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ABSTRACT 
  

An efficient integrated information system is needed by the information user at 
this time. Nowdays, there are still many companies or agencies that use manual data 
collection system which is very simple and less of effective and efficient. Therefore, so 
many time has been wasted because the information user spent much time to obtain the 
desired information. English Language Education Institute “English Center” Yogyakarta 
was one of the company that using manual data collection system. These problems can 
be solved by building an information system which can provide an output as needed by 
the user. 
 

This information system built up by conducting an intensive research, starting 
from gathering data from English Language Education Institute “English Center” 
Yogyakarta, designing the data flow diagram, designing the database structure, entering 
entire required data into the database which using Microsoft SQL Server 2000, designing 
friendly user interface using Visual Basic 6.0. and Crystal Report 8.5 for the report 
design. 
 

The result of this research shows that the information system for employees and 
student at the English Language Education Institute “English Center” Yogyakarta has 
been built properly. The steps to built the system are gathering data by interviewing 
everyone that involved to the required data, then designing the data flow diagram, the 
database that will integrated to the information system, designing the user interface, and 
then testing the system that has been built. In another hand, this research proved this 
system improves the performance of administrator staff, saving time and power, 
minimizes the risk of data loss and unnecessary data duplication. 

 
Keywords :  Data collection information system, Visual Basic, Microsoft SQL Server, 
Crystal Report 8.5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membawa pengaruh dan 

kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang termasuk instansi pendidikan. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan teknologi mampu mempengaruhi eksistensi, kemajuan 

dan pengambilan keputusan pada instansi itu sendiri. Adapun cara untuk memanfaatkan 

perkembangan teknologi ini adalah dengan menggunakan komputer sebagai media 

input, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data ataupun informasi kepada 

pengguna. Dengan teknologi komputer, pengguna dapat meminimalisasi kesalahan 

dalam hal pengolahan data karena kinerja komputer dikendalikan oleh program yang 

bekerja secara otomatis. 

Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris “English Center” Yogyakarta merupakan 

lembaga pendidikan yang berfungsi menciptakan siswa didik yang akan menjadi tenaga 

kerja profesional, unggul dan berkualitas. Oleh karena itu lembaga pendidikan tersebut 

harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya didalam proses mengajar 

maupun dalam pengolahan data siswa dan karyawannya. 

Hal inilah yang harus diimbangi oleh lembaga dalam rangka menanggapi adanya 

komputer sebagai media pengolah data. Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris “English 

Center”, telah memiliki perangkat komputer lengkap namun belum digunakan sebagai 

media pengolah dalam pendataan karyawan dan siswa secara maksimal. Hal ini 

menyebabkan staff admin membutuhkan waktu yang lama untuk menyajikan informasi 

kepada para pengunanya. Adapun sistem yang dilakukan adalah pihak admin adalah 

menerima berkas pendaftaran siswa baru dalam bentuk formulir, dan data karyawan 

yang diinput secara manual kemudian dijadikan arsip dan disimpan dalam almari kabinet 

yang membuat para admin kesulitan untuk melakukan pencarian pada saat data tersebut 

dibutuhkan. 

Berdasar hal tersebut, penulis merancang dan membangun sistem informasi 

komputerisasi untuk mengatasi masalah dan kekurangan dari sistem yang digunakan 

English Center sebelumnya. Dengan sistem pengolahan data yang penulis usulkan, 

pengolahan data dapat dilakukan secara cepat meski dalam jumlah yang banyak. Namun 

hal ini tidak mengurangi tingkat akurasi informasi, melainkan kesalahan dalam hal 

pengolahan dan penyajian laporan dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

2.1  Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, dapat diambil rumusan masalah yang akan menjadi 

bahasan penelitian, yaitu : Bagaimana pembuatan rancang bangun aplikasi untuk 



 
 

mengefisienkan pengolahan data karyawan dan siswa pada Lembaga Pendidikan 

English Center Yogyakarta? 

 

2.2 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis 

menentukan batasan masalah meliputi :  

1. Pengolahan data siswa serta paket program, administrasi serta nilai 

akademiknya. 

2. Pengolahan data karyawan beserta jabatan dan insentifnya, serta 

pengolahan data cabang. Dari data olahan tersebut dapat dihasilkan laporan 

data siswa meliputi laporan data diri siswa, administrasi, akademik, dan 

pilihan program pendidikan. Laporan data karyawan meliputi laporan data diri 

karyawan, jabatan, insentif, ditambah lagi dengan laporan data cabang 

secara umum tanpa membahas keuangan di setiap cabang. 

3. Program hanya dapat digunakan oleh single-user dan memperoleh hak 

akses penuh terhadap konten program. Pembuatan sertifikat dan kuitansi 

untuk keperluan administrasi dibuat diluar program ini. Aplikasi ini bersifat 

offline, jadi kantor pusat tidak dapat mengakses data siswa maupun 

karyawan dari setiap cabang. 

 

2.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari pembuatan  aplikasi ini adalah mengetahui kondisi nyata 

suatu perusahaan baik dari segi manajemen yang diterapkan, kondisi fisik, teknologi 

yang digunakan, kinerja para karyawan dan peserta didik. 

 Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan jenjang Diploma 

untuk jurusan Manajemen Informatika pada STMIK AMIKOM Yogyakarta. 

 

2.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari aplikasi ini adalah meningkatkan kinerja staff admin, 

menghemat waktu dan tenaga, serta meminimalisasi resiko terjadinya kehilangan 

data dan duplikasi data yang tidak diperlukan. 

 

 
2. Landasan Teori 



 
 

2.1 Konsep Dasar Basis Data 

2.1.1 Pengertian Basis Data 

 Basis data (database) adalah kumpulan dari berbagai data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras, serta 

dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi 

spesifikasi dari tipe data, struktur dan batasan dari data atau informasi yang akan 

disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna. 

 

2.1.2 Elemen Basis Data  
1. Entitas 

Merupakan sekumpulan objek yang terdefinisikan yang mempunyai 

karakteristik sama dan dapat dibedakan satu dengan lainnya. Objek dapat 

berupa barang, orang, tempat atau suatu kejadian. 

2. Atribut 

Merupakan deskripsi data yang dapat mengidentifikasi entitas yang 

membedakan entitas tersebut dengan entitas yang lain. Seluruh atribut harus 

cukup untuk menyatakan identitas obyek, atau dengan kata lain, kumpulan 

atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasi keunikan suatu individu. 

3. Nilai Data (Data Value) 

Merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, 

elemen, atau atribut. Atribut nama karyawan menunjukkan tempat dimana 

informasi nama karyawan disimpan, nilai datanya misalnya adalah Febtiana, Yuli, 

Putri dan lain-lain yang merupakan isi data nama karyawan tersebut. 

4. File / Tabel 

Merupakan kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen 

yang sama, atribut yang sama, namun berbeda nilai datanya. 

5. Record / Tuple 

 Merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan 

menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili 

satu data atau informasi. 

 

2.1.3  Database Management System (DBMS) 
 Pengolahan database secara fisik tidak dilakukan oleh pengguna secara 

langsung, tetapi ditangani oleh perangkat lunak yang disebut dengan sistem pengolahan 



 
 

basis data atau Database Management System. Database Management System (DBMS) 

merupakan suatu alat berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

mengolah data yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang mudah dan efisien 

dalam penggunaan dan penyimpanan data. Dua tujuan utama dalam konsep database 

adalah meminimumkan pengulangan data dan mencapai independensi data. 

 Pengulangan data (redudancy) adalah duplikasi data yang artinya data disimpan 

dalam beberapa file. Independensi data adalah kemampuan untuk membuat suatu 

struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses dalam tabel 

dan kamus data yang terpisah secara fisik dari program. 

 Suatu DBMS berisi suatu koleksi data yang saling berelasi dan satu kesatuan 

program yang berfungsi untuk mengakses data tersebut. Jadi DBMS terdiri dari suatu 

database dan program untuk menambah data, menghapus data, mengambil data dan 

membaca data. 

 

2.2. Sistem Perangkat Lunak 
2.2.1. Microsoft Visual Basic 
2.2.1.1. Pengenalan Visual Basic 
 Visual Basic adalah program untuk membuat aplikasi berbasis Microsoft 

Windows secara cepat dan mudah. Visual Basic menyediakan tool untuk membuat 

aplikasi yang sederhana sampai aplikasi kompleks atau rumit baik untuk keperluan 

pribadi maupun untuk keperluan perusahaan/instansi dengan sistem yang lebih besar. 

 “Visual” dalam hal ini merupakan bahasa pemrograman yang menyerahkan 

berbagai macam desain dengan model GUI (Graphical User interface). Hanya dengan 

mengetikkan sedikit kode program, pengguna sudah dapat menikmati program dengan 

tampilan yang menarik. 

 “Basic” menunujukkan bahasa pemrograman BASIC (Beginner All-Purpose 

Symbolic Instruction Code). Visual Basic dikembangkan dari bahasa BASIC yang 

ditambah ratusan perintah tambahan,  function,  keyword dan banyak berhubungan 

langsung dengan GUI Windows. 

 Visual Basic berorientasi pada objek (Object Oriented Programming/OOP) yang 

sangat mudah untuk digunakan dan dipelajari. 

 

2.2.2. Microsoft SQL Server 2000 
2.2.2.1. Pengertian Microsoft  SQL Server 2000 

Microsoft SQL Server adalah sistem manajemen database relasional atau 

Relational Data Base Management System (RDBMS) yang dirancang untuk aplikasi 

dengan arsitektur Client / Server. Client adalah setiap komponen dari sebuah sistem 



 
 

yang meminta layanan atau sumber daya dari komponen sistem lainnya. Sedangkan 

Server adalah setiap komponen sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya ke 

komponen sistem lainnya. 

 

2.2.3. Crystal Reports 8.5 
2.2.3.1. Pengertian Crystal Reports 

Crystal Reports merupakan salah satu reporting tools yang disediakan mulai di 

.NET versi pertama keluar yaitu .NET versi 1.0. Sebelum .NET muncul crystal reports 

merupakan reporting tools yang harus diinstal secara terpisah dan di refrensi secara 

manual library-nya apabila ingin digunakan. Hal tersebut sudah tidak berlaku lagi 

semenjak kemunculan .NET pertama sehingga crystal reports sudah di include kan 

didalam Visual Studio.NET dan tidak perlu diinstal secara terpisah. 

 

3. Tinjauan Umum 
3.1.  Gambaran Umum Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris “ENTER” 

ENTER (English Center) merupakan lembaga pendidikan Bahasa Inggris yang 

berawal dari ide Dace Sarlim yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

orang lain. Ide tersebut mendapat tanggapan baik dari rekan kerja yang lain dan berlanjut 

dengan target selanjutnya yaitu mendapat relasi kerjasama dengan pihak advertising 

untuk pembuatan desain logo dan publikasi. Hingga pada akhir Mei 2009 bersama (7) 

tujuh orang rekannya, yaitu Dace Sarlim (Subang), Zein Arifin (Tangerang), Muhammad 

Arif (Banjarmasin), Dewi Kurniasih (Subang), Hepi (Karawang), Agus (Yogyakarta), Saiful 

(Subang), resmi mendirikan dan menetapkan ENTER sebagai lembaga pendidikan 

Bahasa Inggris. 

Kemunculan nama ENTER sebenarnya berasal dari ide nama sebelumnya, yaitu 

English in Indonesia. Namun, setelah melalui beberapa pertimbangan yang ada, 

akhirnya diputuskan untuk menggunakan nama ENTER (Englih Center). Dengan 

filosofi “klik ENTER maka terbuka jalan meraih kesuksesan. Kepercayaan akan diri, 

keyakinan akan suatu keajaiban”. 

Kantor pusat lembaga pendidikan “ENTER” berada di Gedung CSC Lantai 2 Jl. 

Bimokurdo No. 1 Sapen Yogyakarta, Telepon (0274) 9173860. 

 

3.2. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
English For All People. 

Misi 
1. Mengedepankan kualitas dan layanan terbaik berbasis teknologi. 



 
 

2. Memasyarakatkan Bahasa Inggris kepada semua kalangan. 

3. Memberikan kursus Bahasa Inggris termurah supaya dapat dijangkau oleh 

semua kalangan. 

4. Mempersiapkan era pasar bebas yang berbasis Bahasa Inggris untuk rakyat 

Indonesia mahir Bahasa Inggris. 

5. Mendekatkan tempat kursus kepada para peserta kursus untuk efesiensi waktu 

biaya dan tenaga dengan membuka cabang ENTER di berbagai kota dan 

daerah. 

 

3.3. Rancangan Sistem Yang Diusulkan 
 Setelah menganalisa permasalahan yang ada pada objek penelitian yaitu 

Lembaga Pendidikan English Center Yogyakata, penulis mengambil keputusan bahwa 

perlu diadakannya pembaharuan sistem yang digunakan selama ini. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh pentingnya penyajian sistem informasi yang lebih terperinci, akurat 

dan rapi. Oleh karena itu, penulis mengajukan rancangan sistem yang akan diolah 

secara komputerisasi dengan tujuan agar mempermudah pengolahan data siswa dan 

karyawan. 

 Secara umum rancangan sistem ini ditujukan untuk suatu tahapan penyelesaian 

sederhana, rapi dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Dalam 

menyusun laporan ini, penulis menyajikan rancangan dan beberapa model yaitu 

Flowchart Diagram, Diagram Konteks dan Data Flow Diagram (DFD). 

 

3.4. Flowchart Sistem yang diusulkan 
Sistem flowchart merupakan alat bantu yang banyak digunakan untuk 

menggambarkan sistem secara fisikal. Adapun flowchart yang diusulkan penulis adalah 

sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1.  Implementasi Sistem 
Apabila sistem perangkat lunak telah selesai melewati tahapan pengujian sistem dan 

instalasi program, maka sistem tersebut telah siap untuk digunakan. Namun untuk dapat 

beroperasi sesuai dengan rencana, maka perlu dilakukan tahap pengenalan terhadap 

perangkat lunak yang baru pada pegawai atau user yang berada di Lembaga Pendidikan 

English Center Yogyakarta dengan cara melakukan pengkajian dan pelatihan tentang 

instalasi software dan hardware serta cara kerja sistem yang baru. 

 

4.2. Pemeliharaan 
Adapun cara pemeliharaan sistem dapat dilakukan dengan cara antara lain: 

1. Gunakanlah software windows XP yang asli, bukan bajakan karena dengan 

menggunakan yang asli, pengguna dapat meng-upgrade system operasi yang 

digunakan melalui internet sehingga pada saat terjadi kebocoran pada sistem, 

windows dapat ditutup dengan cara update langsung via internet. 

2. Menginstal antivirus agar komputer tidak diserang oleh virus yang dapat 

memperlambat kinerja sistem operasi dan dapat merubah atau menggandakan, 

menghapus serta menyembunyikan folder atau database. 

3. Menghapus atau mengosongkan recycle bin setelah pengguna menggunakan 

komputer. 

4. Men-default data-data supaya dapat tersusun kembali dengan sempurna. 

5. Membuat dokumentasi atau backup data yaitu sebagai berikut: dokumentasi 

database, dokumentasi aplikasi dan pembuatan manual program. 

 

 

5. Kesimpulan 

5.1. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membangun 

aplikasi sistem informasi pendataan karyawan dan siswa pada Lembaga Pendidikan 

Bahasa Inggris English Center Yogyakarta, harus melakukan: 
1. Pengumpulan data, yaitu metode observasi langsung terhadap sistem yang berjalan 

di Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris English Center Yogyakarta, wawancara 

dengan staff yang bertanggung jawab pada pengolahan dan penyimpanan data, 

mendokumentasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siswa dan karyawan, 

serta studi pustaka di perpustakaan. 



 
 

2. Perancangan diagram aliran data, basis data, dan interface seperti yang telah 

dijabarkan pada bab IV. 

3. Pengujian sistem baik Blackbox testing maupun Whitebox testing agar system yang 

dibangun dapat berjalan dengan baik. 

 Manfaat dari aplikasi ini adalah meningkatkan kinerja staff admin, menghemat 

waktu dan tenaga, serta meminimalisasi resiko terjadinya kehilangan data dan duplikasi 

data yang tidak diperlukan. 

 

5.2. Saran 
 Dengan mengamati langsung sistem penogolahan data siswa dan karyawan 

Lembaga Pendidikan English Center Yogyakarta, maka dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem komputerisasi dalam pengolahan data siswa dan karyawan pada 

Lembaga Pendidikan English Center Yogyakarta merupakan saran atau rekomendasi 

untuk diterapkan. Hal ini penulis sarankan mengingat sistem komputerisasi akan 

lebih praktis dan cepat serta tingkat validasinya terpercaya untuk menyajikan 

informasi kepada pengguna. 

2. Terdapat beberapa kelebihan dengan adanya sistem komputerisasi pada Lembaga 

Pendidikan English Center Yogyakarta, antara lain: 

a. Data siswa, administrasi siswa, akademi, jabatan, kartu, program, insentif, 

karyawan dan data cabang dapat diakses melalui komputer, tidak lagi dengan 

cara membuka berkas yang tersimpan dalam almari kabinet. 

b. Sistem pencatatan, pengubahan dan penghapusan data akan lebih praktis. 

Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa sistem yang kami rancang dan 

kami bangun masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, seperti antara 

lain: 

i. Memerlukan sarana dan biaya yang terhitung cukup banyak. 

ii. Sumber daya manusia yang mengetahui dan memahami teknologi informasi 

masih sedikit. 

iii. Dalam hal kenyamanan, program ini dirancang hanya untuk single-user saja 

yang tentu kurang nyaman apabila nantinya ada user lain yang ingin 

mengakses program. Untuk itu akan lebih baik apabila ditambahkan data 

untuk super user pada database dan ditentukan hak aksesnya ketika login 

program. 

iv. Pada form administrasi siswa, tanggal angsuran I, II, dan III menyamakan 

dengan tanggal default yang tercantum pada saat membuka form ini. Pada 

saat terjadi proses penyimpanan data, maka tanggal angsuran dari ketiganya 



 
 

akan terisi sesuai dengan default tanggal yang tercantum. Hal ini dapat 

menimbulkan terciptanya informasi yang kurang benar karena jika siswa 

sudah membayar lunas pada angsuran pertama, seharusnya tanggal 

angsuran pada angsuran kedua dan ketiga kosong. 

3. Untuk pengembangannya, sistem ini dapat ditambahkan komponen penunjang 

guna meminimalisasi kekurangan dari program, misalkan program dibuat online 

dan ditambahkan komponen agar kantor pusat lembaga dapat mengakses data 

dari cabangnya. 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis berikan. Untuk peneliti berikutnya 

supaya dapat lebih mengembangkan sistem yang penulis usulkan. Semoga sistem yang 

diusulkan dapat membantu Lembaga Pendidikan English Center Yogyakarta untuk 

mengelola data siswa dan karyawannya 

 

 


