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ABSTRACT 

 

In this era of globalization, the development of science and technology especially in 
the field of computers is rapidly increasing, both in terms of hardware (hardware) and 
software (software). This is evidenced by the growing number of people who use computers 
either at government agencies, firms, educational institutions and social institutions, banking, 
data processing, although in terms of its use is still less than optimal.  

As one of the private educational institutions Politeknik Banjarnegara follow these 
developments in an optimal, because the longer the problem will be more and more, where 
the problem requires special handling. 

Problems or obstacles encountered by the Politeknik Banjarnegara KRS charging 
system is still manual so often a delay in the processing of student data that will fill KRS, 
since there are often long queues at filling KRS. Computerized technology developments 
related to the management will have an impact in many aspects. Therefore KRS Online filling 
system as an information processing in terms of student-related data needs to be applied, 
where the effort is expected to provide information in accordance with the desired. 
 

Keywords : Manual KRS charging system change to online KRS charging system
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1. Pendahuluan 

Dalam menyambut era Globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan harus mampu untuk 

mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tentunya 

untuk mengikuti perubahan – perubahan yang terjadi tersebut sangatlah tidak mudah. 

Perusahaan yang cenderung berpikiran tradisional dan tidak mengharapkan adanya 

perubahan, tentunya akan menemui banyak kesulitan dalam menghadapi operasinya. 

Tidak terkecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti perguruan 

tinggi atau universitas. 

 Setiap perguruan tinggi atau universitas tentunya memiliki strategi masing – masing 

dalam menarik minat calon mahasiswa baru, seperti meningkatkan citra atau mutu dalam 

bidang akademik maupun non akademik. Tentunya semua perguruan  tinggi atau 

universitas ingin yang terbaik untuk kemajuan perguruan tinggi tersebut. 

 Banyak cara untuk meningkatkan citra perguruan tinggi atau universitas di bidang 

non akademik, salah satunya dengan mengadakan perubahan sistem yang masih manual 

menjadi terkomputerisasi, agar setiap kegiatan bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan 

efisien. Kemajuan teknologi komputer pada saat ini sudah sangat canggih, dengan adanya 

jaringan internet setiap perguruan tinggi di haruskan untuk memiliki website agar dapat 

memudahkan seluruh calon mahasiswa baru yang ingin mencari informasi tentang 

perguruan tinggi yang diinginkan. Internet juga bisa sangat membantu perguruan tinggi 

dalam menjalankan sistem akademik, saat ini telah banyak perguruan tinggi yang 

menggunakan internet untuk membantu menjalankan sistem akademiknya, salah satu 

contoh sistem akademik yang menggunakan internet yaitu sistem pengisian KRS secara 

online. 

 Pada setiap perguruan tinggi atau universitas tentunya memiliki sistem pengisian 

KRS sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah yang akan di tempuh pada semester 

depan. Namun banyak perguruan tinggi atau universitas yang masih menggunakan sistem 

pengisian KRS dengan cara manual, akibatnya sering terjadi keterlambatan karena terjadi 

antrian panjang mahasiswa yang akan mengisi KRS. Oleh sebab itu maka perlu diadakan 

sistem pengisian KRS yang terkomputerisasi agar tidak terjadi antrian panjang dan dapat 

mempersingkat waktu. 

 Kampus Politeknik Banjarnegara merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

masih baru di Banjarnegara dan sistem pengsian KRS pada kampus Politeknik 

Banjarnegara masih menggunakan sistem manual, maka penulis melakukan studi 

penelitian terhadap kampus Politeknik Banjarnegara. 
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2. Landasan Teori 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

 Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem itu 

digunakan. Berikut adalah definisi sistem secara umum sesuai konteksnya. 

1. Kumpulan dari elemen – elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang sama. 

Contoh : 

a) Sistem Tatasurya 

b) Sistem Pencernaan 

c) Sistem Komputer 

d) Sistem Informasi 

2. Sekumpulan objek – objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan 

antar objek bisa dilihat sebagai suatu kesatuan yang dirancang untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Dengan demikian secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan 

atau himpunan dari unsure atau variabel – variabel yang saling terorganisasi, saling 

berinteraksi, dan saling bergantungan satu sama lain. Murdick dan Ross (1993) 

mendeinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang 

lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sementara, definisi sistem dalam kamus Webster’ 

Unbriged  adalah elemen – elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan 

atau organisasi. 

 Menurut Scott (1996),sistem terdiri dari unsure – unsure seperti masukan (input), 

pengolahan (processing), serta keluaran (output). Cirri pokok sistem menurut gaspert ada 

empat, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur – unsur, 

ditandai dengan saling berhubungan dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. 

 

2.1.1 Karakteistik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu :  (Jogianto, 

2005 : 3) 

1. Komponen-komponen (Components) 

 Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa 

suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. setiap subsistem 
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mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu 

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

2. Batas sistem (Boundary) 

 Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi 

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem 

tersebut. 

3. Lingkungan luar sistem (Environment) 

 Lingkungan luar (evinronment) dari suatu sistem adalah apapun 

diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem 

dapat bersifat menguntungkan dana dapat juga bersifat menguntungkan 

sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari 

sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. sedang 

lingkunagn luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak 

maka akan menggangu kalangsungan hidup dari sistem. 

4. Penghubung (Interface) 

 Penghubung (interfance) merupakan media penghubung antara 

satu subsistem dengan subsistem yang lainya. melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke 

subsistem yang lainya. Dengan penghubung satu subsistem dapat 

berintegrasi dengan subsistem yang lainya membentuk satu kesatuan.  

 Sedangkan menurut Burch dan Grundnitski (dalam Jogiyanto 2005 

:196) desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, 

perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

 Desain sistem menetukan bagaimana suatu sistem akan 

menyelesaikan tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-

komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sesistem 

sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem 

(Jogiyanto ; 2005:196). 

 Berdasarkan beberapa defenisi diatas maka desain sistem dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem 
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b. Pendefenisisn dari kebutuhan-kebutuhan funsional  

c. Persiapan untuk rancang bangun untuk implementasi  

d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk  

e. Yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam 

suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi  

f. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponenen-komponen 

perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. 

5. Masukkan (Input) 

  Masukan (input) sistem adalah energi yang masukan 

kedalam sistem. masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance 

input), dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi 

yang dimasukan supaya tersebut dapat beroperasi.signal input adalah 

energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. sebagai contoh didalam 

komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran (Output) 

 Keluaran (output) sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklafikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 

misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran 

yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedang 

informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. 

7. Pengolah (Process) 

 Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. suatu sistem produksi akan mengolah 

masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran 

berupa barang jadi. 

8. Sasaran atau tujuan (Goal) 

 Sebuah sistem sudah tentu mempunyai sasaran ataupun tujuan. 

Dengan adanya sasaran sistem, maka kita dapat menentukan masukan 

yang dibutuhkan sistem dan keluaran apa yang akan dihasilkan sistem 

tersebut dapat dikatakan berhasil apabila mencapai/mengenai sasaran atau 

pun tujuan. 

 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/komunikasi-data-dan-jaringan-komputer.html
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2.1.2 Klasifikasi Sistem 

 Menurut Jogiyanto HM ( 1990 : 6 ) sistem dapat diklasifikasikan dari 

beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut ini : 

1. Sistem Abstrak Lawan Dari Sistem Fisik 

  Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide 

yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia. Sistem fisik 

merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem computer dan sistem 

akuntansi. 

2. Sistem Deterministik Lawan Dari Sistem Probabilistik 

  Sistem deterministik adalah sistem yang interaksi antara bagian-

bagiannya diketahui dengan pasti, sehingga operasinya dapat diketahui 

sebelumnya, misalnya sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem 

yang operasinya mengandung kemungkinan, sehingga keluarannya tidak dapat 

diramalkan dengan pasti. 

3. Sistem Tertutup Lawan Dari Sistem Terbuka 

  Sistem tertutup adalah sistem yang tidak melakukan pertukaran 

apapun atau berinteraksi dengan lingkungan luar. Sistem ini merupakan sistem 

mandiri yaitu tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. 

Sistem Terbuka adalah sistem yang melakukan pertukaran dengan sistem-

sistem diluarnya, sistem menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk 

lingkungan luar atau subsistem lainnya dan cenderung melakukan adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan, dalam usaha mempertahankan 

keberadaanya. 

4. Sistem Alamiah Lawan Dari Sistem Buatan  

  Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, 

misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan adalah sistem yang dirancang 

oleh manusia, misalnya sistem informasi. 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang dirubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

berarti bagi pihak yang menerimanya. Sedangkan data adalah suatu kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dari kesatuan nyata. 

 Data sering disebut sebagai bahan mentah informasi. Tapi menurut Murdick, 

dkk (1984) merumuskan bahwa data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada 

proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil 
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kembali untuk pengambilan keputusan. Menurut Zulkifli Amsyah (1987) data adalah 

fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk 

media. (Gultom et al, 2005).  

Adapun definisi dari kata data adalah suatu istilah majemuk dari datum yang 

berarti fakta atau bagian dari kata yang mengandung arti, yang berhubungan dengan 

kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata angka-angka, huruf-huruf atau 

simbol-simbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi atau situasi. Jelasnya data itu dapat 

berupa apa saja dan dapat ditemui dimana saja. Kegunaan data adalah sebagai bahan 

dasar yang objektif dalam proses penyusunan kebijakan dan keputusan. Dalam 

kaitannya dengan pengolahan data dengan computer, pengertian data dapat dibatasi 

pada fakta-fakta yang dapat direkam. Dalam setiap pengolahan data, data merupakan 

sumber informasi yang dapat dihasilkan. 

Menurut Barry E. Cushing, informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan 

data yang diorganisasikan dan berguna bagi orang atau pihak yang menerimanya. 

Informasi dikatakan berguna apabila mempunyai kualitas yang baik dalam membantu 

seorang manager mengambil keputusan dan dapat menentukan kebijaksanaan-

kebijaksanaan guna mencapai tujuan organisasi. 

2.2.1 Kualitas Informasi 

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu :  

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal, 

yaitu :  (Jogiyanto, H.M, 2005) 

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

harus jelas mencerminkan maksudnya.  

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang ke penerima tidak 

boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak ada nilainya lagi. 

Karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.  

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. 

2.3  Definisi KRS 

  KRS (Kartu Rencana Studi) merupakan salah satu persyaratan dalam 

Perguruan Tinggi. Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS pada setiap awal semester jika 
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ingin melanjutkan aktivitas perkuliahan, KRS (Kartu Rencana Studi) berisi data – data mata 

kuliah yang akan diambil oleh setiap mahasiswa pada semester selanjutnya. 

2.4  Sistem Informasi Pengisian KRS 

   Melihat dari definisi – definisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertian 

Sistem Informasi Pengisian KRS adalah sebuah sistem yang berujuan untuk memberikan 

informasi – informasi tentang data mata kuliah yang telah diambil oleh setiap mahasiswa 

dalam Perguruan Tinggi. 

2.5 Software 

   Dalam pembuatan sistem informasi KRS online tentunya memerlukan 

berbagai macam perangkat lunak (software) agar pembuatan sistem dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Berikut adalah macam-macam perangkat lunak (software) yang 

digunakan dalam pembuatan sistem informasi KRS online pada Kampus Politeknik 

Politeknik Banjarnegara. 

2.5.1 PHP (Hypertext Preprocessing) 

  PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yang 

merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian 

besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi 

PHP yang spesifik. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk 

memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

Hubungan PHP dengan HTML Halaman web biasanya disusun dari kode-kode 

html yang disimpan dalam  

sebuah file berekstensi .html. File html ini dikirimkan oleh server (atau file) ke 

browser, kemudian browser menerjemahkan kode-kode tersebut sehingga 

menghasilkan suatu tampilan yang indah. Lain halnya dengan program php, 

program ini harus diterjemahkan oleh web-server sehingga menghasilkan kode 

html yang dikirim ke browser agar dapat ditampilkan. Program ini dapat berdiri 

sendiri ataupun disisipkan di antara kode-kode html sehingga dapat langsung 

ditampilkan bersama dengan kode-kode html tersebut. Program php dapat 

ditambahkan dengan mengapit program tersebut di antara tanda . Tanda-tanda 

tersebut biasanya disebut tanda untuk escaping (kabur) dari kode html. File html 

yang telah dibubuhi program php harus diganti ekstensi-nya menjadi .php3 atau 



 

8 
 

.php.  

PHP merupakan bahasa pemograman web yang bersifat server-side 

HTML=embedded scripting, di mana script-nya menyatu dengan HTML dan 

berada si server. Artinya adalah sintaks dan perintah-perintah yang kita berikan 

akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan HTML biasa. PHP 

dikenal sebgai bahasa scripting yang menyatu dengan tag HTML, dieksekusi di 

server dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti ASP 

(Active Server Pages) dan JSP (Java Server Pages). PHP pertama kali dibuat 

oleh Rasmus Lerdroft, seorang programmer C. Semula PHP digunakannya 

untuk menghitung jumlah pengunjung di dalam webnya. Kemudian ia 

mengeluarkan Personal Home Page Tools versi 1.0 secara gratis. Versi ini 

pertama kali keluar pada tahun 1995. Isinya adalah sekumpulan script PERL 

yang dibuatnya untuk membuat halaman webnya menjadi dinamis. Kemudian 

pada tahun  

1996 ia mengeluarkan PHP versi 2.0 yang kemampuannya telah dapat 

mengakses database dan dapat terintegrasi dengan HTML. Pada tahun 1998 

tepatnya pada tanggal 6 Juni 1998 keluarlah PHP versi 3.0 

yang dikeluarkan oleh Rasmus sendiri bersama kelompok pengembang 

softwarenya. Versi terbaru, yaitu PHP 4.0 keluar pada tanggal 22 Mei 2000 

merupakan versi yang lebih lengkap lagi dibandingkan dengan versi 

sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar pada PHP 4.0 adalah 

terintegrasinya Zend Engine yang dibuat oleh Zend Suraski dan Andi Gutmans 

yang merupakan penyempurnaan dari PHP scripting engine. Yang lainnya 

adalah build in HTTP session, tidak lagi menggunakan 

library tambahan seperti pada PHP. Tujuan dari bahasa scripting ini adalah 

untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan di atas teknologi web. Dalam 

hal ini, aplikasi pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi 

prosesnya secara keseluruhan dijalankan web server.  

Kelebihan PHP Ketika e-commerce semakin berkembang, situs-situs yang 

statispun semakin ditinggalkan, karena dianggap sudah tidak memenuhi 

keinginan pasar, padahal situs tersebut harus tetap dinamis. Pada saat ini 

bahasa PERL dan CGI sudah jauh ketinggalan jaman sehingga sebagian besar 

designer web banyak beralih ke bahasa server-side scripting yang lebih dinamis 

seperti PHP. Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun 

kekuatan yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan system 

database di dalam web. Sistem database yang dapat didukung oleh PHP adalah 
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:  

1. Oracle 

2. MySQL 

3. Sybase 

4. PostgreSQL 

PHP dapat berjalan di berbagai system operasi seperti windows 98/NT,  

UNIX/LINUX, solaris maupun macintosh. 

2.5.2 Macromedia Dreamweaver 

   Macromedia Dreamweaver adalah sebuah software HTML 

editor yang digunakan untuk mendesain secara visual dan megelola situs web 

maupun halaman web. Zak Ruvalcaba (2002:1), “menyatakan 

Dreamweaveradalah WYSIWYG (dalam istilah yang lebih sederhana, sebuah 

editor apa yang anda lihat itulah yang anda dapat) dengan pengertian ini, anda 

dapat membuka dreamweaver, mulai mengetik, menyimpan file anda kedalam 

file HTML, dan melihatnya dalam sebuah browser dengan sedikit atau ketidak 

teraturan”.Mendisain di dreamweaverbagaikan mendisain mimpi yang indah, hal 

ini dikarenakan dreamweavermampu mengolah script server side menggunakan 

script PUP, ASP, ASP Net, Coldfusion serta JSP. Tidak kalah menarik 

dreamweaver menyediakan fasilitas untuk mengkoneksi database, bila ingin 

mendisain menggunakan database. Tentang client side programnnya, 

dreamweaver masih lebih unggul dibandingkan aplikasi – aplikasi pembangun 

web lainnya. Dengan koleksi behaviour yang beragam, dukungan plug-in yang 

banyak, animasi layer dan lain sebagainya, membuat dreamweaver semakin 

jauh meninggalkan pesaing – pesaingnya, hal ini memungkinkan untuk 

pembuatan halaman web yang interaktif. 

2.5.3 MySQL 

   MySQL adalah perangkat lunak database server atau sebut 

saja Database Smart. Database ini semakin lama semakin populer. Dengan 

menggunakan database ini, data semakin aman dan berdaya guna. Database 

ini juga banyak dipakai pada web database sehingga data semakin terintegrasi 

antara database dekstop dengan database web. Untuk menggunakan database 

MySQL harus menginstalasinya dahulu ke komputer. 
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  MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server 

lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single 

user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL 

dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase. Keistimewaan MySQL Sebagai 

server database dengan konsep database modern, MySQL memiliki 

keistimewaan.  Beberapa keistimewaan dimiliki MySQL sebagai berikut : 

1). Portability database MySQL berfungsi dengan stabil tanpa kendala, 

berarti berlaku pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, 

FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga, HP-Unix, dan lain-lain. 

2). Open Source MySQL merupakan database open source (gratis), di 

bawah lisensi GPL sehingga dapat memperoleh dan menggunakannya 

secara cuma-cuma tanpa membayar sepersen pun. 

3). Multiuser MySQL merupakan database yang dapat digunakan untuk 

menangani beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa mengalami 

masalah. Dan memungkinkan sebuah database server MySQL dapat 

diakses client secara bersamaan pula. 

4). Performace Tuning MySQL mempunyai kecepatan yang cukup baik 

dalam menangani query-query sederhana, serta mampu memproses lebih 

banyak SQL per satuan waktu. 

5). Column Type Database MySQL didukung dengan tipe data yang sangat 

kompleks, seperti signed/unsigned integer, float, double, char, varchar, text, 

blob, data, time, datetime, timestamp, year, set serta enum. 

6). Command dan Functions MySQL server memiliki operator dan fungsi 

secara penuh yang mendukung perintah SELECT dan WHERE dalam 

query. 

7). SecuritySistem Security pada MySQL mempunyai beberapa lapisan 

sekuritas seperti tingkatan subnetmask, hostname, dan izin akses user 

dengan sistem perizinan yang mendetil serta password terenkripsi. 

8) Scalability dan Limits MySQL mempunyai kemampuan menangani 

database dalam skala cukup besar, dengan jumlah record lebih dari 50 juta 

dan 60 ribu tabel serta 5 miliar baris. Selain itu dapat menampung indeks 

sampai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

9). Connectivity adanya kemampuan MySQL melakukan koneksi dengan 

client menggunakan protokol TCP/IP, Unix socket (Unix), atau Named Pipes 

(NT). 
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10). Localization adanya kemampuan dalam mendeteksi kesalahan (error 

code) pada client menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. 

11). Interface MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan 

bahasa pemograman menggunakan fungsi API (Application Programming 

Interface). 

12). Clients dan Tools Database MySQL dilengkapi berbagai tools yang 

dapat digunakan untuk administrasi database. 

13). Struktur Tabel MySQL memiliki struktur tabel cukup baik serta cukup 

fleksibel, misalnya ketika menangani alter table. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Analisis Sistem 

 Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penggunaan dari sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian –bagian komponennya bertujuan untuk mendefinisikan dan 

mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan, yang terjadi dan kebutuhan yang 

diharapkan. Tetapi analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting, karena ditahap 

ini akan menyebabkan kesalahan ditahap berikutnya. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem meliputi beberapa bagian yaitu : 

1. Perancangan Data Flowchart Sistem 

2. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 

3. Perancangan Entity Relationship Diagram 

4. Perancangan Relasi Antar Tabel 

5. Perancangan Struktur Tabel 

6. Perancangan Antarmuka (User Interface) 

4. Implementasi Sistem 

4.1 Halaman Utama Login Admin 
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Gambar 1 Halaman Login Admin 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

  Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal diantaranya: 

Untuk membuat KRS Online pada kampus Politeknik Banjarnegara diperlukan 

langkah – langkah yaitu: meneliti masalah yang ada disistem pengisian KRS 

Politeknik Banjarnegara, melakukan wawancara ke pihak Politeknik Banjarnegara, 

mengumpulkan landasan teori yang terkait dengan penelitian, melakukan analisis, 

melakukan perancangan, melakukan implementasi, serta melakukan pengujian 

terhadap program. 

Ketika melakukan implementasi dari perancangan yang telah dibuat, tidak lepas dari 

kemungkinan adanya penambahan diluar perancangan. 

Untuk menjamin kualitas data dalam implementasi KRS Online diperlukan 1 

database sehingga data yang dihasilkan antara sistem satu dengan sistem yang 

lainnya akan valid. 

5.2 Saran 

 Untuk perkembangan yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya, maka 

beberapa saran berikut perlu dilakukan: 

Untuk pengembangan sistem pengisian KRS Online sebaiknya perlu di tambahkan 

sistem informasi lainnya yang belum terkomputerisasi seperti, sistem KHS, 

penjadwalan kuliah, dan sebagainya. 

1. Sebelum sistem pengisian KRS online diterapkan di kampus Politeknik 

Banjarnegara, sebaiknya pihak kampus menyelenggarakan demo cara 

menggunakan sistem pengisian KRS online, agar mahasiswa tidak bingung 

ketika mengisi KRS. 

2. Untuk user interface akan lebih baik jika dikembangkan dan diberi fitur-fitur 

kampus agar lebih menarik, sehingga mahasiswa baru juga tidak bingung 

saat menggunakan sistem tersebut. 
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