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     ABSTRACT 

    

 The development of information technology is so fast and rapid current, very helpful 
at all in human life in all areas, where humans can acquire various kinds of information to 
broaden knowledge in a variety of technological advances hal.Dengan very closely with 
the world of telecommunications. For that community trasidional need to make art as full 
of cultural values that exist in public life, has a style, and variety as well as the 
characteristic that identifies areas that show the ethnic traits that should be developed for 
the advancement of cultural arts area. 

 Traditional Musical Instruments of East Nusa Tenggara is an instrument that live in 
the community for generations are maintained as a means of entertainment in addition to 
the musical instrument is an instrument that created or modified for the purpose of 
producing certain sounds with musical instruments. 

 In the Media Website Implementation Introduction to Traditional Musical Instruments 
of East Nusa Tenggara way menyelesaian problem with using the database (database) 
includes determining the type of data on each filed as well as database creation, PHP 
using Xampp version 3.1.1 program, Internet Explorer 7, Adobe Cs Photosop 3. 

 In this thesis the results can yield information about the introduction of a music 
instrument NTT as an information medium that can be accessed online and anywhere. 

Keyword = Php, MySQL, database, Web View. 
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1. Pendahuluan 

Kesenian Tradisional adalah Suatu kesenian yang sarat akan nilai budaya 

yang ada dalam kehidupan masyarakat,memiliki corak, dan ragam serta ciri khas 

yang menjadi identitas daerah yang menunjukan sifat- sifat etnik yang perlu 

dikembangkan untuk kemajuan seni budaya daerah tersebut.Kesenian tradisional 

tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat penduduknya. Jenis alat musik 

tradisional kerakyatan Nusa Tenggara Timur di wilayah Kabupaten Flores, 

Kabupaten Sumba, Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu, Kabupaten Ngada, 

Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten TTS (timur tengah selatan) maupun 

TTU (timur tengah utara).Masing-masing jenis kesenian alat musik tradisional 

tersebut memiliki kekhususan, keunikan dan karakteritas tersendiri, yang 

mencerminkan kehidupan dan kepribadian masyarakatnya tersendiri. Kabupaten 

Rote merupakan lokasi yang dipilih karana merupakan salah satu wilayah yang 

paling menonjol kesenian alat musik tradisionalnya.  

Jadi pada dasarnya Alat Musik Tradisional Nusa Tenggara Timur merupakan 

Alat musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun yang dipertahankan 

sebagai sarana hiburan selain itu alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat 

atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan Bunyi dengan alat musik tertentu. 

Kesenian Musik Tradisional wilayah Nusa Tenggara Timur cukup banyak macam. 

Jenis alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur semua merupakan harta 

warisan kebudayaan peninggalan nenek moyang yang perlu dilestarikan 

keberadaannya.Dari jenis kesenian alat musik tradisional kerakyatan di kabupaten ini 

Memiliki Tiga komponen yang saling mempengaruhi diantaranya seniman, musik itu 

sendiri, dan masyarakat penikmatnya.Sedangkan maksudnya untuk memper-satukan 

persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat NTT tentang usaha bersama 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat Nusa 

Tenggara Timur alat musik disebut organologi dan melestarikan kesenian alat musik 

tradisional yang dapat di temukan diberbagai macam wilayah NTT mulai dari 

Kabupaten Flores, Sumba, Alor, Rote, Ngada, Sabu, TTS, TTU maupun Sikka. 
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Semua Memiliki Keanekaragaman kesenian alat musik yang dipersatukan menjadi 

alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur. 

Dari berbagai keanekaragaman kesenian alat musik tradisional ini dapat 

dikategorikan sebagai berikut berdasarkan sumber bunyinya.Alat musik Tiup yang 

sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga tinggi rendah nada 

ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom 

udara dan konstruksi instrumen dan cara menghasilkannya, Alat musik pukul 

menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh, Alat musik petik menghasilkan 

suara ketika senar seperti alat musik yang sumber bunyinya berasal dari 

dawai,digetarkan melalui dipetik, maupun Alat musik tekan. 

2. Landasan Teori 

 Fungsi Pengenalan Alat musik Tradisional 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering membicarakan tentang Musik, 

karena kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia.musik merupakan salah 

satu media ungkapan kesenian,musik mencerminkan kebudayaan masyarakat dan 

pendukungnya.didalam musik terkandung nilai dan norma yang menjadi bagian dari 

proses enkulturasi budaya,baik dalam bentuk formal maupun informal.Musik itu 

sendiri memiliki bentuk yang khas,baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam 

kebudayaan.Dalam kamus besar bahasa indonesia (1990:602). Musik adalah ilmu 

atau seni menyusun nada atau suara yang diutarakan,kombinasi dan hubungan 

temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai keseimbangan dan 

kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung 

irama,lagu dan keharmonisan terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi 

itu.Dalam fungsi alat musik mengadung unsur nilai-nilai keindahan yang disampaikan 

pencipta kepada penikmat.kehadiran alat musik akan tampak dari bunyi-bunyian yang 

khas dimana tempat alat musik itu berasal dan beberapa alat musik yang rata-rata 

sederhana namun dapat menghasilkan bunyi yang tidak sederhana. 

Dalam tinjauan pustaka, banyak jenis musik tradisional yang diperkenalkan di tengah 

masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak memiliki dasar teoretis. Musik tradisi itu 

muncul di kalangan masyarakat tertentu, berkembang, tetapi ada pula yang punah 
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begitu saja. Padahal, musik lokal itu memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan 

legenda tertentu. Pemerintah daerah belum memberikan perhatian khusus terhadap 

musik-musik tradisional. Para seniman lokal mesti berjuang sendiri, membuat kreasi 

dan mengeluarkan modal pribadi untuk melakukan penelitian, melestarikan, sampai 

memperkenalkannya kepada publik  

3. Analisis dan Perancangan sistem 

 Analisis Sistem 

 Tahapan ini sangat penting karena menentukan bentuk sistem yang harus di 

bangun. Tahapan ini biasa merupakan tahapan yang mudah jika klien sangat paham 

dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya dan tahu betul fungsionalitas 

dari dari media pengenalan yang akan dibuat. Tetapi tahap ini bisa menjadi tahapan 

yang paling sulit jika klien tidak bisa mengidentifikasi kebutuhannya atau tertutup 

terhadap pihal luar yang ingin mengetahui detail proses-proses pembuatan 

websitenya. 

 Analsis SWOT 

Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang 

bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan 

kondisi sebagai sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan 

menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik 

oleh para pengguna analisa SWOT, bahwa analisa SWOT adalah semata-

mata sebuah alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang 

sedang dihadapi  atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan 

bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang 

cespleng bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. 

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu : 

1. Strength (S), dapat memperkenalkan media alat musik NTT kepada    

 masyarakat tanpa harus memenuhi persyaratan tertentu. 

2. Weakness (W), permasalahan yang timbul banyak jenis alat musik 

 tradisional yang diperkenalkan di tengah masyarakat Nusa Tenggara 
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Timur tidak memiliki dasar teoretis ,kondisi itu menyebabkan banyak alat 

musik tradisional yang punah atau hilang. 

3. Opportunity (O), peluangnya adalah alat musik NTT  masih butuh 

perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat agar dapat tetap 

dikembangkan secara lanjut. 

4. Threat (T), ancaman dari media pengenalan alat musik NTT terletak pada 

kurangnya informasi terbaru tentang alat musik Nusa Tenggara Timur. 

 Analisis kebutuhan sistem Website 

 Jenis kebutuhan 

1. Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan merupakan jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

yang nanti dihasilkan oleh sistem.dalam website ini merupakan kebutuhan 

fungsional yang terdapat dalam pengenalan sistem berbasis website dengan 

tujuan untuk menghasilkan suatu Media Pengenalan Alat Musik Nusa Tenggara 

Timur.Kebutuhan fungsional antara lain: 

a. Sistem harus bisa menghasilkan informasi pengenalan alat musik NTT 

sebagai suatu media. 

b. Sistem harus bisa menampilkan profil yang berisi sejarah, tujuan dan misi 

dari media pengenalan alat musik Nusa Tenggara Timur. 

c. Sistem harus bisa menampilkan informasi terbaru tentang alat musik Nusa 

Tenggara Timur. 

d. Sistem harus bisa berinteraksi dengan user melalui contak us 

2. Kebutuhan Non-Fungsional 

 Dalam kebutuhan Non-Fungsional Kendala pada pelayanan atau fungsi 

sistem seperti kendala operasional, kendala keamanan , kendala pengembangan, 

dll. 

4. Analisis Biaya dan Manfaat 

 Pengembangan suatu sistem informasi merupakan suatu investasi seperti 

halnya proyek-proyek lainnya.Investasi untuk mengembangkan sistem informasi juga 
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membutuhkan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat yang 

berupa penghematan-penghematan atau manfaat yang baru. 

 Jika manfaat-manfaat yang diharapkan lebih kecil dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan media pengenalan ini tidak layak untuk di operasikan atau diterapkan 

pada media pengenalan alat musik di NTT oleh karena itu sebelum media 

pengenalan itu dikembangkan perlu di hitung kelayakan ekonomisnya. Untuk 

melakukan analisis biaya di perlukan dua komponen yaitu komponen biaya (cost) 

dan komponen manfaat (effectivience). 

5. Perancangan Model 

   Perancangan model dilakukan secara logikal mode dengan menggunakan 

notasi-notasi yang ada pada DFD (data flow diagram) dengan tujuan memberikan 

penjelasan tentang fungsi-fungsi dari sistemsecara logikal.DFD memfokuskaan pada 

aliran data dan kedalam sistem dan sekaligus memproses data tersebut.komponen-

komponen dasar dari setiap program komputer ini digambarkan secara detail dan 

digunakan untuk menganalisis keakuratan dan kompentensi sistem. 

Proses logikal model sistem pengolahan data dan di website media pengenalan 

alat musik Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi kesatuan luar(external entitilex) yang terlibat pada sistem yaitu : 

administrator dan pengunjung. 

b. Mengidentifukasikan input dan ouput yang terlibat dengan kesatuan luar : 

 Administrator  

Input :Home, Profil, sejarah, galeri, alat musik,kategori . 

Output : halaman profil, sejarah, galeri, alat musik,contak us. 

 Pengunjung 

Input : komentar, kotak pesan. 

Output : Profil sejarah, galeri, alat musik  

 Normalisasi 
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Normalisasi merupakan suatu proses memperbaiki / membangun dengan model 

data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model logika. 

Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi table-tabel 

yang menunjukan entity dan relasi.  

6. Testing dan Implementasi Sistem 

 Implementasi  

Setelah melakukan hasil tahapan analisa dan perancangan aplikasi berbasis 

website pada dinas pariwisata nusa tenggara timur maka tahapan selanjutnya 

adalah Implementasi dan evaluasi. Implementasi adalah penerapan hasil analisis 

dan perancangan yang telah dilakukan sebelum ,implementasi ini meliputi 

implementasi perangkat keras dan perangkat lunak implementsi basis data, 

implementasi selesai dilakukan selanjutnya evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari perancangan yang telah diimplementasikan. 

selain itu, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kekurangan sistem yang didapat 

dari evaluasi dapat dijadikan acuan pengembangan sistem selanjutnya. 

 Implementasi dapat dilakukan dengan Sebagai berikut: 

1. Uji coba sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan antar 

komponen sistem pada Media Pengenalan alat musik NTT yang akan 

dimplementasikan. Tujuan utama dari uji coba sistem ini adalah untuk 

memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen dari 

sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan 

2. Manual program merupakan petunjuk bagaimana suatu program 

digunakan secara manual program berisi tentang user administrator, 

maka user dapat mengakses keseluruhan dari database yang ada baik 

itu profil (profil), Sejarah (story), alat musik NTT, Galeri (gallery), kategori 

baik untuk input data simpan data, edit data dan hapus data.seperti yang 

sudah dijelaskan pada bab 4 pada Struktur halaman web. 
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3. Implementasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak mengunakan 

Instalasi web server (apache), PHP,MySOL,dan PHP MyAdmin pada 

implementasi ini, penulis menggunakan paket progam Xampp versi 3.1.1 

4. Implementasi Basis Data 

Website ini akan menggunakan basisdata (database) dengan nama 

novidb dengan 12 tabel. Pembuatan database meliputi penentuan tipe 

data pada masing-masing field sekaligus pembuatan dalam 

membangun website ini menggunakan MYSQL dalam pembuatan 

database. 

5. Pemeliharan  

Pemeliharan berfungsi untuk melakukan back up terhadap database 

dengan melakukan Back up database, masuk pada PhpMyadmin. Dan 

masuk ke database yang bersangkutan.dan akan muncul halaman dari 

database dan kembalikan data 

 

Pada instalasi versi 1.5.5 ini keempat komponen tersebut secara bersamaan 

akan terinstalasi. Sedangkan untuk instalasi editor Web, seperti Macromedia 

Dreamweaver 8 diperlukan langka instalasi tersendiri seperti halnya melakukan 

instalasi perangkat lunak yang lain.  

Adapun untuk menjalankan sistem ini diperlukan web server apache dan MySQL 

yang harus ada komputer server. Sedangkan pada komputer klien hanya 

membutuhkan internet browser yang pada saat pengembangan menggunakan 

internet Explorer  

 Pembahasan Website Efisiensi 

Untuk pembahasan program penyusunan ada bebrapa halaman yang ditampilkan, 

seperti halaman admin, halaman pengunjung, halaman pelanggan sebagai 

pendukung web ini. 

1. Halaman login Admin 
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Gambar  4.2.4 Halaman Login Adminstrator 

Halaman pertama di akses oleh admin . Halaman ini akan berfungsi 

mengetik username dan password. Jika username dan password yang di input 

dengan login maka akan masuk ke dalam menu utama Halaman home yang 

akan mengelolah semua data yang di akses pada halaman menu home. 

 Apabila username dan password tidak benar atau kosong akan muncul 

pesan error seperti :  

 Login gagal username & password tidak benar 

 

2. Halaman Tampilan Menu Administrator 

 

Gambar  4.3.1 Tampilan menu Adminstrator 
 

3. Halaman Utama Home 
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Pada halaman home ditampilkan sejumlah informasi tentang keseluruhan 

tampilan mulai dari tampilan alat musik, sejarah, kategori.Upload dan komentar 

dengan sejumlah foto yang ada di bagian bawah halaman yang di posting oleh 

administrator atau pengelolah website. 

 

Gambar  4.3.2 Tampilan halaman Utama 

 

4. Halaman Profil 
 
Pada halaman profil di tampilkan sekilas tentang profil tentang beberapa 

gambar yang berhubungan dengan pengenalan tentang  wilayah Nusa 

Tenggara Timur mengenai foto  
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Gambar  4.3.3 Tampilan profil 

 

5. Halaman Sejarah 

Pada halaman sejarah akan di tampilkan sejarah tentang apa saja yang terdapat 

di NTT misalnya tentang taman nasional komodo,danau kelimutu dan lainnya. 

 
Gambar  4.3.4 Tampilan Sejarah 

 
6. Halaman Alat musik NTT 

Halaman ini di gunakan untuk mengatur content banner yang akan dipublikasikan 

pada halaman user. Dalam content ini ada 2 menu yang bisa diakseskan oleh 

administrator yakni tambah untuk menambah alat alat musik baru,menu edit untuk 

mengubah alat musik jika ada kesalahan atau revisi informasi , menu hapus jika 



14 
 

conent tersebut sudah tidak diperlukan lagi.semua pengaturan terhadap content 

alat music dapat dilihat hasilnya dalam halman user juga.  

 
 

 
Gambar  4.3.5  Tampilan Alat musik 

 
7. Halaman galeri 

 Halaman ini digunakan untuk menyimpan foto alat musik yang berasal dari 

table alat musik. Halaman ini hanya berupa foto ,nama alat musik, kategori. 
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Gambar  4.3.6 Tampilan galeri 

 
8. Halaman Kategori 

 Halaman ini digunakan untuk mengatur content yang akan dipuplikasikan 

pada halaman user . dalam content ini terdapat 3 menu yang bisa diakses 

oleh admin yakni menambah kategori alat musik misalnya alat musik petik, 

tiup, gesek, dan pukul, menu edit untuk mengubah bila ada kesalahan ada 

atau revisi informasi , menu hapus jika data yang dimaksud sudah tidak di 

perlukan lagi. Semua pengaturan terhadap content media dapat dilhat 

hasilnya pada halaman user juga. 

 
Gambar  4.3.7 Tampilan kategori 

 
9. Halaman upload 
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Halaman ini digunakan untuk pengunjung website untuk meng-upload alat 

musik. Dengan berdasarkan penemu, kategori, nama, daerah, deskripsi, dan 

gambar upload. 

 
Gambar  4.3.8 Tampilan Upload 

10  Halaman Contak us 
 

       Pada halaman contak us ini sebagai media penghubung bagi pengunjung 

yang ingin mengetahui informasi tentang website ini, adapun proses dalam 

halaman contak us ini yaitu ketika pengunjung mengirimkan pesan dan foto alat 

musik NTT , selanjutnya admin akan membalas email pengunjung tersebut. 

 
Gambar  4.3.9 Tampilan Contak us 

 
11. Halaman Komentar 

 
Pada halaman Komentar ini sebagai media penghubung bagi pengunjung yang 

ingin mengetahui informasi tentang website ini, adapun proses dalam halaman 
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contak us ini yaitu ketika pengunjung mengirimkan pesan dan komentar tentang 

alat musik NTT , selanjutnya admin akan membalas komentar pengunjung 

tersebut. 

 
Gambar  4.3.10 Tampilan Komentar 

 

7. Pemeliharan Sistem  

 Salah satu alas an dilakukannya pemeliharaan terhadap sistem adalah 

mengupdate, baik desain maupun content website,. Karna dengan desain dan 

konten yang monoton dan tidak up to date daris ebuah website dapat 

mengakibatkan para pengunjung merasa bosan dan tidak menutup kemungkinan 

bagi para pengunjung untuk beralih ke website lain. 

 Pemeliharaan sisten ini juga dilakukan demi kepentingan keamanan dengan 

menutup lubang dan celah keamanan. Dengan demikian maka mengurangi 

kemungkinan adanya serangan dari luar maupun dicegah. 

8. Pemeliharan database 

 pemeliharaan terhadap Media website ini, dapat di lakukan terhadap basis 

data yang merupakan tempat dimana semua data mengenai suatu situs website 

disimpan. Database digunakan untuk menjaga seluruh informasi yang bersifat 

terorganisir dan dapat diakses . salah satunya aspek penting dalam pemeliharaan 

database yaitu dengan cara membeck-up, sehingga apabila terjadi sesuatu aka 

nada salinan lain tersedia. 

 Pemeliharaan database dilakukan agar database tersebut dapat  tetap 

beroperasi dan digunakan sebagaimana mestinya.pemeliharaan yang dimaksud 
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dapat meliputi pemeriksaan tanda-tanda korupsi dalam database, mencari area 

permasalahan., membangun kembali indeks, dan meghapus duplikasi data. 

i. Aplikasi web  

a. Php dalam media pengenalan alat musik NTT ,script pemograman ini adalah 

yang paling banyak digunakan untuk mendefault, jika ada kesalahan pada 

suatu file maka pesan error dan warning pada PHP akan ditulis dengan 

informasi yang lengkap, temasuk letak file yang sedang bermasalah tersebut. 

Informasi yang diberikan terlalu banyak. Gunakan function error_reporting () 

yang terdapat pada PHP, dan masukan sebagai global file yang bekerja pada 

semua bagian dari website ini.  

b. Form dapat menjadi celah terbesar dari website media pengenalan alat musik 

NTT anda jika anda tidak benar-benar serius dalam melakukan codingnya. 

Form dapat memiliki akses langsung ke database menggunakan maxlength. 

Dapat (paling tidak) mencegah orang lain memasukan data terlalu banyak.  

c. Monitoring kondisi situs secara rutin, bila sewaktu-waktu ada gangguan, maka 

akan mecepatnya memperbaiki dan memberitahu 

d. Melakukan pemeriksaan berkala link website untuk menghindari website e-

commerce dari broken link.  

e. Pengaturan keamanan website termasuk scripting yang ada, database dan 

pencegahan terhadap pencurian bandwith melalui akses images.  

ii. Pendaftaran Hosting 

Dalam situs www.alatmusik-ntt.com pengujian yang dilakukan sistem ini penulis 

menggunakan hosting cPanel dengan proses menyalin file-file dan gambar – 

gambar dari komputer ke web server agar web yang dibuat dapat dilihat oleh 

semua orang. Tempat meletakan file-file situs internet yaitu web server . untuk 

mengupload file-file biasanya web server menyediakan file manager sehingga 

untuk mengupload file-file diperlukan di database. 

 

http://www.alatmusik-ntt.com/
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Gambar 4.3.10 tampilan login hosting 
 
 

9. Penutup 
 
 Kesimpulan 

Dari uraian penjelasan dan pembahasan keseluruhan materi pada skripsi 

sebelumnya dan dalam rangka menyelesaikan penulisan publikasi skripsi telah 

mengambil kesimpulan pokok mengenal permasalahan di atas sebagai berikut: 

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa  informasi tentang “Media Pengenalan 

Alat Musik Tradisional Nusa Tenggara Timur” merupakan sebuah aplikasi yang 

memberikan informasi tentang pengenalan alat musik NTT sebagai suatu media 

informasi yang dapat di akses secara online dan dimana saja. 

2. Terciptanya metode pemberian  informasi yang secara meluas untuk mengenal 

lebih dalam tentang Nusa tenggara timur melalui media ini. 

3. Dari hasil perancangan ini dibangun basis data di MySQL, form-form keluaran 

dan masukan dibuat di macromedia Dreamweaver 8 dan program dibuat 

menggunkan  bahasa pemprograman PHP,HTML, Javascript  dan CSS. 

4. Dari hasil pembangunan sistem diperoleh dua fungsi utama system yang user 

interface dan Administrator pae sebagai halaman manejemen  pada website. 

 SARAN 

 Dalam implementasi sistem informasi Media Pengenalan Alat Musik  NTT 

secara online disarankan dapat dikembangkan lebih lanjut pada: 

1. Sistem searching yang lebih mendetail lagi. 
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2. Agar antarmuka dapat lebih menarik dan  lebih dinamis sebaiknya 

ditambahkan unsur animasi guna lebih menarik perhatian pengunjung. 

3. Informasi username dan password merupakan suatu informasi yang sangat 

berharga sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan sikembangkan 

lebih lanjut pada script PHP sehingga tingkat keamanan lebih bagus lagi. 

4. Untuk memaksimalkan dari sistem disarankan menggunakan jaringan internet 

dan hosting yang storage data lebih besar. 
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