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ABSTRAK
Abstrak - Fakultas Teknik merupakan salah satu dari lima Fakultas yang ada di kampus Universitas Asahan yang
merupakan tempat peneliti melakukan penelitian yang memiliki tiga jurusan diantaranya Jurusan Teknik Sipil,
Teknik Informatika, Teknik Mesin, saat ini Fakultas Teknik tidak memiliki layanan promosi ke masyarakat ini yang
menyebabkan tidak tersampainya informasi kepada kalangan masyarakat. Website media promosi Fakultas Teknik
dirancang untuk menampilkan informasi, teks, gambar atau gabungan dari semuanya itu, baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian sistem yang saling berkait dimana masing masing dihubungkan
dengan halaman menu yang ada di website. Sistem ini merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan dengan
menggunakan metode prototype merupakan metode berorientasi objek. Pendekatan fungsional yang digambarkan
pada sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language).Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat
lunak yang dibangun dapat memberikan informasi yang di butuhkan dengan baik. Dengan demikian, aplikasi ini
dapat digunakan sebagai media promosi Fakultas Teknik Universitas Asahan
Kata Kunci - Media Promosi, Fakultas Teknik, Universitas Asahan, Web

I. PENDAHULUAN
A. Latar BelakangMasalah
Pesatnya
perkembangan
teknologi
informasi pada saat ini sangat cepat dan
hampir menyeluruh setiap bidang. Salah satu
bidang yang tidak dapat terlepas dari
teknologi informasi adalah bidang pendidikan.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi di
bidang
pendidikan
akan
menjadikan pendidikan pada saat ini bisa
menjadi lebih baik dan update.
Media promosi merupakan sarana yang
digunakan untuk mengkomunikasikan suatu
produk /jasa/image/perusahaan ataupun yang lain
untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas.
Dimana dengan promosi ini diharapkan seseorang
bisa mengetahui, mengakui, memiliki, dan
mengikatkan
diri
pada
suatu
barang/jasa/produk/image/perusahaan
yang
menjadi sasarannya. Salah satu bagian penting
dari promosi adalah menentukan media promosi
yang paling tepat. Misalnya Surat Kabar,
Televisi, Radio, Majalah, dan lain-lain.
Fakultas Teknik merupakan salah satu
dari lima Fakultas yang ada di kampus
Universitas Asahan yang merupakan tempat
peneliti melakukan penelitian yang memiliki tiga
jurusan diantaranya Jurusan Teknik Sipil, Teknik
Informatika, Teknik Mesin. Permasalahan saat ini
Fakultas Teknik tidak memiliki layanan promosi
ke masyarakat atau sekolah-sekolah dalam bentuk
web ini yang menyebabkan tidak tersampainya
informasi kepada kalangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
masalah maka perumusan masalah penelitian
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana rancangan dari website sarana
promosi Fakultas Teknik Universitas Asahan
berbasis web mobile yang akan dibangun? .
2. Bagaimana sistem penyampain aktivitas
yang dilakukan Fakultas Teknik ke kalangan
masyarakat?.
3. Bagaimana proses dokumentasi dari aktivitas
Fakultas Teknik yang diterapkan oleh
Fakultas Teknik?.
II. LANDASAN TEORI
A. Sistem
Sistem meupakan suatu jaringan kerja
dari
prosesdur-prosedur
yang
saling
berhubungan, berkumpul dan bersama-sama
untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem
terdiri dari sejumlah komponen yang saling
berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu
kesatuan. Komponen-komponen sistem atau
elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub
sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sub
sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk
menjalankan suatu fungsi tertentu dan
mempengaruhi proses sistem secara keseluuhan
(Anastasia Lipursari, 2013).
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B. Aplikasi
Aplikasi bisa dijumpai pada berbagai
bidang dan digunakan untuk menangani berbagai
aktivitas. Aplikasi dapat berupa desktop dibuat
dengan
menggunakan
berbagai
perkakas
pengembangan dan umumnya bergantung secara
sepesifik terhadap platform yang digunakan.
Dilingkungan windows, aplikasi bisa dibangun
dengan visual basic, dhelpi, atau semacam itu.
Dilingkungan linux , aplikasi dibuat dengan
menggunakan C++, Gambas (Abdul Kadir, 2014 :
22).
C. Aplikasi Mobile
Menurut Muhdar Abdurahman, (2016)
yang dikutip dari 5H]D %¶)DU
$SOLNDVL
mobile dapat diartikan sebagai sebuah produk
dari sistem komputasi mobile, yaitu system
komputasi
yang
dapat
dengan
mudah
dipindahkan secara fisik dan yang komputasi
kemampuan dapat digunakan saat mereka sedang
dipindahkan. Contohnya adalah personal digital
assistant (PDA), smartphone dan ponsel.
Berdasarkan jenisnya, Brian Fling (2009:70)
membagi aplikasi mobile menjadi beberapa
kelompok yaitu:
1. Short Message Service (SMS) Merupakan
aplikasi mobile paling sederhana, dirancang
untuk berkirim pesan dan berguna ketika
terintegrasi dengan jenis aplikasi mobile
lainnya.
2. Mobile Websites (Situs Web Mobile)
Merupakan situs web yang dirancang khusus
untuk perangkat mobile. Situs web mobile
sering memiliki desain yang sederhana dan
biasanya bersifat memberikan informasi.
3. Native
Application
(Aplikasi
Asli)
Merupakan aplikasi mobile yang harus
diinstal pada perangkat target. Aplikasi ini
dapat disebut aplikasi platform, karena
aplikasi ini harus dikembangkan dan disusun
untuk setiap platform mobile secara khusus.
D. Aplikasi Web Mobile
Mobile Web Application (Aplikasi Web
Mobile) Aplikasi web mobile merupakan aplikasi
mobile yang tidak perlu diinstal atau dikompilasi
pada perangkat target, aplikasi ini mampu
memberikan pengguna pengalaman layaknya
aplikasi native/asli. Adapun aplikasi yang
digunakan untuk perancangan aplikasi web
mobile antara lain sebagai berikut (Muhdar
Abdurahman, 2016)
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1. XHTML.
2. CSS.
3. JavaScript
E. UML
UML (Unified Modeling Language)
merupakan sebuah notasi grafis, yang di dukung
oleh metode tunggal, yang membantu dalam
menggambarkan dan merancang sistem perangkat
lunak, khususnya sistem perangkat lunak yang
dibangun dengan modelberorientasi objek (Riska
Audina, 2015).
F. Web atau Situs
Website atau situs dapat diartikan sebagai
kumpulan halaman halaman yang digunakan
untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam
atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan
dari semuanya itu, baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian
bangunan yang saling berkait dimana masing
masing dihubungkan dengan jaringan jaringan
halaman (Yadi Utama, 2011).
III. METODOLOGI PENELITIAN
A.

Rancangan Penelitian
Untuk
menyusun
penelitian
ini,
dilakukan penerapan metode penelitian dalam
memperoleh data-data yang dibutuhkan sehingga
penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan
dengan baik, dan sistematis.

Gambar 1. Kerangka Kerja
B.

Metode Penelitian
Dalam pembuatan aplikasi ini, metode
yang penulis gunakan berupa metode Observasi,

108

JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI (JurTI)Volume 1, Nomor 1, Juli 2017

P-ISSN 2580-7927

yang nantinya digunakan untuk memperoleh datadata yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi.
Metode observasi ini berupa pengumpulan data
dari sumber-sumber yang berkaitan dengan
perancangan aplikasi, antara lain seperti kegiatankegiatan yang dilakukan Fakultas Teknik,
sehingga nantinya aplikasi yang dihasilkan dapat
benar-benar
memberikan
manfaat
pada
penggunanya.
C. Obyek Penelitian
Objek
penelitian
merupakan
permasalahan
yang
diteliti. Objek
dari
penelitian ini adalah bagaimana membangun
sebuah aplikasi pada perangkat lunak web mobile
tentang kegiatan yang dilakukan Fakultas Teknik
guna sebagai media promosi ke kalangan
masyarakat umum. Penelitian ini berdasarkan
tempat dan waktu, seperti sistem yang dibutuhkan
dalam pembuatan aplikasi.
IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Use Case
D. Class Diagram
Class diagram menggambarkan struktur
sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang
akan dibuat untuk membangun sistem. Class
diagram yang diusulkan sebagai berikut

A. Analisa Masalah
Dalam
melakukan
pem-bangunan
aplikasi ini terdapat beberapa masalah dan faktor
penting yang perlu diperhatikan yaitu mengenai
permasalahan bagaimana masyarakat dapat
mengetahui bahwa di Universitas Asahan
memiliki Program Studi Teknik Informatika yang
suda lama ada di Kabupaten Asahan. Hasil
analisa ini akan dijadikan sebagian acuan dalam
pembangunan website sarana promosi Fakultas
Teknik Universitas Asahan berbasis web mobile.
B. Perancangan Sistem Dengan UML
Perancangan proses yang akan dibangun
akan ditampilkan dalam bentuk logic model
dengan menggunakan UML (Unified Modelling
Language). Berikut ini perancangan dengan
menggunakan UML.
C. Use Case
Use case merupakan fungsionalitas dari
suatu sistem, sehingga user atau aplikasi dapat
mengerti mengenai aplikasi yang akan dibangun.
Use Case aplikasi dapat dilihat dalam gambar
dibawah ini.

Gambar 3. Class Diagram
E. Implementasi Sistem
Implementasi
sistem
terdiri
dari
implementasi admin dan implementasi pengguna.
1. Implementasi admin
a. Implementasi Menu Utama
Terlebih dahulu, admin login dengan
menggunakan username dan password misalnya
untuk username admin dan password admin.
Dengan
mengetikkan
http://promosi/admin/
setelah proses login berhasil maka sistem akan
menuju menu utama seperti gambar dibawah ini.
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Untuk menambahkan Poto dokumentasi
Fakultas Teknik admin bisa menambahnya di
menu galleri Poto
selanjutnya input Poto,
tampilan menunya seperti yang terlihat dibawah
ini .

Gambar 4. Menu Login
Gambar di atas merupakan tampilan dari
menu login pada aplikasi yang dirancang, input
username dan kata sandi admin kemudian klik
login maka akan tampil menu di bawah ini.

Gambar 7. Edit Galery Photo
Untuk
Menambah video kegiatan
Fakultas Teknik admin bisa menambahnya di
menu video kegiatan, menu tersebut terlihat
seperti di bawah ini.

Gambar 5. Edit Menu Utama
Setelah berhasil masuk ke menu utama
selanjutnya memilih menu berita kegiatan untuk
menginput data berita kegiatan Fakultas Teknik,
maka akan tampil halaman menu berita kegiatan
seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 8. Edit Data Video
Untuk melihat komentar pengguna admin
bisa membuka menu buku tamu pada menu
utama admin maka hasil menunya akan terlihat
pada gambar dibawah ini.

Gambar 6. Edit Berita
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Gambar 11. Halaman Utama
Gambar 9. Edit Buku Tamu
Untuk mengganti password admin pilih
menu ganti password selanjutnya ganti password
maka hasil menunya akan terlihat pada gambar
dibawah ini.

Untuk melihat berita kegiatan yang
pernah dilakukan Fakultas Teknik pilih menu
berita kegiatan selanjutnya maka hasil menunya
akan terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 10. Edit Profil

Gambar 12. Berita

b. Implementasi Pengguna
Terlebih dahulu, pengguna membuka
aplikasi dengan mengetikkan http://promosi/
maka hasil seperti gambar dibawah ini.

Untuk melihat Poto kegiatan-kegiatan
Fakultas Teknik pengguna bisa membuka menu
galleri Poto maka sistem akan menuju ke galleri
Poto seperti gambar di bawah ini.
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V. PENUTUP

Gambar 13. Hasil
Untuk melihat video kegiatan Fakultas
Teknik pengguna bisa langsung membuka menu
video kegiatan maka hasil menunya terlihat
seperti gambar di bawah ini.

Kesimpulan
Dari hasil pembahasan pada bab-bab
yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Untuk rancangan dari website sarana promosi
Fakultas Teknik Universitas Asahan berbasis
web mobile yang akan dibangun, penulis
membuat aplikasinya dengan tampilan yang
mudah dipahami dengan beberapa menu
diantaranya menu berita kegiatan, menu
gallery foto, dan menu video dokumen.
2. Bentuk penyampain aktivitas yang dilakukan
Program Studi Teknik Informatika ke
kalangan masyarakat. Berupa penyampaian
berita kegiatan yang dilakukan Fakultas
Teknik dalam bentuk foto dan video
dokumentasi bahwa Program Studi Teknik
Informatika merupakan salah satu Fakultas
yang akif.
3. Proses dokumentasi dari aktivitas Fakultas
Teknik Program Studi Teknik Informatika
yang diterapkan oleh Program Studi Teknik
Informatika berupa Foto dan video yang dapat
diakses secara online.

[1]

[2]

Gambar 14 Daftar Kegiatan
Untuk mengisi komentar pengguna bisa
langsung membuka menu buku tamu pada menu
utama maka hasil menunya terlihat seperti
gambar di bawah ini.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
Gambar 15. Buku Tamu pada Menu Utama
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