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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 STIQ An-nur 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 STIQ An-nur  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. 
 
Keyword : Informasi,Portal Academic, Websi
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1.  Pendahuluan 

Perkembangan informasi yang demikian pesatnya membawa dampak yang 

sangat siknifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saat ini teknologi informasi  

banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti  bidang usaha, administrasi, 

pendidikan  dan lain-lain. Penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk efektifitas dan 

efesiensi  pekerjaan. 

 Pembangunan dunia pendidikan yang semakin mengalami perkembangan pesat 

seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi yang sangat beraneka ragam, 

diperlukan peningkatan mutu dan mekanisme  pelayanan di bidang pendidikan agar lebih 

berdaya guna dan berhasil guna, sehingga sumber daya manusia (sdm) yang diciptaka 

dapat ikut berpartisipasi dalam membangun dunia luar sesuai dengan kemampuannya. 

Universitas negri maupun swasta sudah banyak  yang menampilkan sistem informasi 

akademik berbasis web  serta menampilkan pengisian KRS secara online. 

 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. 

 Dalam dunia pendidikan sistem komputerisasi secar online sangat bermanfaat 

dalam membantu untuk memperoleh suatu informasi yang berhubngan dengan dunia 

akademik. 

 

2.  Landasan Teori 

2.1. Pengertiam Sistem 

Menurut Kusrini, M.Kom ;(2007:11). Sistem merupakan kumpulan elemen yang 

saling berkaitan yang bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga 

menghasilkan keluaran (output). 

 

2.2.  Karakteristik Sistem 

Menurut Hanif Al Fatta ;(2007:3). Untuk memahami atau mengembangkan suatu 

sistem, maka perlu memedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut 

adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sisitem dengan sistem yang 

lain : 
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1. Komponen sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang salig beriteraksi, yang 

artinya saling berkerja sama membentuk sat kesatuan. Komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau 

bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu 

mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap 

subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. 

2. Batasan Sistem 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan 

sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Baasan suatu sistem 

menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat merugikan. Lingkungan luar yang 

menguntungkan  merupakan energy sistem dan harus tetap dijaga demi  

kelangsungan hidup suatu sistem tersebut. Lingkungan luar yang merugikan 

harus ditahan sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup tersebut. 

4. Penghubung Sistem (interface) 

Penghuung (interface) merupaka media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini  memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir antara susistem. Dengan penghubung suatu 

subsistem dapat berinteraksi  dengan subsistem lainnya membentuk suatu 

kesatuan. 

5. Masukan Sistem (input) 

Masuan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). 

Mintenance input adalah energy yang dimasukkan supaya sistem tersebut 

dapat beroprasi. Signal input adalah energy yang diproses untuk 

mendapatkan keluara. Sebagai contoh di dalam sistem komputer, program 

adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoprasikan komputer 

dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran Sistem (output) 

Keluaran (output) adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembangunan. Keluaran dapat merupakan 

masukan untuk subsistem yang lain. 



3 
 

7. Penyimpanan (storage) 

Area yang dikuasai atau digunakan untuk menyimpan sementara dan tetap 

dari informasi, energy, bahan baku, dan sebagainya. 

2.3. Pengertian Informasi 

Menurut Kusrini, M.Kom ;(2007:4). Informasi merupakan hasil olah data, di mana 

data tersebut sudah diproses dan diinterprentasikan menjadi suatu yang bermakna untuk 

pengamilan keputusan. 

2.3.1. Kualitas Informasi 

1. Akurat 

2. Tepat Waktu 

3. Relevan 

4. Ekonomi, efesien, dan dapat dipercaya 

 

2.4. Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.4.1. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Hanif Al Fatta ;(2007:9). Untuk memahami sistem informasi, harus dilihat 

keterkatan antara data dan informasi sebagai entitas penting pembentuk sistem 

informasi. Data merupaka nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari kontek 

apapun. Sememntara informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk 

yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini 

atau mendatang (Davis,1995). Mc Leod (1995) mengatakan bahwa informasi adalah data 

yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. 

 

2.4.2. Komponen Sistem Informasi 

 Menurut Hanif Al Fatta ;(2007:10). Stair (1992) menjelaskan bahwa sistem 

informasi berbasis komputer (CBIS) dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-

komponen berikut :
 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, 

memproses data, dan keluaran data. 

2. Perangkat Lunak 

Program dan intruksi yang diberikan ke komputer. 

3. Database 

Kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa 

sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. 

4. Telekomunikasi 
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Komunikasi yany menghuungkan antara pengguana sistem dengan sistem 

komputer secara bersama-sama kedalam suatu jaringan kerja yang efektif. 

5. Manusia 

Personal dari sistem informasi, meliputi manajer, analisis, programmer, dan 

operator, serta bertanggung jawab rehadap perawatan sistem. 

 

2.4.3. Definisi KRS 

 KRS (Kartu Rencana Studi) merupakan salah satu persyaratan dalam Perguruan 

Tinggi. Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS pada setiap awal semester jika ingin 

melanjutkan aktivitas perkuliahan, KRS (Kartu Rencana Studi) berisi data – data mata 

kuliah yang akan diambil oleh setiap mahasiswa pada semester selanjutnya. 

 

2.4.4. 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. Flowchart 

2.5.1. Flowchart Sistem 

Yaitu bagian yang menggamarkan suatu prosedur dan proses suatu file dalam 

suatu media menjadi file dalam media yang lain dalam suatu sistem data. 

Simol yang digunakan : 

    

   : pita magnetic 

          

   : keyboard 

 

   : storage  

 

   : input / outpot       

          

   : proses 

    

              : magnetic tape   

    : arah proses  
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2.5.2. Flowchart Program 

Yaitu bagan yang menggambarkan urutan logika dri suatu procedure pemecahan 

masalah. 

Simbol yang digunakan :  

 

  : (terminal symbol), menunjukkan awal dan akhir dari 

program.  

 

  : (prosesing symbol), menunjukkan pengolahan 

aritmatika dan pemindahan data.   

       

  : (input / output symbol), menunjukkan proses input 

dan output.    

   

  : (decision symbol), mewakili proses perbandingan 

logika.      

     

  : (predefined process symbol), proses yang ditulis 

sebagai subprogram, yaitu prosedur / fungsi.  

      

: (connector symbol), penghubung pada halaman yang       

sama.  

       

 : arah proses 

 

2.5.3. Data FlowDiagram 

 Menurut Kusrini, S.Kom ;(2007:41). DFD adalah suatu model logika data atau 

proses yaitu dibuat untuk menggambarkan asal data dan tujuan data yang keluar dari 

sistem, tempat penyimpanan data, proses data yang menghasilkan data tersebut, serta 

interaksi data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut 

 

2.5.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Hanif Al Fatta ;(2007:121). ERD adalah gambar atau diagram yang 

menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas 

biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. Dalam entitas digunakan untuk 

menghubungkan antara entitas yang sekaligus menunjukkan hubungan antar data. 
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2.6. Perangkat Lunak (Software) Yang Digunakan 

2.6.1. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk 

membuat halaman web yang dinamis. PHP merupakan software yang open source dan 

mampu lintas platform, yaitu dapat digunakan dengan sistem operasi dan weg server 

apapun. PHP mampu berjalan di Windows  dan beberapa distro Linux. 

 

2.6.2. Macromedia Dreamweaver 8 

Versi terbaru Macromedia Dreamweaver ditahun 2005 adalah Macromedia 

Dreamweaver 8 yang merupakan penyempurnaan dari versi seelumnya. Fasilitas terbaru 

dari Macromedia Dreamwaver 8 adalah Zoom Tool and Guides, Panel SCC yang baru, 

Code collapse,Coding Toolbar dan Insert Flash Vidio. Macromedia ini mendukung 

pemrograman client side yang terkenal, yaitu : Java Script, Script Server Side, seperti 

personal Home Page, Actve Server Pages (ASP), ASP.NET, coldFusion, dan Java 

Server Pages (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. 

 

2.6.3. XAMPP 1.7.3 

 Xampp adalah suatu program untuk apikasi Web Server yang erisi PHP, MySQL, 

Apache dan PHPMyAdmin. XAMPP merupakan Tool yang menyediakan paket perangkat 

lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi 

menginstal dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

 Software XAMPP versi 1.7.3 ini terdiri atas : 

1. Apache versi : Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14  

OpenSSL/0.9.81 mod_autoindex_color  PHP/5.3.1

 mod_apreq2 

20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 perl/v5.10.1b 

Tugas utama apache adalah memnghasilkan halamn web yang benar pada 

peminta, berdasarkan kode PHP yang ditulis oleh pembuat halaman web. 

Jika diperlikan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan maka dapat saja 

suat database diakses terleih dahulu (missal dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 
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2. MySQL versi : 5.1.41 

MySQL digunakan untuk membuat dn mengola databse beserta isinya. Kita 

dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan dan menghapus data 

yang berada dalam database. 

3. PHP vesrsi : 5.3.1 

PHP dapat memanfaatkan database untuk menghasilkan halaman web yang 

dinamis. PHP juga mendukung sistem manajemen Database Oracle , 

Microsoft Occes, Interbase, d-Base, PostgresSQL dan sebagainya. 

4. phpMyAdmin 

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

database dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin kita dapat 

membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah tanpa hafal 

perintahnya. 

 

2.6.4. Bahasa Basis Data (SQL) 

 Menurut M.rudianto Arif ;(2006:40). SQL (Structured Query Lenguage) adalah 

bahasa yang bersifat request oriented dan bersifat non-prosedur sehinggan lebih mudah 

untuk dipelajari karna sintaksi yang digunakan hamper menyerupai bahasa yang 

digunakan manusia untuk berkomunikasi. Selain itu, SQL juga bersifat non case sensitive 

Bahasa SQL mempunyai dua bagian, yaitu :  

1. DDL (Data Definition Lenguage) 

Yaitu bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data 

yang berhuungan dan penghapusan ojek seperti tabel, indeks, bahkan basis 

datanya sendiri. Misalkan CREATE, DROP, ALTER. 

2. DML (Data Manipulation Language) 

Yaitu bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada 

tabel, record. Misalnya INSERT, UPDATE, SELECT, dan DELETE. 

 

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. 
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3.2. Analisis PIECES 

Menurut Hanif Al Fatta ;(2007:51). Untuk mengidentifiksi masalah, harus 

dilakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisien, dan 

pelayanan pelanggan. Panduan ini dikenal dengan analisis PIECES (performance, 

information, economy, control efficiency dan services). 

 

3.2.1. Analisis Kinerja (Performance) 

Kinerja atau performance adalah suatu kemampuan sistem dalam 

menyelesaikan tugas denga cepat sehingg sasaran dapat segera tercapai. Kinerja diukur 

dengan jumlah produksi dan waktu tanggap. Jumlah produksi (troughput) adalah jumlah 

pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Dan waktu tanggap 

(response time) adalah keterlambatan rata-rata suatu transaksi dengan tanggapan yang 

diberikan kepada transaksi tersebut. 

 

3.2.2. Analisis Informasi (Information) 

Informasi merupakan komoditas bagi pengguna terahir. Pada STIQ An-nur 

Yogyakarta masih terdapat situasi yang membutuhkan peningkatan kualitas dan 

kecepatan dalam hal pengelolaan informasi. 

 Kelemahan di dalam informasi diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Akurat : Dalam pendataan mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS 

tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam input 

data. 

2. Relevan : Dalam input KRS ke dalam database tidak menutup 

kemungkinan Admin memasukkan data yang sama sehingga data menjadi 

tidak relevan. 

3. Update Data: Sering terjadi perubahan data-data mahasiswa pada saat 

Tahun Ajaran baru. 

3.2.3. Analisis Ekonomi (economy) 

Adalah penilaian sistem dalam pengurangan dan keuntungan yang akan didapat 

dari sistem yang dikembangkan. Sistem ini akan memberikan penghematan operasional 

dan meningkatkan keuntungan organisasi. Penghematan dapat melalui pengurangan 

bahan baku dan perawatan. Sementara keuntungan didapat dari peningkatan nilai 

informasi dan keputusan yang dihasilkan. 
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3.2.4. Analisis Pengendalian (control) 

Pengendalian (control) sangat diperlukan keberadaanya  untuk menghindari dan 

mendeteksi secara dini terhadap penyalahgunaan atau kesalahan sistem serta untuk 

menjamin keamanan dan informasi. Dengan adanya  kontrol maka tugas-tugas atau 

kinerja yang mengalami gangguan dapat di perbaiki. Pengolahan data lebih aman karena 

tersimpan dalam database server dan sistem memakai psswore dan tidak ada kesamaan 

data dalam file karena dibatasi oleh sistem. 

 

3.2.5. Analisis Efisiensi (Eficiency) 

Berhubungan dengan sumber daya yang ada guna meminimalkan pemborosan. 

Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal atas 

sumber daya yang tersedia yang meliputi manusia, informasi, waktu, uang, perlatan, 

ruang dan keterlambatan pengolahan data. 

 

3.2.6. Analisis Pelayanan (service) 

Perkembangan organisasi dipicu pada peningkatan layanan yang lebih baik. 

Peninngkatan layanan terhadap sistem yang dikembangkan akan memberikan sistem 

yang mudah dipakai. 

 

3.3.7 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Dalam analisis kebutuhan sistem akan menjelaskan apa yang di butuhkan untuk 

menjalankan sistem KRS online pada kampus STIQ An-nur Bantul Yogyakarta. Untuk 

mempermudah analisis sistem dalam menentukan keseluruhan kebutuhan secara 

lengkap maka analisis membagi kebutuhan sistem kedalam dua jenis, yaitu 

 

3.3. Perancang Proses 

Merupakan gambaran secara umum bagaimana sistem berjalan dan 

menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada didalam sistem adapun gambaran 

flowchart sistem baru yang akan dibuat adalah sebagai berikut: 
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3.3.1.  Flowchart Sistem Pengisian KRS Online 

 Gambar 3.1. Flowchart Sistem 

 

3.3.2. Data Flow Diagram 

 Gambar 3.2. Diagram Konteks 
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3.3.3 DFD Level 1 

 

Gambar 3.3. DFD Level 1 
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3.3.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Gambar 3.4. ERD 

 

3.3.5. Relasi Antar Tabel 
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4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
4.1 Implementasi 
 

Implementasi merupakan tahapan penerapan dari perancangan yang telah 
dibuat. 

 
4.2. Implementasi Basis Data 

Basis data dibuat menggunakan DBMS Mysql. Berikut merupakan implementasi 

basis data yang didasari pada perancangan struktur basis data. 

 

4.3. Implementasi Interface Admin 

 

 

 

4.4. Pembahasan 

 

Pembahasan merupan tahapan ketika penelitian diimplementasikan  yang 

meliputi pembahasan kode program dan pengujian program. 

 

4.5. Pengujian Program 

Tujuan pengujian sistem adalah untuk mengetahui letak dan bentuk kekurangan 

dari sistem yang dibuat dengan melakukan kegiatan studi kelayakan. Pengujian program 

dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap sistem tersebut. Permasalahan ini 

bertujuan apakah sistem yang dibuat sudah membantu menyelesaikan permasalahan 

yang ada atau sebaliknya. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari kesalahan-

kesalahan pada program yang dibuat. 

 

4.6. Pengujian Sistem 

Uji coba sistem biasanya dilakukan setelah uji coba program. Uji coba sistem 

dilakukan untuk memeriksa kekompakan antar komponen sistem implementasi. Tujuan 

utama dari uji coba sistem ini adalah untuk memastikn bahwa elemen-elemen atau 

komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai yang diharapkan. Uji coba perlu 

dilakukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan yang mungkin masih terjadi. Pada 

uji coba program, masing-masing program yang telah berjalan dengan benar dan baik 
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bukan berarti program tersebut juga dapat berjalan dengan program lainnya dalam 

sistem dengan baik. Kumpulan dari program yang telah diintegrasikan perlu dites 

kembali untuk melihat apakah suatu program dapat menerima input data dengan baik, 

dapat memprosesnya dengan baik dan dapat memberikan output kepada program 

lainnya. Ada dua cara pengujian sistem yaitu : 

 

4.7.1. White Box Testing 
Pengujian White Box adalah metode perancangan test case yang menggunakan 

struktur control dari perancangan procedural untuk mendapatkan tast case. 

 

4.7.2. Black Box Testing 
Pengujian ini dapat dilakukan untuk interface perangkat lunak. Tujuan test case 

ini menunjukan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasi. Tujuan dilakukannya 

testing ini adalah untuk mencari kesalahan-kesalahan pada fungsi yang salah atau 

hilang, interface, struktur data, dan performa. 

 

5. Penutup 

5.1.  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal 

diantaranya: 

Untuk membuat KRS Online pada kampus STIQ An-nur bantul yogyakarta 

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

STIQ An-nur bantul yogyakarta , melakukan wawancara ke pihak STIQ An-nur, 

mengumpulkan landasan teori yang terkait dengan penelitian, melakukan analisis, 

melakukan perancangan, melakukan implementasi, serta menggunakan software 

Dreamweaver sebagai mendesain web, php sebagai bahasa pemrograman dan mysql 

sebagai penyimpanan database. 

1. Sebelum sistem pengisian KRS online diterapkan, perlu dilakukan pengetesan 

terhadap sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. 

serta tidak meninggalkan sistem yang sudah berjalan. Jika sistem ini dapat 

berjalan dengan lancar dan memenuhi permaslahan yang diinginkan maka 

sistem ini layak penggunaannya. 

2. Sebelum sistem pengisian KRS online diterapkan, perlu dilakukan pengetesan 

terhadap sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. 

serta tidak meninggalkan sistem yang sudah berjalan. Jika sistem ini dapat 

berjalan dengan lancar dan memenuhi permaslahan yang diinginkan maka 

sistem ini layak penggunaannya. 
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3. Membuat aplikasi website yang mudah dan menarik agar mahasiswa lama 

maupun baru dapat dengan mudah dalam mengunakannya. Aplikasi ini dapat 

memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada mahasiswa STIQ.  

 

5.2.  Saran 

Untuk perkembangan yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya, maka beberapa 

saran berikut perlu dilakukan: 

1. Untuk pengembangan sistem pengisian KRS Online sebaiknya perlu di 

tambahkan sistem informasi lainnya yang belum terkomputerisasi seperti, 

penjadwalan kuliah, dan sebagainya. 

2. Sebelum sistem pengisian KRS online diterapkan di kampus STIQ An-nur 

bantul yogyakarta, sebaiknya pihak kampus menyelenggarakan demo cara 

menggunakan sistem pengisian KRS online, agar mahasiswa tidak bingung 

ketika mengisi KRS. 

3. 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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