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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa dosen dan mahasiswa yang 

masih kesulitan dalam mencari ruangan kosong di kampus UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kesulitan tersebut terjadi 

dikarenakan sistem yang ada saat ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah sistem pencarian ruangan 

kosong yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam melakukan 

pencarian dan pemesanan ruangan kosong agar dapat memudahkan dan 

menghemat waktu. Pada sistem tersebut digunakan website untuk dapat melihat, 

mencari dan memesan ruangan kosong tersebut. Metode pengembangan sistem 

yang digunakan adalah metode ptototype. Kemudian setelah dilakukan pengujian 

terhadap sistem yaitu berupa pengujian Black Box terhadap fungsi oleh para ahli 

maka diperoleh hasil uji dengan nilai persentase 93% yang artinya sangat sesuai 

atau sangat mudah. Sistem diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih 

baik kedepan dalam mencari ruangan kosong baik saat mahasiswa dan dosen 

berada di kampus maupun di luar kampus. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan sistem informasi diseluruh dunia telah membuat hidup 

manusia semakin lebih mudah. Terutama sejak ditemukannya internet, 

komunikasi menjadi semakin tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan 

geografis ataupun hambatan waktu. Keberadaan internet menjadi sarana utama 

untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan cepat. Terbentuknya 

jaringan ini, sebuah organisasi bahkan dapat melakukan pertukaran informasi 

secara internal maupun eksternal dengan organisasi lain.1 

Manfaat berkembangnya sistem informasi sangat menguntungkan banyak 

pihak, seperti perkantoran, perusahaan atau pun universitas. Sehingga sekarang ini 

banyak universitas yang menggunakan sistem informasi untuk menunjang 

aktifitas. Sistem informasi yang paling sering digunakan oleh universitas adalah 

sistem informasi yang berbasis web. Kebutuhan akan website sangatlah mutlak di 

perlukan di era globalisasi saat ini. 2 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) merupakan 

universitas yang terletak di Banda Aceh. Dalam mendukung kegiatan akademik 

                                                             
1 N. A. Hamidi, Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Laundry Berbasis 

Android Dengan Metode Extreme Programming, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), h. 1 

 
2 Ana Durul Firdaus, Moch Subchan Maulidin, Nugroho Eko, Sistem Informasi 

Penggunaan Ruang Kuliah Pada Universitas Wahid Hasyim Berbasis Web, Universitas Wahid 

Hasyim, (2017), h. 135 
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nya, Uin Ar-raniry telah memamfaatkan sistem informasi, contohnya Portal Online 

yang berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melihat transkrip nilai dan 

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), sedangkan untuk dosen dapat 

mempermudah  mengisi penilaian maupun dalam bimbingan akademik online. 

Namun penggunaan sistem informasi yang telah diterapkan di UIN Ar-

Raniry saat ini masih perlu adanya penambahan. Sehingga mahasiswa dan dosen 

lebih banyak dapat merasakan mamfaat sistem informasi untuk mempermudah 

aktivitas di kampus. Selama ini baik dosen dan mahasiswa masih merasakan 

kesulitan dalam mencari ruang kosong untuk aktivitas perkuliahan maupun 

aktivitas di luar jam kuliah seperti pemadatan materi, seminar, serta dalam 

mengganti jam. Hal ini dikarenakan masih belum ada sistem yang bisa digunakan 

untuk memesan ruangan kosong. 

Pada metode ini sering terjadinya kesalahan dalam memilih ruangan, 

seperti ruang yang terdapat kosong pada dashboard prodi bisa saja sudah ada yang 

lebih dulu menggunakannya. Permasalahan tersebut timbul karena metode saat ini 

masih terdapat kekurangan dalam mencari ruang kosong. Dosen dan mahasiswa 

yang ingin mendapatkan ruangan tidak dapat memesan ruang tersebut untuk 

digunakan pada waktu yang diingikan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem 

informasi yang lebih kompoten agar proses dalam mencari ruangan lebih mudah 

dilakukan dan tentunya juga semakin efesien. 

Penelitian sistem informasi mencari ruang kosong sebelumnya sudah 

pernah dilakukan. Penelitian yang pertama dilakukan di Universitas Wahid Hasyim 
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Semarang (Ana Durul Firdaus, dkk)3 di mana sistem yang dirancang menggunakan 

menu seperti kalander pada tampilan websitenya dalam proses memesan ruangan 

kosong, sehingga jika ingin melihat jadwal kuliah pada hari itu maka mahasiswa 

harus mengklik tanggal yang ada. Namun, dalam sistem yang dirancang hanya 

menempatkan mahasiswa sebagai pemesan.  

Adapun penelitian lainnya yaitu terdapat pada STMIK AMIKOM 

Yogyakarta (Yuli Astuti, Erni Seniwati)4 dengan rancangan sistem yang 

menggunakan menu dalam bentuk form pada tampilan websitenya untuk proses 

memesan ruangan kosong, dan pada form tersebut terdapat beberapa sub menu 

yang telah tersedia. Pada sistem yang dirancang oleh penelitian ini, hanya 

menempatkan dosen sebagai pemesan. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 

memberikan manfaat bagi FTK UINAR untuk meningkatkan kualitas dalam 

pelayanan pencarian ruangan kosong. Adapun penelitian ini diberi judul 

“Perancangan Sistem Pencarian Ruangan Kosong Berbasis Website di 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
                                                             

3 Ana Durul Firdaus, Moch Subchan Maulidin, Nugroho Eko, Sistem Informasi 

Penggunaan Ruang Kuliah Pada Universitas Wahid Hasyim Berbasis Web, Universitas Wahid 

Hasyim, (2017), h. 135 

 
4 Yuli Astuti, Erni Seniwati, Aplikasi Reservasi Ruangan Kelas, FTI STMIK AMIKOM 

Yogyakarta, (2013), h. 202 
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1. Bagaimana merancang aplikasi web pencarian ruangan kosong di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry? 

2. Bagaimana menguji penggunaan sistem pencarian ruangan kosong di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan  diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat merancang aplikasi web pencarian ruangan kosong di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. 

2. Melakukan pengujian aplikasi web pencarian ruangan kosong di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Universitas 

Penelitian ini memberi manfaat bagi universitas sebagai temuan berupa 

sistem yang dapat digunakan dalam hal  pencarian ruangan. Jadi, hasil penelitian 

ini menjadi buah pertimbangan bagi pimpinan sebagai langkah-langkah untuk 

mempermudah pencarian ruangan kosong. 

2. Bagi Admin 

Penerapan sistem pencarian ruangan kosong berbasis website dapat 

mempermudah kinerja bagi Admin dalam memproses pemesanan ruangan. 
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3. Bagi Dosen dan Mahasiswa (User) 

Dengan diterapkannya sistem pencarian ruangan kosong berbasis website 

ini dapat memberikan kemudahan bagi user sendiri dalam melakukan pencarian 

dan pemesanan ruangan kosong. 

4. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian masalah perancangan sistem pencarian ruangan 

kosong berbasis website ini peneliti dapat bertambah ilmu dan wawasan yang 

lebih luas lagi. 

 
E. Batasan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan. Adapaun batasan 

penelitian tersebut adalah:  

1. Sistem yang dibangun berbasis web. 

2. Web yang dibuat hanya dapat diakses oleh admin dan user. 

3. Sistem yang dibangun hanya menyediakan layanan untuk pemesanan 

ruangan kosong, konfirmasi pemesanan, dan cek status pemesanan. 

4. Sistem yang dibangun tidak akan membahas tentang berapa lama waktu 

yang dibutuhkan oleh admin untuk memproses pemesanan ruangan 

kosong. 

5. Pengujian sistem yang akan dilakukan hanya para ahli dan gedung FTK 

sebagai sampel pada saat melakukan penelitian. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Informasi 

 

Menurut James Alter (1992) dalam buku Information System : A 

Management Perspective, mendefinisikan sistem informasi sebagai kombinasi 

antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.5 Sedangkan 

Bodnar dan Hopwood (1993) dalam buku Acounting Information System edisi 

kelima, mendefinidikan sistem informasi sebagai kumpulan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data kedalam bentuk 

informasi yang berguna.6 

Sedangkan Susanto mengatakan, Sistem informasi adalah kumpulan dari 

sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama 

lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu 

mengolah data menjadi informasi yang berguna. Sistem informasi dalam artian 

umum ialah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam 

                                                             
5Alter, Steven, Information Systems: A Management Perspective, (AddisonWesley 

Publishing Co. Inc. 1992), h. 14-15 

6Bodnar, H George dan Hopwood William, Accounting Information Systems Ninth 

Edition, edisi bahasa indonesia, oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati, (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2006), h. 17-19 
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mengambil keputusan dan juga dalam menjalankan operasisonal dari setiap 

prosedur - prosedur yang terorganisasi.7 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem informasi ialah 

suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi 

kapan saja diperlukan. Sistem ini mengubah, mengambil, menyimpan, mengolah 

dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem 

atau peralatan sistem lainnya. 

 Komponen-komponen sistem informasi adalah: 

1. Hardware (perangkat keras) 

2. Software (perangkat lunak) 

3. Prosedur: Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data untuk menghasilkan output. 

4. Basis data: suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling 

terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi. 

5. Jaringan komputer dan komunikasi data 

6. Brainware8 

 

                                                             
7Susanto Azhar, Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya, (Bandung: 

Lingga Jati, 2004), h. 16 

8 Wahyu Nando Wijaya, Perancangan Sistem Informasi Legalisir Online Berbasis Web di 

Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: Jurusan Teknik Industri Fakultas teknik, 

Universitas Sebelas Maret, 2011), h. 34 
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B. Software Perancangan Sistem 

 

1. XAMPP 

XAMPP merupakan paket php berbasis open source yang dikembangkan 

oleh sebuah komunitas Open Source. Dengan menggunakan XAMPP kita tidak 

perlu lagi melakukan penginstalan program yang lain karena semua kebutuhan 

telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa paket yang telah disediakan adalah 

seperti Apache, MySql, Php, Filezila, dan Phpmyadmin.9 

2. World Wide Web (WWW) 

Web merupakan suatu sumber daya internet yang berkembang pesat. 

Informasi web didistribusikan melalui pendekatan hypertext, yang memungkinkan 

suatu text pendek menjadi acuan untuk membuka dokumen yang lain. 

3. Hypertext Markup Language (HTML) 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa dasar bersifat client 

side untuk web scripting untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, grafik, 

serta multimedia dan juga untuk menghubungkan antartampilan web page 

(hyperlink). Untuk penggunaan kode perintah HTML tidak diperlukan suatu 

program editor khusus. Adapun editor yang sering digunakan yaitu seperti 

notepad, edit plus, ataupun editor lainnya yang berbasis GUI (Graphical User 

                                                             
 9Bunafit Nugroho, Membuat Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dengan PHP dan 

MySQL, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 23 
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Interface II) seperti Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver, Adobe 

GoLive dan sebagainya.10 

4. Cascading Style Sheets (CSS) 

Cascading Style sheet (CSS) merupakan template yang mengontrol 

pemformatan tag HTML pada sebuah halaman web. Konsep style sheet mirip 

dengan template pada Microsoft Word. CSS dapat mengubah tampilan pada 

dokumen Word dengan mengubah format pada style dokumen. Begitu juga CSS 

dapat mengubah tampilan halaman web dengan mengubah format pada tag HTML 

tertentu melalui style sheet, untuk selanjutnya mengganti spesifikasi default dari 

browser untuk tag-tag tersebut.  

Keuntungan menggunakan CSS adalah sebagai: 

a. Memisahkan presentastion sebuah dokumen dari content dokumen itu 

sendiri. 

b. Mempermudah dan mempersingkat pembuatan dan pemeliharaan 

dokumen web. 

c. Mempercepat proses rendering/pembacaan HTML.11 

                                                             
 10Bernard dkk, Mudah dan Cepat Menguasasi Pemrograman Web, (Bandung, 

Informatika, 2007), h. 30 

 11Riyanto, Sistem Informasi Penjualan dengan PHP dab MySQL, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2011), h. 30-31 
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5. Hypertext Preprocessor (PHP)  

PHP merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan dalam server 

dan diproses di server. Pengguna menerima hasilnya saat ia menggunakan 

browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. 

Artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan pemintaan terkini. 

Awal muncul PHP ialah pada tahun 1944 saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah 

Script Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat 

hidupnya.12 Kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format ASCII, sehingga 

kode PHP dapat ditulis hampir di semua editor text seperti windows notepad, 

windows wordpad dan lain-lain. Kode PHP adalah kode yang disertakan di sebuah 

halaman HTML dan kode tersebut dijalankan oleh server sebelum dikirim ke 

browser. 

6. Javascript  

Dikenal dua macam bahasa pemrograman web, yaitu server side dan 

client side. Server side berarti setiap kali script dipanggil browser, maka script 

akan diolah dan berkerja di server. Oleh karenanya, meskipun halaman web 

ditampilkan di browser, script-nya tetap tidak disertakan. Contohnya adalah JSP, 

PHP, ASP, dan lain-lain. Sedangkan, client side yang berarti script saat dipanggil 

oleh browser, maka web langsung ditampilkan di browser tanpa harus diproses 

terlebih dahulu di server. Hal ini memungkinkan user melihat dan meniru script-

nya secara utuh tanpa enkripsi sedikit pun. 

                                                             
 12Kadir, Abdul, Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP, (revisi. Andi 

Offset, 2008), h. 231 
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JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat client 

side. Bila HTML digunakan untuk membuat halaman web statis, maka JavaScript 

digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif dan dinamis. Karena 

sebagai bahasa pemrograman, JavaScript dapat digunakan untuk membuat 

aplikasi matematis, efek animasi, bahkan juga untuk membuat permainan.13 

7. MySQL 

MySQL merupakan sebuah server database open source yang 

keberadaannya termasuk popular. MySQL umumnya digunakan bersamaan 

dengan PHP untuk membuat aplikasi server yang dinamis dan powerful. Database 

adalah kumpulan data yang menyimpan, mencari, dan mengelola data. Suatu 

Database Management Sistem (DBMS) adalah sekumpulan komponen untuk 

menetapkan, membangun dan menggerakkan suatu database. Database relasional 

menyimpan dan mengatur hubungan antar data.14 

 

C. Alat Bantu Perancangan Sistem 

1. Unified Modeling Language (UML) 

Unifield Modeling Language (UML) merupakan sebuah bahasa yang  

digunakan untuk memodelkan proses bisnis, alur kerja fungsi, urutan query, 

perancangan aplikasi, perancangan database, dan arsitektur sistem. Pada dasarnya 

UML tidak berdasarkan pada bahasa pemrograman tertentu, dan dalam 

                                                             
 13Kadir, Abdul, Dasar Pemrograman Web Dinamis...., h. 235 

 

 14Swastika, W, PHP 5 dan MySQL 4 Proyel Membuat blog, (PT Dian Rakyat, 2006), h. 

123 
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Actor_1

pengembangan aplikasinya dibuat dengan menggunakan konsep pemrograman 

berorientasi objek atau Object Oriented Programming (OOP). Pada UML terdapat 

beberapa diagram yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasi 

sebuah sistem perangkat lunak, beberapa diantaranya seperti :15 

a. Use Case Diagram 

Use Case diagram yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara sistem dengan aktor. Diagram ini hanya menggambarkan secara 

global.16 Use Case diagram merupakan deskripsi lengkap tentang interaksi yang 

terjadi antara perangkat para aktor dengan sistem atau perangkat lunak yang 

sedang kita kembangkan17. 

 

Tabel 2. 1 Notasi Use Case Diagram 

Notasi Keterangan Simbol 

Actor 

Penggunaan sistem atau yang berintraksi 

langsung dengan sistem, misalnya manusia, 

aplikasi atau objek lain. 

 

Use Case 
Digambarkan dengan lingkaran eclips dengan 

nama use case nya tertulis di tengah lingkaran 

 

Assosiciation 

Digambarkan dengan sebuah garis yang 

berfungsi menghubungkan actor dengan use 

case 

 

 

                                                             
 15Nurwati, Anita Diana,  Analisa dan Perancangan Helpdesk untuk Layanan Mahasiswa 

FTI Universitas Budi Luhur (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2012), h. 47-48 

 
16Sri Mulyani, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

Daaerah, (Bandung: Abdi Sistematika, 2016), h. 42 

 
17Adi Nugroho, Rekayasa perangkat lunak menggunakan UML dan JAVA, (Jakarta: Andi 

Offset, 2009), h. 07 
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b. Activity Diagram 

Jhon Satzinger, 2010, dalam buku System Analysis and Design in a 

Changing Word menyatakan bahwa “Activity diagram adalah sebuah diagram alur 

kerja yang menjelaskan berbagai kegiatan pengguna (sistem), orang yang 

melakukan masing-masing aktivitas, dan aliran sekuensial dari aktivitas-aktivitas 

tersebut”.18 

Tabel 2. 2 Notasi Activity Diagram 

Notasi Keterangan Simbol 

Initial State Titik awal untuk suatu aktivitas 

 

Final State Titik akhir untuk mengakhiri aktivitas 

 

Activity Menandakan sebuah aktivitas 

 

Decision Pilihan untuk mengambil keputusan 

 

Control Flow Arus aktivitas 
 

 

                                                             
18Evi Triandini, Step by step Desain Proyek Menggunakan UML, (Yogyakarta : Andi, 

2012), h. 37  
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c. Sequence Diagram 

Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram UML yang menjelaskan 

interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat 

menggambarkan ururtan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat 

menghasilkan suatu tujuan. Sequence diagram biasanya tersusun dari elemen 

objek, interaction dan message. Interaction menghubungkan dua objek dengan 

pesannya. Dengan ini menjelaskan aspek dinamis dari sistem yang sedang 

dibangun.19 

Tabel 2. 3 Notasi Sequence diagram 

Notasi Keterangan Simbol 

Object Instance dari sebuah class yang 

dituliskan tersusun secara horizontal 

diikuti lifeline 

 

Activity Indikasi dari sebuah objek yang 

melakukan suatu aksi 

 

Lifeline Indikasi keberadaan sebuah objek dalam 

basis waktu 

 

Message Indikasi keberadaan sebuah objek dalam 

basis waktu 

 

Self-Message Komunikasi kembali pesan ke dirinya 

sendiri 

 

 

                                                             
19Julius Herman, Pemrograman Berorientasi Objek dengan UML dan Visual Basic, 

(Yogyakarta: 2004), h. 24-25  
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2. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang menunjukkan 

seluruh informasi data yang digunakan pada sistem bisnis. masing-masing entitas 

terdapat penghubung antar data yang pada akhirnya ERD tersebut bisa juga 

digunakan untuk menunjukkan aturan yang ada pada sistem informasi yang akan 

dibangun20. Berikut ini adalah notasi dari ERD: 

Tabel 2. 4 Notasi Entity Relationship Diagram (ERD) 

Notasi Keterangan Simbol 

Entitas Suatu objek yang dapat diidentifikasi 

dalam lingkungan pemakai 

 

Relasi Menunjukkan adanya hubungan diantara 

sejumlah entitas yang berbeda 

 

Atribut Berfungsi mendeskripsikan karakter entitas  

 

Garis Penghubung antara relasi dengan entitas, 

relasi dan entitas dengan atribut. 
 

 

3. Diagram Alir (Flowchart) 

Diagram alir (Flowchart) adalah langkah-langkah dan urutan prosedur 

dari suatu program yang digambarkan secara grafik. Flowchart digunakan untuk 

                                                             
 20Hanif Al Fatta, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan 

Bersaing Perusahaan Dan Organisasi Modern, (Yogyakarta: 2009), h. 121 
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memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil, dan juga untuk 

menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya 

mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu 

dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.21 

Tabel 2. 5 Notasi Flowchart 

Notasi Keterangan Simbol 

Flow Direction simbol yang digunakan untuk menghubungkan 

antara simbol yang satu dengan simbol yang 

lain. Simbol ini disebut juga connecting line.  

Simbol disk and 

On-line Storage 

Simbol yang menyatakan input yang berasal dari 

disk atau disimpan ke disk. 

 

Input-Output Simbol yang menyatakan proses input dan 

output tanpa tergantung dengan jenis 

peralatannya 
 

Processing Simbol yang menunjukkan pengolahan yang 

dilakukan oleh komputer 

 

Decision Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi 

yang ada. 

 

 

 

 

                                                             
 21Wahyu Nando Wijaya, Perancangan Sistem Informasi Legalisir Online Berbasis Web 

di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: Jurusan Teknik Industri Fakultas teknik, 

Universitas Sebelas Maret, 2011), h. 40 
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D. Gambaran Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAR (FTK 

UINAR) 

1. Sejarah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAR (FTK UINAR) 

 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) merupakan salah satu fakultas 

yang terdapat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. FTK sebelumnya 

bernama Fakultas Tarbiyah, lahir pada tanggal 13 Agustus 1962 M. Dalam rangka 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan Tinggi, 

khususnya pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka sejak bulan Maret 2013, 

Fakultas Tarbiyah berubah nama dengan nomenklatur baru, yaitu Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan yang disingkat dengan FTK. 

Sejalan dengan perkembangannya, FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

telah membuka sejumlah Program Studi Strata I (S-1) yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dan pada tahun akademik 2014/2015 FTK UIN Ar-Raniry 

resmi mempunyai 13 Program Studi (prodi). Adapun 13 Prodi tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut22:  

Tabel 2. 6 Program Studi(Prodi) FTK UIN Ar-Raniry 

No. Program Studi (Prodi) 

1 Manajemen Pendidikan Islam 

2 Pendidikan Agama Islam 

3 Pendidikan Bahasa Arab 

                                                             
22 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2016), h. 

1-4 
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4 Pendidikan Bahasa Inggris 

5 Pendidikan Biologi 

6 Pendidikan Fisika 

7 Pendidikan Kima 

8 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

9 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 

10 Pendidikan Bimbingan Konseling 

11 Pendidikan Matematika 

12 Pendidikan Teknik Elektro 

13 Pendidikan Teknologi Informasi. 

.  

2. Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAR (FTK 

UINAR) 

 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAR (FTK UINAR) mempunyai visi 

“Menjadi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Kompetitif, 

Integratif, Multidisipliner, Profesional, dan Islami”.  

Misi - misi FTK UIN Ar-Raniry adalah: 

a. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan pendidikan profesional 

yang berkualitas dan berdaya saing global. 

b. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian (riset) dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 

multidisipliner. 
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c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran pada lembaga pendidikan formal dan 

nonformal. 

d. Membangun kemitraan dan kerja sama dengan berbagai lembaga 

pada tingkat lokal, nasional dan internasional.23 

E. Sistem Informasi di UIN AR-ArRaniry Banda Aceh 

 

Dalam melaksanakan peningkatan proses manajemen yang 

berbasis pelayanan dan kualitas kerja, peran teknologi informasi 

sangatlah penting untuk dimanfaatkan agar dapat terlaksana dengan baik.  

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam manajemen perguruan tinggi 

pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sudah berjalan selama tiga tahun 

(2014 s.d 2016) telah memberikan banyak perubahan dan perkembangan 

yang positif dalam pencapaian visi dan misi universitas. 

Banyak peran strategis yang   sudah dilaksanakan dengan 

dukungan teknologi informasi. Pengelolaan data, sistem aplikasi, 

infrastruktur, sarana prasarana, dan sumber daya manusia menjadi lebih 

terarah dan terukur dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi.24

                                                             
 23Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan..., h. 5. 

24Blue Print, Teknologi dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017, h. 1 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

penelitian dan pengembangan sistem atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal 

dengan Research and Development (RnD). Research and Development (RnD) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

hingga menguji keefektifan dari suatu produk tersebut. 

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan menguji kefektifan produk supaya dapat berfungsi 

di masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menguji 

kefektifan produk tersebut, sehingga metode yang digunakan adalah metode 

penelitian dan pengembangan.25 

Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian sistem pencarian ruangan kosong berbasis website di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.  

Secara garis besar, kerangka tahapan penelitian yang dilakukan dapat 

dilihat pada gambar 3.1 di halaman berikutnya. 

 

                                                             
25Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

297 
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Coding 
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Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian 
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Uraian Kerangka Penelitian: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

a. Studi Literatur. Studi literatur dilakukan terhadap teori yang 

mendukung penelitian yang berasal dari berbagai referensi seperti 

jurnal penelitian, sumber-sumber media cetak, elektronik, serta 

sumber lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. 

b. Observasi. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara 

mengamati dan meninjau langsung  di FTK UINAR sebagai objek 

penelitian untuk memperoleh informasi yang tepat. 

c. Wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data atau 

informasi yang berkaitan dengan pencarian ruangan kosong yang 

sedang berjalan di FTK UINAR. 

2. Tahap Perencanaan Penelitian 

a. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana cara membangun sistem pencarian ruangan kosong, apakah dengan 

menggunakan website dapat dijadikan alat untuk kemudahan dalam pencarian 

ruangan kosong, sehingga baik dosen maupun mahasiswa dapat mencari dan 

memesan ruangan tidak hanya saat berada dikampus tapi juga diluar kampus. 



23 
 

 

 

 

b. Penentuan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan masalah sebelumnya, maka ditentukan tujuan 

yang akan dicapai dari penelitian ini. Pada tujuan ini ditentukan target yang ingin 

dicapai, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya. 

3. Tahap Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan pada pengembangan sistem dalam penelitian ini 

ialah metode prototype. Tahapan-tahapan yang terdapat pada metode prototype 

ialah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan kebutuhan 

Kumpulan kebutuhan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Kebutuhan pengguna. 

2) Fungsi yang dapat sistem lakukan, meliputi fungsi dari sisi admin 

untuk pemrosesan pemesanan yang user lakukan, dan fungsi sebagai alat 

pemesanan. 

3) Input yang diperlukan, seperti form pemesanan dan informasi lain 

yang dibutuhkan. 

4) Output yang akan dihasilkan, seperti laporan pemesanan, dan 

sebagainya. 

5) Prosedur yang dilakukan oleh sistem, admin, dan user. 
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b. Membangun Prototype. Prototype yang dibangun antara lain desain 

interface, form input dan output pada sistem. 

c. Evaluasi Prototype. Tahap evaluasi dilakukan guna menyesuaikan 

keinginan pengguna setelah prototype dibangun. Apabila mendapat 

persetujuan dari pengguna, maka project dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. Apabila masih diperlukan revisi prototype karena 

kehendak pengguna, maka kembali ke tahap 1, 2, dan 3. 

d. Coding. Coding ialah kegiatan menerjemahkan prototype ke dalam 

bahasa pemrograman sesuai dengan prototype yang telah disetujui 

oleh pengguna. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

menuliskan kode program adalah PHP. 

e. Menguji Sistem. Pengujian sistem pada penelitian ini akan dilakukan 

oleh pada ahli. Jenis pengujian yang digunakan adalah pengujian 

Black Box Testing. Pada pengujian black box adalah pengujian yang 

tidak perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada sistem (tidak 

perlu tahu proses/logika kode), yang di uji adalah input serta output 

dari perangkat lunak dengan memberikan rubrik penilaian kinerja. 

f. Evaluasi Sistem. Para ahli mengevaluasi apakah sistem yang sudah 

jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Apabila sesuai, maka 

dilanjutkan ke tahap akhir yaitu penggunaan sistem. Jika belum sesuai 

maka kembali ke tahap coding dan Pengujian sistem. 

g. Penggunaan Sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima 

oleh ahli siap untuk digunakan. 
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B. Tempat 

 

Pengambilan data terkait variabel penelitian dilakukan di ICT dan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Program Studi 

(Prodi), yaitu Prodi Pendidikan Teknik Informasi. 

 

C. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.26 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek yang berada pada suatu 

tempat atau wilayah yang memenuhi syarat tertentu dengan penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan Gedung dan ahli Teknologi Informasi 

(IT) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh. 

 

D. Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.27 

                                                             
26 Sugiono, Metode Penelitian Kualaitatif Kuantitatif dan R & D, (Bandung: 2016). h.80 

 
27 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, (Bandung: 2016) h.81 
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Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka dalam penelitian ini 

hanya mengambil sebagian kecil dari populasi yang ada pada lokasi penelitian. 

Pada penetapan kategori ini yang akan dijadikan sampel adalah Gedung dan para 

ahli Teknologi Informasi (IT) di Uin Ar-Raniry Banda Aceh saja. Oleh karena itu, 

para ahli IT yang dapat diambil sebagai sampel berjumlah 6 orang dan 3 Gedung 

FTK. 

Berikut adalah Tabel dari jumlah responden yang diteliti: 

Tabel 3. 1 Jumlah Ahli 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 5 

2 Perempuan 1 

Jumlah Total 6 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.28 Instrumen pada penelitian ini 

digunakan untuk menguji setiap fungsi terhadap sistem yang telah dibangun. 

Instrumen penelitian yang dibagikan adalah berupa rubrik penilaian kinerja. 

Adapun fungsi yang akan menjadi penilaian dalam rubrik penilaian kinerja 

terhadap sistem tersebut ada 4 hal, yaitu fungsi login, fungsi pemesanan, fungsi 

tampilan, dan fungsi menu operator. Dapat dilihat pula pada tabel berikut: 

                                                             
28 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif ..., h.102 
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Tabel 3. 2 Aspek Penilaian 

No. Aspek Penilaian No. Item 

1 Fungsi Login 1, 2 

2 Fungsi Pemesanan 3, 4, 5, 6 

3 Fungsi Tampilan 7, 8, 9,  

4 Fungsi Menu Operator 10, 11, 12 

 

Rubrik penilaian kinerja terdiri dari 12 pertanyaan dengan sistem 

penilaian menggunakan skala pengukuran teknik Guttman. Untuk keterangan 

penilaian jawaban pada rubrik penilaiaan kinerja ini dapat dilihat pada tabel 

berikut:   

Tabel 3. 3 Pilihan Jawaban 

Penilaian Keterangan 

A Berjalan sesuai fungsi 

B Tidak berjalan sesuai fungsi 

 

Untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian fungsi terhadap sistem 

yang diuji dapat diolah melalui rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P = Nilai Persentase 

F = Banyaknya jawaban ahli tiap soal 

N = Jumlah ahli 
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Kriteria penilaian rata-rata untuk respon ahli terhadap pengujian sistem 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Persentase Jawaban 

Persentase Keterangan 

80 % - 100 % Sangat : Mudah/ Sesuai 

60 % - 79,99 % Mudah/Sesuai 

40 % - 59,99 % Cukup : Mudah/ Sesuai 

20 % - 39,99 % Tidak   : Mudah/ Sesuai 

0 % - 19,99 % Sangat: Tidak Mudah/Tidak Sesuai 

 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

dengan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representasif.29 

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengambil sampel berdasarkan 

atas dasar pertimbangan yang berfokus pada tujuan kesesuaian fungsi pada sistem 

pencarian ruangan kosong yang akan dinilai oleh para ahli. 

                                                             
29 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif ...., h.74 
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G. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di FTK Uin Ar-Raniry Banda Aceh selama 

kurang lebih 7 bulan lamanya, dimulai dari bulan Juni 2018 - Desember 2018. 

Adapun keseluruhan kegiatan selama dilaksanakannya penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel jadwal penelitian (Work Plan) dibawah ini: 

Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian (Work Plan) 

N

o 
Kegiatan  

Waktu 

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Studi 
Literatur                                                         

2 

Observa

si                                                         

3 

Menyus
un 
Proposal                                                         

4 
Seminar 
Proposal                                                         

5 

Pengum
pulan 
Kebutuh
an                                                         

6 

Memban
gun 
Prototyp
e                                                         

7 

Evaluasi 
Prototyp
e                                                         

8 Coding                                                         

9 
Pengujia
n Sistem                                                         

1
0 

Evaluasi 
Sistem                                                         

1
1 

Pemban
gunan 
Sistem                                                         
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H. Alat dan Bahan Penelitian 

 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

    Tabel 3.5 : Tabel Alat dan Bahan Penelitian 

No. Perangkat Alat dan Bahan 

1. 

Perangkat Keras (Hardware) Laptop HP 14-BF007TX 

2. 

Perangkat Lunak (Software) - SO : Windows 10 Professional,  

- Web Server: Apache 2.4, PHP 5.3.6,  

- Sistem DBMS : MySQL 5.6.14, 

- Browser : Google Chrome 35.0. 

- Editor : Sublime Text3. 

- Bahasa pemograman: PHP, Javascript, CSS, HTML. 

 

I. Pedoman Penulisan 

Adapun tentang teknik penulisan dan penyusunannya, penulis 

berpedoman pada buku “Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Bagi 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017 

dan Metodologi Penelitian karangan Sugiono”. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Analisis Data Awal 

 

Setelah dilakukan analisis data awal dengan beberapa tahapan, maka 

penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk 

menghasilkan sebuah sistem pencarian ruangan kosong online dengan 

menggunakan Website yang dapat membantu mempermudah dalam melakukan 

pencarian dan memesan ruangan karena dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun dengan bantuan internet.  

Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem pencarian ruangan 

kosong di FTK UIN Ar-Raniry yang semula dalam hal mencari ruangan yang 

masih menggunakan metode manual menjadi website. 

 

B. Permodelan Sistem 

 

1. Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan kebutuhan pengguna yaitu sebagai berikut:  
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a. Deskripsi Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan pengguna dibagi menjadi pengguna admin, pengguna dosen 

dan pengguna mahasiswa. Adapun kebutuhan masing-masing pengguna tersebut 

dapat dideskripsikan seperti berikut: 

1) Pengguna Admin. 

Bertugas dalam pengelolaan sistem pemesanan ruangan kosong, 

diantaranya: 

a) Memproses pemesanan ruangan kosong yang dilakukan oleh dosen 

dan mahasiswa. 

b) Memesan ruangan kosong. 

 

2) Pengguna Dosen. 

Dosen dapat melakukan pemesanan ruangan kosong dan melihat ruangan 

mana saja yang telah dipesan dan yang masih tersedia. 

3) Pengguna Mahasiswa. 

Mahasiswa dapat melakukan pemesanan ruangan kosong dan melihat 

ruangan mana saja yang telah dipesan dan yang masih tersedia. 
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b. Inputan Sistem.  

Input sistem ditentukan berdasarkan output yang diinginkan. Input sistem 

ini merupakan masukan data tertentu yang disimpan dalam database yang 

kemudian diproses untuk memperoleh output tertentu. 

c. Output Sistem. 

Output Sistem pencarian ruangan kosong Berbasis Website di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Banda Aceh ini berupa data dan status yang mendukung 

proses pemesanan ruangan kosong di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Banda 

Aceh. Data dan status yang diinginkan sebagai output sistem ini, yaitu:  

1) Status Pending. Merupakan data yang dipesan telah masuk, dan 

menunggu persetujuan admin.  

2) Status Close. Merupakan data yang dipesan telah disetujuai oleh admin. 

3) Data pemesan Ruangan kosong. Berisi tentang dosen dan mahasiswa 

yang  melakukan pemesanan ruangan kosong meliputi tanggal 

pemesanan ruangan, ruangan pemesanan, jam pemesanan, dan jumlah 

sks pemesanan. 

Tabel dibawah ini akan menunjukkan input sistem dan output sistem 

yang diinginkan. 

 

 



34 
 

 

 

 

Tabel 4. 1 Input sistem dan output sistem 

No. Input Output 

1. Data ruangan – ruangan kosong yang tersimpan dalam 

database. 

Data ruangan 

2. Data jadwal (jam-jam) yang tersimpan dalam database.  Data jadwal 

3. Data dosen dan mahasiswa yang melakukan pemesanan 

ruangan kosong yang tersimpan dalam database. 

Data pemesan ruangan 

kosong 

d. Prosedur Sistem Usulan 

 

1) Gambaran Umum Alur Kerja Sistem Usulan 

Pengamatan dan analisis terhadap kasus yang sedang berjalan dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang berjalan. Sistem 

pengelolaan pencarian ruangan kosong perlu dikembangkan mengingat cara kerja 

lama yang masih memiliki banyak kekurangan serta pelaksanaan prosedur-

prosedur yang kurang tepat, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai 

permasalahan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

melakukan aktivitas pencarian ruangan kosong maka diperlukan suatu sistem 

pencarian ruangan kosong di FTK UIN Ar-Raniry yang terstruktur agar prosedur 

dalam mencari ruangan kosong di Perguruan Tinggi tersebut menjadi lebih baik. 

Adapun gambaran alur kinerja sistem usulan yang hendak dibuat bisa 

dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4. 1 Alur Kerja Sistem usulan 

 

2) Prosedur Kerja Sistem Usulan  

Prosedur kerja sistem ruangan kosong yang diusulkan di FTK UIN Ar-

Raniry dapat dilihat pada gambar 4.2 di halaman berikutnya: 
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User Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Prosedur Kerja Sistem Unggulan  

Data yang dipesan 

masuk 

Confirm 

Pesanan  

di Tolak 

Data 

pemesanan 

tersimpan 

Mengisi data 

pesanan 

No Yes 

Pesanan  

di Approve 

Pilih  

ruang dan jadwal 

 

Memproses 

pesanan 

Status berubah 

open kembali 

Status  berubah 

Close 

selesai 

Status berubah 

pending 

mulai 
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2. Perancangan Sitem 

Perancangan sistem yang dilakukan adalah pembuatan sistem pencarian 

ruangan kosong secara Online. Proses pemesanan ruangan kosong ialah berbasis 

web. Adapun perancangan sistem ini mencakup Usecase  diagram,  Activity 

diagram dan Sequence diagram yang dapat menjelaskan aktivitas yang terjadi 

pada sistem hingga menghasilkan informasi yang diinginkan. 

a. Perancangan kebutuhan user 

Use case diagram digunakan untuk memetakan kebutuhan user. Adapun 

gambaran rancangan Use case diagram untuk kebutuhan user dapat dilihat pada 

gambar 4.3. Use case diagram merupakan hasil rancangan berdasarkan pada 

analisis kebutuhan user yang diharapkan dari sistem ruangan kosong secara 

online.  

Pada gambar tersebut terdapat 2 aktor, yaitu admin dan user. Adapun 

Usecase diagram perancangan sistem dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4. 3 Use case diagram 

 

b. Melakukan Pemesanan Ruangan Kosong 

Perancangan alur pemesanan ruangan kosong oleh user dapat 

digambarkan dengan menggunakan activity diagram seperti pada gambar berikut: 
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Pada gambar, aktivitas akan dimulai ketika user memasukkan identitas 

diri pada form login. Setelah user login, maka akan masuk pada  menu tampilan 

pemesanan ruangan kosong, lalu memilih jadwal dan ruang yang tersedia dengan 

meng-klik pada bagian Open . Sistem kemudian akan menampilkan form untuk 

pemesanan ruangan kosong. Setelah form tampil, user diminta untuk mengisi 

form-form tersebut lalu mengirim permintaan. Setelah user menekan tombol 

selesai maka sistem akan merespon untuk melakukan validasi terhadap form 

inputan. Jika value dari form tersebut valid maka value-value tersebut akan masuk 

pada menu admin dan sistem merubah status open menjadi pending. 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Pemesanan Ruangan 
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c. Konfimasi Pemesanan 

Perancangan proses konfirmasi pemesanan ruangan kosong dapat 

digambarkan dengan menggunakan activity diagram dibawah ini: 

 

Gambar 4. 5 Rancangan konfirmasi pemesanan 

 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa aktivitas akan dimulai ketika user 

melakukan pemesanan dan list pesanan akan tampil di menu admin yang untuk 

dilakukan konfirmasi oleh admin. Jika admin menyetujui pesanan yang dipesan 

maka status akan berubah menjadi close, namun jika admin menolak pesanan 

maka status akan berubah menjadi open kembali. 
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d. Lihat Status pemesanan 

Pada gambar dibawah ini disajikan bahwa user akan melihat status 

pesanan di halaman status pesanan kemudian halaman pesanan akan memberikan 

hasil status pesanan user tersebut. 

 

Gambar 4. 6 Sequence Diagram pemesanan 

    

2. Perancangan Basis Data  

 

Perancangan basis data ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan-kebutuhan tabel basis data yang diperlukan sistem. 
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a. Relasi Tabel 

Proses ini merupakan hubungan antar tabel yang satu dengan yang 

lainnya yang saling berhubungan. Adapun gambarannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 7 Relasi Tabel 

 

b. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan gambaran hubungan 

antar entitas yang satu dengan yang lain yang saling berhubungan dan saling 

berinteraksi satu dengan yang lain. ERD pemesanan ruangan kosong dapat dilihat 

pada gambar 4.8 berikut. 
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Gambar 4. 8 Entity Relationship Diagram (ERD) Pemesanan Ruangan kosong 

 

c. Struktur Tabel 

Struktur tabel merupakan urutan isi atau data-data item yang ada pada 

tabel database. Rancangan struktur ini dimaksud untuk melakukan kegiatan-

kegiatan dalam pencarian data untuk mempermudah sistem. Struktur tabel pada 

sistem pemesanan ruangan kosong adalah sebagai berikut: 

1) Tabel Ruang 

a) Nama Tabel : ruang 

b) Primary key : id_ruang 

c) Jumlah Field : 3 
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No. Field Name Type Data Value Keterangan 

1 id_ruang Int 11 ID ruang (Primary 

key) 

2 nama_ruang Varchar 30 Nama ruang 

3 gedung_kode Varchar 30 Kode gedung 

4 Gedung_id Int 11 ID gedung 

 

2) Tabel Jadwal 

a) Nama Tabel : jadwal 

b) Primary key : id_jadwal 

c) Jumlah Field : 2 

 

No. Field Name Type data Value Keterangan 

1 id_jadwal Int 11 ID Jadwal (primary 

key) 

2 jam  Vachar 30 Jadwal jam 

 

3) Tabel Pemesanan 

a) Nama Tabel : pemesanan 

b) Primary key : id_pemesan 

c) Jumlah Field : 11 

 

No. Field Name Type data Value Keterangan 

1 id_pemesan Int 11 ID Pemesan (primary 

key) 

2 nama_pemesan Varchar 100 Nama pemesan 

3 user_id Int 11 ID user 

4 ruang_id Int 11 ID ruang 



45 
 

 

 

 

5 jadwal_id Int 11 ID jadwal 

6 gedung_id Int 11 ID gedung 

7 nama_ruangan Varchar 100 Nama ruangan 

8 prodi_dosen Varchar 50 Prodi - dosen 

9 jam_mulai Varchar 20 Jam mulai 

10 sks  Varchar 5 Sks 

11 tanggal Date - Tanggal 

12 status enum('yes', 

'no', 'other', 

'waiting') 

- Status 

13 updated timestamp - Update 

 

4) Tabel pemesanan_jadwal 

a) Nama Tabel : pemesanan_jadwal 

b) Primary key : id 

c) Jumlah Field : 5 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perancangan Antar Muka 

Sub bab ini membahas mengenai struktur menu, perancangan input 

output yang akan digunakan pada pembuatan sistem ruangan kosong pada FTK 

UIN Ar-Raniry. 

No. Field Name Type data Value Keterangan 

1 id Int 11 Id pemesanan jadwal 

(primary key) 

2 pemesanan_id Int 11 Id pemesanan 

3 ruang_id  Int 11 Id ruang 

4 jadwal_id Int 11 ID jadwal 

5 updated Timestamp - Update 
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a. Struktur Menu   

Rancangan struktur menu digunakan untuk memudahkan pengguna dan 

juga sebagai petunjuk dalam mengoperasionalisasikan sistem ruangan kosong 

pada FTK UIN Ar-Raniry agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam 

memilih menu-menu yang diinginkan. Bentuk rancangan menu pada sistem 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Struktur Menu Admin 

 

 

Gambar 4. 9 Struktur Menu Admin 
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2. Struktur Menu User 

 

 

Gambar 4. 10 Struktur Menu User 

 

C. Hasil Rancangan Prototype Sistem 

 

Hasil rancangan prototype sistem pemesanan ruangan kosong berbasis 

website ialah berupa bangun prototype sistem, dan dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 

 

D. Hasil Pengembangan Sistem 

 

Adapun bentuk hasil pengembangan sistem dapat disajikan sebagai 

berikut : 
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1. Halaman Utama (Halaman Awal) 

 

Halaman utama adalah halaman awal ketika membuka aplikasi ini. 

Tampilan halaman awal dapat dilihat pada gambar. 

 

Gambar 4. 11 Halaman Utama 

 

2. Halaman Login 

 

Login digunakan untuk masuk pada aplikasi. Ketika pengguna sudah 

memiliki akun atau telah terdaftar, maka pengguna bisa login menggunakan akun 

atau data yang telah didaftarkan pada sistem. 

Panel login terdiri dari username dan password serta tombol Login. 

Apabila admin atau user hendak masuk ke sistem maka diharuskan untuk login 

terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang dimiliki lalu 

menekan tombol Login, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. 
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Gambar 4. 12 Login 

 

3. Halaman Pemesanan Ruangan Kosong 

 

Halaman pemesanan ruangan kosong akan muncul setelah user menekan 

tombol Open pada halaman utama. 

 

Gambar 4. 13 Form Pemesanan Ruangan Kosong 
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4. Halaman Admin 

 

Halaman admin merupakan halaman yang berisikan beberapa list 

pesanan dari pemesan. Pada halaman admin terdapat beberapa pilihan aksi untuk 

pesanan yang telah dipesan seperti approve, tolak dan detail. 

 

 

Gambar 4. 14 Halaman Admin 

 

5. Halaman Detail Data 

 

Halaman detail data ialah halaman yang berisikan data yang telah 

dipesan. Halaman ini akan otomatis tampil setelah dipesan, juga dapat dilihat pada 

tombol detail di menu admin dan pada tombol close di menu utama jika pesanan 

di setujui oleh admin. 
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Gambar 4. 15 Detail Data 

 

6. Status Open, Pending dan Close 

 

Pada aplikasi pemesanan ruangan kosong terdapat 3 jenis status 

diantaranya yaitu: 

a. Status Open 

Status open merupakan status yang menunjukan bahwa user dapat 

melakukan pemesanan. 
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Gambar 4. 16 Status Open 

 

b. Status Pending 

Status pending merupakan status yang menunjukan bahwa pesanan user 

telah masuk pada menu admin dan sedang menunggu persetujuan. 

 

Gambar 4. 17 Status Pending 
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c. Status Close 

Status Close merupakan status yang menunjukan bahwa pesanan user 

telah dapat persetujuan dari admin. 

 

Gambar 4. 18 Status Close 

 

 

E. Evaluasi Sistem 

 

Tahapan evaluasi sistem adalah tahap ujicoba aplikasi, dan yang 

melakukan ujicoba terhadap sistem pemesanan ruangan kosong berbasis website 

ini adalah Ahli. 

Pengguna dapat dengan mudah menggunakan sistem tersebut apabila 

pengguna terkoneksi dengan internet. 
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F. Evaluasi Pengguna 

 

Tahap evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dari penelitian yang telah dilakukan, evaluasi ini langsung diberikan 

oleh para ahli dan nantinya para ahli akan memberikan penilaian dengan cara 

mengisi rubrik penilaian kinerja yang telah dibagikan. 

Berikut ini adalah hasil persentase pada rubrik penilaian kinerja yang 

telah didapat dari 6 ahli: 

1) Fungsi Login 

Tabel 4. 2 Data Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Login 

No. Fungsi Ya Tidak 

1 

Admin, memiliki fungsi melihat, 

memesan dan memberi persetujuan 

pesanan yang dipesan. 
6 0 

2 

User (dosen/mahasiswa), memiliki fungsi 

hanya melihat dan memesan ruangan 

kosong. 
6 0 

 

Tabel 4. 3 Hasil Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Login 

Tanggapan Hasil Persentase 

ya = 12 100% 

tidak = 0 0 
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Gambar 4. 19 Grafik Login 

 

Berdasarkan tabel hasil persentase data rubrik penilaian kinerja pada 

fungsi login, ahli memberi respon yang positif terhadap fungsi tersebut, nilai 

persentase yang diperoleh ialah 100% menjawab sesuai fungsi dan 0% menjawab 

tidak sesuai fungsi yang artinya persentase secara keseluruhan pada fungsi login 

sangat sesuai. 

2) Fungsi Pemesanan 

Tabel 4. 4 Data Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Pemesan 

No. Fungsi Ya Tidak 

1 
Jam, kesesuaian jam yang telah di pesan. 

6 0 

2 
Ruang, kesesuaian ruangan yang telah 

dipesan. 6 0 

3 
Tanggal, kesesuaian tanggal yang telah 

dipesan. 
6 0 

4 Megisi data pesanan 6 0 
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Tabel 4. 5 Hasil Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Pemesan 

Tanggapan Hasil Persentase 

ya = 24 100% 

tidak = 0 0% 

 

 

Gambar 4. 20 Grafik Pemesanan 

 

Berdasarkan tabel hasil persentase data rubrik penilaian kinerja pada 

fungsi pemesanan, ahli memberi respon yang positif terhadap fungsi tersebut, nilai 

persentase yang diperoleh ialah 100% menjawab sesuai fungsi dan 0% menjawab 

tidak sesuai fungsi yang artinya persentase secara keseluruhan pada fungsi login 

sangat sesuai. 

3) Fungsi Tampilan 

Tabel 4. 6 Data Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Tampilan 

No. Fungsi Ya Tidak 

1 

Open (warna biru), jam yang tersedia 

untuk dipesan. 6 0 
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2 

Pending (warna hijau), jam yang telah 

dipesan, namun sedang menunggu 

persetujuan Operator. 
4 2 

3 Close (warna kuning), jam yang telah di 

approve oleh Operator. 

4 2 

 

Tabel 4. 7 Hasil Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Tampilan 

Tanggapan Hasil  Persentase 

ya = 14 78% 

tidak = 4 22% 

 

 

Gambar 4. 21 Grafik Tampilan 

 

Berdasarkan tabel hasil persentase data rubrik penilaian kinerja fungsi 

tampilan, ahli memberi respon yang positif terhadap fungsi tersebut, nilai 

persentase yang diperoleh ialah 78% menjawab sesuai dan 22% tidak sesuai 

fungsi yang artinya secara keseluruahan fungsi tampilan sudah sesuai, namun 

perlu adanya perubahan lagi pada warna dari status pesanan, terutama untuk 

pending dan close. 
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4) Fungsi Menu Operator 

Tabel 4. 8 Data Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Menu Operator 

No. Fungsi Ya Tidak 

1 
Approve, pesanan akan disetujui. 

6 0 

2 
Tolak, pesanan yang akan ditolak. 

6 0 

3 
Detail, pesanan akan ditampilkan secara 

detail. 
5 1 

 

Tabel 4. 9 Hasil Rubrik Penilaian Kinerja Fungsi Menu Operator 

Tanggapan Hasil Persentase 

ya = 17 94% 

tidak = 1 6% 

 

 

Gambar 4. 22 Grafik Menu Operator 

 

Berdasarkan tabel hasil persentase data rubrik penilaian kinerja fungsi 

menu operator, ahli memberi respon yang positif terhadap fungsi tersebut, nilai 

persentase yang diperoleh ialah 94% menjawab sesuai dan 6% tidak sesuai fungsi 
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yang artinya secara keseluruahan fungsi menu operator sudah sesuai, namun perlu 

adanya perubahan lagi pada detail pesanan. 

5) Fungsi Keseluruhan 

Tabel 4. 10 Data Rubrik Penilaian Kinerja Semua Fungsi 

No. Fungsi Ya Tidak 

1 

Admin, memiliki fungsi melihat, 

memesan dan memberi persetujuan 

pesan yang dipesan. 

6 0 

2 

User (dosen/mahasiswa), memiliki 

fungsi hanya melihat dan memesan 

ruangan kosong. 

6 0 

3 
Jam, kesesuaian jam yang telah di pesan. 

6 0 

4 

Ruang, kesesuaian ruangan yang telah 

dipesan. 6 0 

5 

Tanggal, kesesuaian tanggal yang telah 

dipesan. 6 0 

6 Megisi data pesanan 6 0 

7 

Open (warna biru), jam yang tersedia 

untuk dipesan. 6 0 

8 

Pending (warna hijau), jam yang telah 

dipesan, namun sedang menunggu 

persetujuan Operator. 
4 2 

9 

Close (warna kuning), jam yang telah di 

approve oleh Operator. 4 2 

10 
Approve, pesanan akan disetujui. 

6 0 

11 
Tolak, pesanan yang akan ditolak. 

6 0 

12 
Detail, pesanan akan ditampilkan secara 

detail. 
5 1 
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Tabel 4. 11 Hasil Rubrik Penilaian Kinerja Semua Fungsi 

Tanggapan Hasil  Persentase 

ya = 67 93% 

tidak = 5 7% 

 

 

Gambar 4. 23 Grafik Semua Fungsi 

 

Berdasarkan tabel hasil persentase data rubrik penilaian kinerja secara 

keseluruhan, ahli memberi respon yang positif, nilai persentase yang diperoleh 

ialah 93% menjawab sesuai dan 7% tidak sesuai fungsi yang artinya secara 

keseluruhan pada semua fungsi telah berjalan dengan sesuai, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pemesanan ruangan kosong berbasis website telah 

layak untuk digunakan, ini dibuktikan dengan hasil data pengujian para ahli yang 

telah diperoleh.  

Sistem pencarian ruangan kosong dapat memberikan kemudahan bagi 

pengguna, baik user maupun pihak admin. Pertama adalah user yang bermaksud 

mencari ruangan kosong tidak harus menunggu waktu yang lama serta tidak perlu 

datang ke kampus secara langsung. Bagi user hanya perlu membuka website dan 
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melakukan pesanan sesuai dengan jam dan ruangan yang telah tersedia. 

Sedangkan bagi admin sendiri dapat melakukan konfirmasi pesanan yang telah 

dilakukan oleh user. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh perguruan tinggi 

lain atau instansi terkait dalam mempermudah mencari ruangan kosong. Hasil 

keseluruhan persentase dari pengujian menyatakan sistem berada pada kategori 

Sangat sesuai. Para ahli menilai sistem yang telah dibangun sudah layak untuk 

digunakan dan mengharapkan sistem tersebut dapat segera digunakan secara resmi 

di FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka dapat 

di ambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem pencarian ruangan kosong berbasis website dirancangan menggunakan 

Unified Modelling Language (UML), kemudian dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman PHP dan beberapa bahasa pemograman lainnya, serta database 

MySQL untuk menyimpan data. 

2. Susahnya mencari ruangan kosong dapat diatasi dengan menggunakan sistem 

yang akan dibangun. Sistem pencarian ruangan kosong akan memudahkan 

pengguna dalam mencari dan memesan ruangan kosong. 

3. Setelah dilakukan pengujian Black Box Testing atau pengujian fungsi terhadap 

sistem yang dibangun, hasil persentase data rubrik penilaian kinerja 

berdasarkan setiap fungsi menunjukkan bahwa, ahli memberikan respon yang 

positif terhadap sistem yang dibangun, nilai persentase yang diperoleh adalah 

persentase 93%, dan berada pada keterangan sangat mudah atau sangat sesuai. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan ruangan kosong berbasis 

website telah layak untuk digunakan, ini dibuktikan dengan hasil data 

pengujian para ahli yang telah diperoleh. 
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B. Saran 

Dalam setiap pengembangan sistem tentu masih terdapat kekurangan dan 

keterbatan dalam sistem itu sendiri, sehingga dibutuhkan pengembangan lebih 

lanjut. Untuk pengembangan selanjutnya dapat diharapkan dapat memperbaiki 

kekurangan dan keterbatasan yang ada pada sistem. 

Saran yang dapat diberikan untuk langkah pengembangan atau penelitian 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Diperlukannya pengembangan sistem kepada tahap yang lebih lanjut pada 

tampilan dan beberapa tingkat keamanan sistem sendiri. 

2. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kefektifan  pengguna sistem 

itu sendiri, seperti sistem dapat mengirimkan notifikasi pemesanan yang 

dilakukan oleh user jika admin telah menanggapi pesanan tersebut. 
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Lampiran: Pengumpulan data observasi dan wawancara 

 

Tabel: Pengumpulan data observasi dan wawancara 

No Hasil Sumber Keterangan Tujuan Metode 

1 Identifikasi 

permasalahan 

pencarian 

ruangan 

kosong 

manual di 

FTK UINAR 

Bidang 

Akademi

k dan 

Prodi 

Data hasil 

observasi 

pada bidang 

akademik 

atau prodi 

yang 

bertanggung 

jawab atas 

pelayanan 

dalam 

mencari 

ruangan 

Mengetahui 

permasalahan 

yang terjadi dari 

sistem pencarian 

ruangan kosong 

di FTK UINAR 

Observasi 

2 Proses sistem 

pencarian 

ruangan 

kosong 

manual di 

FTK UINAR 

Bagian 

Akademi

k dan 

prodi 

Wawancara 

dengan staff 

bagian urusan 

dalam 

mencari 

ruangan 

selaku 

pengelola 

ruangan 

Mengetahui 

mekanisme 

terkait  prosedur 

pencarian 

ruangan 

Wawancara 

dan 

observasi 

3 Gambaran 

dan prosedur 

sistem 

pencarian 

ruangan 

kosong 

website di 

FTK UINAR 

Bagian 

Urusan 

Akademi

k atau 

Prodi 

Wawancara 

untuk 

mengetahui 

proses dan 

alur 

pencarian 

ruangan 

kosong 

Mengetahui 

mekanisme 

terkait prosedur 

pencarian 

ruangan kosong 

berbasis website 

Wawancara 

dan 

observasi 
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Lampiran : Sistematika Pencarian Ruangan Kosong di FTK UIN Secara 

Manual 
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Lampiran : Prototype Sistem Pencarian Ruangan Kosong Berbasis Website di 

FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

1. Halaman Utama 

 

          Gambar 1: Halaman Utama 

 

2. Halaman Login 
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       Gambar 2: Halaman Login 

 

 

3. Halaman Pemesanan 

 

 

          Gambar 3: Halaman Pemesanan 
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4. Halaman Hasil Pesanan 

 

 

     Gambar 4: Halaman Hasil Pesanan 

 

5. Halaman Konfirmasi Pemesanan Ruangan 

 

     Gambar  5: konfirmasi Pemesanan Ruangan 
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RUBRIK PENILAIAN KINERJA 

I. IDENTITAS AHLI 

 

Nama Dosen     : ……………………..................... 

NIP          : ……………………..................... 

Program Studi  : ..................................................... 

 

Setelah menggunakan Aplikasi pencarian ruangan kosong silahkan isi 

Rubrik Penilaian Kinerja dibawah ini dengan memberikan tanda centang (V) 

untuk setiap jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat dengan aplikasi 

tersebut. 

 

Tabel : Pilihan Jawaban 

 

A Berjalan sesuai fungsi 

B Tidak berjalan sesuai fungsi 

 

II. TABEL PENILAIAN 

 

No Kinerja Penilaian Ket. 

A B  

 I. LOGIN    

1.  Admin, memiliki fungsi melihat, memesan 

dan memberi persetujuan pesanan yang 

dipesan. 

   

2.  User (dosen/mahasiswa), memiliki fungsi 

hanya melihat dan memesan ruangan 

kosong. 
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 II. PEMESANAN    

3.  Jam, kesesuaian jam yang telah dipesan.    

4.  Ruang, kesesuaian ruangan yang telah 

dipesan. 

   

5.  Tanggal, kesesuaian tanggal yang telah 

dipesan. 

   

6.  Mengisi Data pesanan.    

 III. TAMPILAN    

7.  Open (warna biru), jam yang tersedia 

untuk dipesan. 

   

8.  Pending (warna hijau), jam yang telah 

dipesan, namun sedang menunggu 

persetujuan Operator. 

   

9.  Close (warna kuning), jam yang telah di 

approve oleh Operator. 

   

 IV. MENU OPERATOR    

10.  Approve, pesanan akan disetujui.    

11.  Tolak, pesanan akan ditolak.    

12.  Detail, pesanan akan ditampilkan secara 

detail. 

   

 

Banda Aceh,           2018 

Observer, 

 

 

 

 

........................................

.......... 
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