaskan pengunjung hanya dapat melihat profil, akademik, 

fasilitas, kalender, UKM, prestasi. Sedangkan manajemen admin menjelaskan 

admin bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data yang akan ditampilkan 

di website. 

 

 

 

 

Gambar 4.6 DFD Level 0 Website STIKES-ABI Surabaya 
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a. DFD Level 1 Manajemen Admin 

Pada gambar 4.7 Adalah data Flow Diagram level 1 manajemen admin yang 

telah dilakukan dekomposisi dari data Flow Diagram level 0. 

b. DFD Level 1 Web Akses Pengunjung 

 

Gambar 4.7 DFD Level 1 Manajemen Admin 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Website Akses Pengunjung 
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Pada gambar 4.8 Adalah data Flow Diagram level 1 web pengunjung yang 

telah dilakukan dekomposisi dari data Flow Diagram level 0. 

 

4.5.3 Entity Relationship Diagram ( ERD ) 

Entity Relationship Diagram ( ERD ) merupakan relasi model bisnis dalam 

sistem yang berasal dari gambaran DFD. Dalam pembuatan ERD terlebih dahulu 

membuat model Conceptional Data Model ( CDM ) yang didapat dari data store 

yang ada pada DFD. Setelah proses pembuatan data DFD selesai dilanjutkan 

dengan pembuatan model Physical Data Model ( PDM ) dari tabel – tabel yang 

digunakan. Berikut gambaran terkait jenis basis data.  

a. Conceptual Data Model ( CDM  ) 

CDM dari website STIKES-ABI Surabaya terdapat 6 model. Dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.9 Conceptional Data Model (CDM) 



40 

 

 
 

 

b. Physical Data Model  ( PDM )  

Physical Data Model ( PDM ) dari website STIKES-ABI Surabaya terdapat 

6 tabel sebagai berikut : 

 

4.5.4 Desain Data 

Desain data bertujuan untuk mendeklarasikan struktur data yang ada di 

dalam tabel sehingga data yang tersimpan secara baik dan mempunyai struktur 

dengan sistem, sehingga dapat berjalan dengan maksimal.  

a. Nama Tabel  : tblAdmin 

Primary Key : ID Admin 

Foreign Key : - 

Fungsi    : untuk menyimpan data admin yang dapat mengakses 

website ini. 

 

 

Gambar 4.10 Physical Data Model (PDM) 
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Tabel 4.1 Tabel Admin 

No Field Type Data Length Consistant 

1 ID Admin varchar 10 Primary Key 

2 Nama Admin varchar 20  

3 Keterangan Admin text long varchar  

 

b. Nama Tabel  : tblKaryawan 

Primary Key : ID Karyawan 

Foreign Key : ID Admin 

Fungsi    : untuk menyimpan data – data keryawan ( rektor, dosen, dll ) 

Tabel 4.2 Tabel Karyawan 

No Field Type Data Length Consistant 

1 ID Karyawan Varchar 10 Primary Key 

2 ID Admin Varchar 10 Foreign Key 

3 Nama Karyawan Varchar 20  

4 Jabatan Karyawan Varchar 20  

5 Status Karyawan Varchar 20  

6 Foto Karyawan Long binary   

 

c. Nama Tabel  : tblFasilitas 

Primary Key : ID Fasilitas 

Foreign Key : ID Admin 

Fungsi  : menyimpan data fasilitas yang ada di STIKES-ABI  

      Surabaya 
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Tabel 4.3 Tabel Fasilitas 

No Field Type Data Length Consistant 

1 ID Fasilitas Varchar 10 Primary Key 

2 ID Admin Varchar 10 Foreign Key 

3 Nama Fasilitas Varchar 20  

4 Keterangan Fasilitas Long varchar   

5 Foto Fasilitas Long binary   

 

d. Nama Tabel  : tblUKM 

Primary Key : ID UKM 

Foreign Key : ID Admin 

Fungsi    : menyimpan data unit kegiatan mahasiswa apa saja yang ada  

                 di STIKES-ABI Surabaya 

Tabel 4.4 Tabel UKM 

No Field Type Data Length Consistant 

1 ID UKM Varchar 10 Primary Key 

2 ID Admin Varchar 10 Foreign Key 

3 Nama UKM Varchar 20  

4 Keterangan UKM Long varchar   

5 Foto  UKM Long binary   

 

e. Nama Tabel  : tblKegiatan 

Primary Key : ID Kegiatan 

Foreign Key : ID Admin 

Fungsi : menyimpan data – data kegiatan yang dilakukan oleh STIKES-

ABI Surabaya 
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Tabel 4.5 Tabel Kegiatan 

 

f. Nama Tabel  : tblPrestasi 

Primary Key : ID Prestasi 

Foreign Key : ID Admin 

Fungsi          : menyimpan data prestasi yang diperoleh STIKES-ABI  

       Surabaya 

 Tabel 4.6 Tabel Prestasi 

 

 

 

 

No Field Type Data Length Consistant 

1 ID Kegiatan Varchar 10 Primary Key 

2 ID Admin Varchar 10 Foreign Key 

3 Nama Kegiatan Varchar 20  

4 Keterangan 

Kegiatan 

Long varchar   

5 Foto  Kegiatan Long binary   

No Field Type Data Length Consistant 

1 ID Prestasi Varchar 10 Primary Key 

2 ID Admin Varchar 10 Foreign Key 

3 Nama Prestasi Varchar 20  

4 Keterangan 

Prestasi 

Long varchar   

5 Foto  Prestasi Long binary   
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4.6 Implementasi Aplikasi 

Implementasi dimaksudkan untuk menggambarkan jalannya website yang 

sudah dibuat, dalam hal ini akan dijelaskan juga fungsi halaman tersebut. Diabawah 

ini adalah penjelasan penggunaan masing – masing form pada website STIKES-

ABI.  

 

4.6.1 Header Website STIKES-ABI Surabaya  

Gambar diatas menampilkan menu header yang ada di website STIKES-

ABI Surabaya. Menu header ini terletak pada bagian paling atas setiap halaman 

yang ada di website STIKES-ABI Surabaya.   

 

4.6.2 Profil STIKES-ABI Surabaya  

Pada halaman profil terdapat informasi mendasar tentang sejarah singkat 

STIKES-ABI Surabaya didirikan. 

Gambar 4.11 Header Website STIKES-ABI 
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4.6.3 Footer Website STIKES-ABI Surabaya 

Gambar diatas menampilkan Footer yang ada di website STIKES-ABI 

Surabaya. Menu Footer ini terletak pada bagian paling bawah setiap halaman yang 

ada di website STIKES-ABI Surabaya.  

 

Gambar 4.12 Halaman Profil 

Gambar 4.13 Footer Website STIKES-ABI Surabaya 
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4.6.4 Halaman Tentang Kami  

Pada halaman Tentang Kami terdapat informasi tentang sejarah singkat 

berdirinya STIKES-ABI Surabaya dan visi misi STIKES-ABI Surabaya. Pada 

halaman ini terdapat Visi dan Misi STIKES-ABI Surabaya. Dengan adanya menu 

halaman tentang admin STIKES-ABI Surabaya bisa menjelaskan kepada publik 

visi dan misi perguruan tinggi STIKES-ABI Surabaya. Halaman tentang kami 

berisikan visi yaitu sekolah tinggi ilmu kesehatan Artha Bodhi Iswara menjadi 

insitusi pendidikan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan tenaga pelayanan 

yang kompeten dan kompetitif. Selain misi halaman tentang kami juga berisikan 

misi seperti yang ada di gambar 4.14.  

 

Gambar 4.14 Halaman Tentang Kami 
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4.6.5 Halaman Fasilitas 

Pada halaman fasilitas yang ditunjukkan pada gambar 4.15 menampilkan 

pimpinan – pimpinan yang ada di STIKES-ABI Surabaya. 

Pada halaman fasilitas yang ditunjukkan pada gambar 4.16 menampilkan 

foto – foto fasilitas yang berada di STIKES-ABI Surabaya.   

Gambar 4.15 Halaman Fasilitas 

Gambar 4.16 Halaman Fasilitas lanjutan 
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4.6.6 Halaman Akademik 

Pada halaman akademik berisikan informasi singkat tentang jurusan – 

jurusan yang ada di STIKES-ABI Surabaya.  

 

4.6.7 Halaman PMB (Pendaftaran Mahasiswa Baru) 

 

Gambar 4.17 Halaman Akademik 

Gambar 4.18 Halaman PMB 
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Pada Halaman Pendaftaran Mahasiswa Baru terdapat informasi rincian 

biaya bagi calon mahasiswa/i baru yang di tunjukkan pada gambar 4.18. 

Pada halaman Pendaftaran Mahasiswa Baru yang ditunjukkan pada gambar 

4.19 terdapat form pendaftaran bagi calon mahasiswa baru yang nantinya form 

tersebut mengirim informasi – informasi calon mahasiswa baru ke email STIKES-

ABI Surabaya.  

 

Gambar 4.19 Halaman Pendaftaran 
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4.6.8 Halaman Login Admin  

Pada halaman Login Admin terdapat kolom username dan password, untuk 

bisa mengakses halaman admin harus terlebih dahulu melakukan login admin. Cara 

untuk dapat masuk kedalam halaman admin tersebut masukkan username: stikesabi 

dan password: stikesabi.  

Pada gambar 4.20 menjelaskan tentang jika username dan password sesuai 

maka akan muncul kata sukses dan akan langsung menuju halaman menu admin  

Gambar 4.21 Login Berhasil 

Gambar 4.20 Halaman Login Admin 
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Pada gambar 4.22 menjelaskan tentang jika username dan password tidak 

sesuai maka akan muncul kata gagal login dan akan langsung menuju halaman 

profil. 

 

Gambar 4.22 Login Gagal 

 

4.6.9 Halaman Menu Admin 

Pada halaman menu admin terdapat menu edit fasilitas, edit dewan, 

pendaftaran, dan keluar. Pada gambar 4.23 juga menampilkan informasi calon 

mahasiswa/i yang daftar di dalam informasi tersebut terdapat suatu tombol send 

yang jika di klik akan menuju kesuatu halaman pesan ke calon mahasiswa yang 

ditunjukkan seperti pada gambar 4.23. 

Gambar 4.23 Halaman Menu Admin 
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Pada halaman pesan kecalon mahasiswa admin dapat mengirim informasi – 

informasi kepada calon mahasiswa melalui email. 

 

4.6.10 Halaman Edit Fasilitas 

Pada halaman edit fasilitas berfungsi untuk menambah, mengubah, dan 

menghapus fasilitas yang ada di website STIKES-ABI Surabaya. Pada gambar 4.25 

terdapat tombol tambah, update dan delete jika mengklik tombol tambah maka akan 

menuju halaman tambah fasilitas tambah seperti pada gambar 4.26 dan jika 

mengklik tombol update maka akan menuju halaman edit fasilitas seperti gambar 

Gambar 4.24 Pesan ke Calon Mahasiswa 

Gambar 4.25 Edit Fasilitas 
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4.27 dan jika mengklik tombol delete maka akan menghapus fasilitas yang sudah 

ditentukan untuk dihapus.  

Pada gambar 4.26 terdapat 2 form yaitu foto dan keterangan, form tersebut  

berfungsi untuk unggah gambar dan keterangan foto yang mau ditampilkan di menu 

fasilitas pada STIKES-ABI Surabaya jika sudah yakin maka klik simpan maka data 

akan disimpan dan ditampilkan di website STIKES-ABI halaman fasilitas. 

 

Gambar 4.26 Tambah Fasilitas 

Gambar 4.27 Update Fasilitas 
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Pada gambar 4.27 terdapat 3 form yaitu id fasilitas (no edit), foto dan 

keterangan, form tersebut  berfungsi untuk unggah gambar dan keterangan foto 

yang mau ditampilkan di menu fasilitas pada STIKES-ABI Surabaya jika sudah 

yakin maka klik update maka data akan diedit dan ditampilkan di website STIKES-

ABI halaman fasilitas. 

 

Gambar 4.28 Hapus Sukses 

Pada gambar 4.26 menampilkan informasi sukses jika pada gambar 4.23 

mengklik tombol delete maka data yang ditentukan akan dihapus. 

 

4.6.11 Halaman Dewan  

 

Gambar 4.29 Edit Dewan 
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Pada halaman edit dewan berfungsi untuk menambah, mengubah, dan 

menghapus fasilitas yang ada di website STIKES-ABI Surabaya. Pada gambar 4.29 

terdapat tombol tambah, update dan delete jika mengklik tombol tambah maka akan 

menuju halaman tambah dewan tambah seperti pada gambar 4.30 dan jika mengklik 

tombol update maka akan menuju halaman edit dewan seperti gambar 4.31 dan jika 

mengklik tombol delete maka akan menghapus dewan yang sudah ditentukan untuk 

dihapus.  

 

Gambar 4.30 Form Edit Dewan 

Pada gambar 4.30 terdapat 3 form yaitu nama dewan, foto, jabatan dewan 

form tersebut berfungsi untuk memasukkan nama dewan, unggah gambar dewan 

dan jabatan dewan yang mau ditampilkan di menu dewan pada STIKES-ABI 

Surabaya jika sudah yakin maka klik simpan maka data akan disimpan dan 

ditampilkan di website STIKES-ABI halaman dewan.  
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Pada gambar 4.31 terdapat 4 form yaitu id dewan (no edit), nama dewan, 

foto dan jabatan dewan form tersebut berfungsi untuk edit dewan yang sudah 

ditentukan terdapat form nama dewan gambar dan jabatan dewan yang mau 

ditampilkan di menu dewan pada STIKES-ABI Surabaya jika sudah yakin maka 

klik update maka data akan diedit dan ditampilkan di website STIKES-ABI 

halaman edit.  

 

Gambar 4.32 Sukses Hapus 

Gambar 4.31 Form Update Dewan 
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Pada gambar 4.32 menampilkan informasi sukses jika pada gambar 4.29 

mengklik tombol delete maka data yang ditentukan akan dihapus.   

 

4.6.12 Halaman Kegiatan 

Pada gambar 4.33 menampilkan halaman kegiatan halaman kegiatan 

tersebut dapat di edit melalui menu admin senhingga hamannya selalu up to date. 

Pada halaman tersebut juga terdapat rencent kegiatan yg menampilkan kegiatan – 

kegiatan sebelumnya. Pada halaman tersebut juga terdapat instagram feeds yang 

jika diklik akan masuk kedalam instagram resmi STIKES-ABI Surabaya. 

 

 

Gambar 4.33 Halaman Kegiatan 
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BAB V  

PENUTUP 

Pada halaman ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan. 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan website STIKES-ABI 

Surabaya adalah Website ini sangat membantu pihak STIKES-ABI Surabaya untuk 

memberikan informasi – informasi mengenai kehidupan kampus serta sebagai 

sarana promosi kepada calon mahasiswa yang akan daftar ke STIKES-ABI 

Surabaya bisa langsung melalui website STIKES-ABI Surabaya.  

 

5.2 Saran  

Dari website ini masih terdapat beberapa pengembangan yang diharapkan 

kelak dapat diperbaiki oleh pihak lain, pengembangan tersebut ialah website ini 

masih belum terintegrasi dengan sistem informasi akademik ( SIAKAD ) di 

STIKES-ABI Surabaya. Dalam perkembangan kedepan website ini dapat 

dikembangkan untuk dapat dihubungkan dengan SIAKAD sehingga proses 

maintenance website dan sistem akademik dapat dilakukan bersamaan.  
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