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ABSTRACT 
DPK APINDO Kota Cirebon is an association consisting of Entrepreneurs and or 
Companies domiciled in Cirebon City. Every member registered with DPK APINDO Kota 
Cirebon has a certificate as proof that the company has become a member. However, the 
creation of this membership certificate is still manual so that in the creation of the certificate 
takes a long time and is inefficient, for that the author tries to make the final task regarding 
the e-certificate application of membership in DPK APINDO Kota Cirebon. In solving this 
problem, the author designing the application uses prototype development methods. E-
certificate membership application was created based on the website in DPK APINDO Kota 
Cirebon by using the PHP programming language with mysql as a database and And 
MPDF is a PHP library that serves as converting HTML syntax into PDF. 
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PENDAHULUAN 
Seiring berkembangnya zaman ilmu pengetahuan 
serta teknologi semakin meningkat terutama di era 
industri 4.0, maka setiap generasi baru harus 
mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri 
terhadap lingkungan yang akan dihadapinya. 
Dengan adanya teknologi yang semakin pesat 
perkembangannya ini diharapkan dapat membantu 
segala aktifitas manusia sehingga pekerjaan akan 
semakin lebih efisien. Pada suatu organisasi 
terdapat pengurus dan juga anggota, untuk 
menandakan bahwa telah menjadi anggota pada 
suatu organisasi, pengurus membuatkan sertifikat 
kepada anggotanya. 

Untuk memudahkan dalam pembuatan 
sertifikat, adanya aplikasi pembuat sertifikat 
elektronik atau biasa disebut dengan e-sertifikat 
merupakan suatu hal yang saat ini banyak 
digunakan. Dengan adanya aplikasi e-sertifikat ini 
memberikan kemudahan bagi pengurus untuk 

membuat sertifikat. e-sertifikat memiliki beberapa 
keunggulan daripada sertifikat konversional, yaitu 
lebih tahan lama dan bisa diakses dimana saja 
karena e-sertifikat dapat diakses oleh pengguna 
darimana saja karena e-sertifikat ini berbentuk 
softcopy. [1] 
 
BAHAN PENELITIAN 
Menurut KBBI Sertifikat adalah tanda atau surat 
keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari 
orang yang berwenang yang dapat digunakan 
sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Dalam 
pembuatan sertifikat berbasis kertas secara manual 
membutuhkan waktu yang lama, sehingga 
pekerjaan menjadi tidak efisien. 

Sertifikat elektronik atau biasa disebut 
dengan e-sertifikat merupakan suatu hal yang saat 
ini banyak digunakan. E-Sertifikat memiliki 
beberapa keunggulan daripada sertifikat 
konversional, yaitu lebih tahan lama dan bisa 
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diakses dimana saja karena e-sertifikat ini berbasis 
web yang dapat diakses oleh pengguna darimana 
saja karena e-sertifikat ini berbentuk softcopy. 
Aplikasi e-sertifikat ini memberikan kemudahan 
bagi pengurus untuk membuat sertifikat karena 
data langsung diinputkan pada sistem. Dengan 
adanya Aplikasi e-sertifikat yang dikembangkan 
memungkinkan dapat mengatasi permasalahan 
dalam proses pembuatan e-sertifikat yang dialami 
oleh DPK APINDO Kota Cirebon. [1] 

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan 
bahasa pemrograman untuk membuat website 
yang bersifat server-side scripting. Selain itu, PHP 
adalah bahasa pemrograman server-side yang 
sudah banyak digunakan pada saat ini, terutama 
untuk pembuatan website dinamis. PHP 
merupakan bahasa yang populer karena mudah 
dipahami dan kelengkapan fitur untuk 
mengimplementasi sistem, kemampuan untuk 
cross platform, serta kemudahan untuk deployment 
bagi pengembang aplikasi. [2] 

MySQL adalah software database yang 
tergolong dalam RDBMS (Relational Database 
Management System), yaitu software database 
yang datanya dapat diakses dan direlasikan secara 
mudah dengan menggunakan perintah SQL 
(Structured Query Language). MySQL database 
dapat kita unduh secara gratis dan dapat digunakan 
untuk keperluan pribadi maupun untuk bisnis. 
Awalnya, MySQL hanya diperuntukan untuk sistem 
linux, akan tetapi sekarang sudah bisa untuk sistem 
windoows dan Mac. [3] 

MPDF adalah library PHP yang dapat 
merubah sintaks HTML menjadi file PDF yang 
disandikan UTF-8 didasarkan pada fpdf dan 
html2fpdf. Library MPDF mampu mendukung 
mengimplementasikan fungsi web dengan lebih 
mudah, hal ini dilakukan untuk mencetak e-
Sertifikat dalam bentuk file format PDF. [4] 

Bootstrap adalah front-end framework yang 
intuitif dan powerful untuk pengembangan aplikasi 
web yang lebih cepat dan mudah dengan 
menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. 
Bootstrap menyediakan sejumlah fitur untuk 
mendukung pengembang perangkat lunak 
menghasilkan aplikasi yang kompatibel dengan 
berbagai perangkat [5]. 
 
METODE PENELITIAN 

Untuk melakukan penelitian, penulis 
menggunakan teknik observasi yaitu proses 
pengamatan dan pencatatan dilakukan langsung di 
DPK APINDO Kota Cirebon sesuai dengan 
prosedur kerja yang ada di kantor tersebut. 

Wawancara (interview) merupakan salah 
satu teknik pengumpulan yang dilakukan penulis 
untuk mengumpulkan data-data atau keterangan 
melalui komunikasi dengan Bapak Sutikno, SH., 
MH. selaku ketua DPK APINDO Kota Cirebon. 

Dokumentasi merupakan cara 
pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen yang ada atau yang tersimpan. Kemudian 
dokumen- dokumen yang ada dipelajari untuk 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah 
prototype. Metode prototyping merupakan model 
pengembangan informasi melalui proses interaksi 
dan berulang-ulang yang sering digunakan. 
Dengan metode prototyping kedua belah pihak 
dapat saling berinteraksi selama proses 
pembuatan. 

Untuk mengatasi perbedaan antar kedua 
belah pihak, maka partisipasi besar antara 
keduanya harus diperlukan sehingga peneliti akan 
mengetahui apa yang dibutuhkan dengan tidak 
mentolerir sudut pandang khusus dan data akan 
mengetahui siklus dalam menyelesaikan kerangka 
yang ideal. Oleh karena itu akan membuat 
kerangka kerja sesuai dengan rencana waktu 
penyempurnaan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

Adapun proses dan tahapan-tahapan 
prototyping bisa dijelaskan sebagai berikut:  

 
Gambar 1 Tahapan Proses Prototyping 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Aplikasi yang dibangun oleh penulis adalah aplikasi 
yang berfungsi untuk membuat e-sertifikat 
keanggotaan pada DPK APINDO Kota Cirebon 
agar dalam pembuatan e-sertifikat keanggotaan ini 
bisa lebih cepat dan efisien. Aplikasi ini digunakan 
oleh pengurus DPK APINDO Kota Cirebon. 

Dalam Aplikasi ini terdapat 2 user dengan 
hak akses yang berbeda yaitu admin dan ketua. 
Admin memiliki hak akses untuk melihat, 
menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak 
e-sertifikat. Sedangkan ketua hanya melihat dan 
mencetak e-sertifikat 

 
Gambar 2 Use Case Diagram 

 
Pada Data Flow Diagram level 0 

menjelaskan tentang admin dapat menginput data 
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perusahaan yang menjadi anggota ke dalam 
aplikasi e-sertifikat DPK APINDO Kota Cirebon, lalu 
aplikasi e-sertifikat DPK APINDO Kota Cirebon 
menyimpan di dalam database Data anggota, 
kemudian aplikasi eSertifikat DPK APINDO Kota 
Cirebon menampilkan seluruh data yang tersimpan 
kepada admin dan ketua. Dari data anggota 
tersebut oleh sistem dibuatkan e-sertifikat secara 
otomatis yang dapat dicetak oleh admin dan ketua. 

 
Gambar 3 DFD Level 0 

 

Pada Data Flow Diagram level 1 tentang 
pendataan anggota menjelaskan bahwa admin 
melakukan pendataan utuk melakukan tambah data 
anggota lalu data tersebut disimpan di dalam 
database yang nantinya database akan 
menampilkan data yang sudah disimpan, kemudian 
admin melakukan pendataan untuk mengedit data 
anggota yang nanti hasil pendataan akan disimpan 
di database kemudian database akan menampilkan 
data yang sudah di edit dan disimpan, kemudian 
admin melakukan penghapusan data yang 
kemudian mencari data didalam database data apa 
yang akan dihapus kemudian database menghapus 
data tersebut kemudian menyimpannya. 

 
Gambar 4 DFD level 1 Pendataan anggota 

 
Pada Data Flow Diagram level 2 tentang 

cetak e-sertifikat menjelaskan bahwa data anggota 
diambil dari database oleh sistem untuk dibuatkan 
e-sertifikat anggota yang dapat di cetak atau 
download oleh admin dan ketua yang nantinya di 
serahkan kepada anggota perusahaan sebagai 
tanda telah menjadi anggota DPK APINDO Kota 
Cirebon 

 
Gambar 5 DFD level 2 Cetak E-Sertifikat 

 
Pada Flowchart login admin menjelaskan 

tentang alur proses login admin, dimulai dari 
membuka komputer, sistem menampilkan halaman 
login, lalu admin memasukan username dan 
password, kemudian sistem melakukan validasi, 
jika berhasil lanjut ke beranda admin, dan jika gagal 
kembali memasukan username dan password. 

Gambar 6 Flowchart login admin 
 

Pada Flowchart login admin menjelaskan 
tentang alur proses login ketua, dimulai dari 
membuka komputer, sistem menampilkan halaman 
login, lalu administrator memasukan username dan 
password, kemudian sistem melakukan validasi, 
jika berhasil lanjut ke beranda Ketua, dan jika gagal 
kembali memasukan username dan password. 

 
Gambar 7 Flowchart login Ketua 
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Pada flowchart tambah data menjelaskan 
tentang bagaimana alur proses menambah data 
dimulai dari membuka komputer, sistem 
menampilkan halaman login, admin memasukan 
username dan password masuk kehalaman web, 
kemudian sistem menampilkan halaman beranda, 
kemudian admin memilih konten tambah data, 
kemudian sistem menampilkan form tambah data, 
kemudian admin mengisi form tambah data, 
kemudian admin mengklik tombol submit, kemudian 
data disimpan, kemudian data ditampilkan di 
halaman list data 

 
Gambar 8 Flowchart tambah data 

 
Pada flowchart edit data menjelaskan 

tentang bagaimana Admin melakukan pengeditan 
data, dimulai dari membuka komputer, sistem 
menampilkan halaman login, admin memasukan 
username dan password, kemudian masuk 
kehalaman web, sistem menampilkan halaman 
dashboard, kemudian admin memilih konten list 
data, kemudian sistem menampilkan data, 
kemudian admin memilih data yang ingin diubah, 
kemudian admin mengklik submit, kemudian data 
disimpan, kemudian data ditampilkan di halaman 
list data 

 
Gambar 9 Flowchart Edit data 

 
Pada flowchart hapus data menjelaskan 

tentang bagaimana Admin melakukan 
penghapusan data, dimulai dari membuka 

komputer, sistem menampilkan halaman login, 
admin memasukan username dan password, 
kemudian masuk kehalaman web, sistem 
menampilkan halaman dashboard, kemudian 
admin memilih konten list data, kemudian sistem 
menampilkan data, kemudian admin memilih data 
yang ingin dihapus, kemudian admin mengklik ikon 
hapus, kemudian sistem memberikan pesan 
konfirmasi apakah yakin data akan dihapus atau 
tidak, kemudian data berhasil dihapus. 

 
Gambar 10 Flowchart hapus data 

 
Pada flowchart cetak e-sertifikat 

menjelaskan tentang bagaimana Admin melakukan 
download e-sertifikat anggota, dimulai dari 
membuka komputer, sistem menampilkan halaman 
login, admin memasukan username dan password, 
kemudian masuk kehalaman web, sistem 
menampilkan halaman beranda, kemudian admin 
memilih konten download e-sertifikat, kemudian 
sistem menampilkan data e-sertifikat anggota, 
kemudian admin memilih data yang ingin dicetak, 
kemudian admin mengklik ikon cetak, kemudian 
ditampilkan e-sertifikat dari anggota yang dipilih, 
kemudian admin dapat memilih download melalui 
save to pdf atau dapat langsung dicetak melalui 
printer. 

 
Gambar 11 Flowchart cetak e-sertifikat 
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Untuk masuk ke aplikasi E-Sertifikat DPK 

APINDO Kota Cirebon harus melalui tahap login 
terlebih dahulu. Pada halaman login terdapat kolom 
username dan password yang dapat diisi oleh huruf 
dan angka. Setelah user selesai menginput, sistem 
akan mencek apakah username dan password 
benar atau salah.  
 

 
Gambar 12 Halaman Login 

 
Setelah pengecekan username dan 

password, sistem akan mencek apakah user 
menginput username dan password admin atau 
ketua. Kalau user menginput admin maka akan 
diarahkan ke beranda admin. 
 
 

 
Gambar 13 Halaman beranda Admin 

 
Sedangkan jika user menginput ketua maka akan 
diarahkan ke beranda ketua. 

 
Gambar 14 Halaman beranda Ketua 

  
Pada tampilan list data untuk admin 

terdapat seluruh data perusahaan yang terdaftar 
menjadi anggota DPK APINDO Kota Cirebon dan 
juga admin dapat menambah, mengedit, dan 
menghapus data. 
 

 
Gambar 15 Halaman list data Admin 

 
Pada tampilan list data untuk Ketua hanya 

terdapat seluruh data perusahaan yang terdaftar 
menjadi anggota DPK APINDO Kota Cirebon. 

 
Gambar 16 List data Ketua 

 
Pada tampilan tambah data terdapat 

formulir dengan kolom yang dapat diisi dengan 
nama perusahaan, jenis anggota, nomor Sertifikat, 
jenis usaha, nomor KBLI, email, nomor telpon, 
alamat, kota, tanggal masuk, dan tanggal keluar. 

 
Gambar 17 Tambah data anggota 

 
Pada tampilan edit data admin dapata 

merubah nama perusahaan, jenis anggota, nomor 
Sertifikat, jenis usaha, nomor KBLI, email, nomor 
telpon, alamat, kota, tanggal masuk, dan tanggal 
keluar. 

 
Gambar 18 Edit data anggota 
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Pada tampilan cetak e-sertifikat anggota, admin 
dapat mencetak atau mengedit terlebih dahulu e-
sertifikat perusahaan yang terdaftar menjadi 
anggota DPK APINDO Kota Cirebon. 
 

 
Gambar 19 Halaman Cetak E-Sertifikat Admin 

 
Pada tampilan cetak e-sertifikat anggota, 

ketua dapat mencetak e-sertifikat perusahaan yang 
terdaftar menjadi anggota DPK APINDO Kota 
Cirebon. 

 
Gambar 20 Halaman Cetak E-Sertifikat Ketua 

 
Setelah admin atau ketua mengklik tombol 

unduh. E-Sertifikat Keanggotaan DPK APINDO 
Kota Cirebon siap untuk dicetak atau bisa disimpan 
menggunakan format PDF 

 
Gambar 21 Hasil E-Sertifikat anggota 

 
KESIMPULAN 
Setelah melakukan analisis, perancangan, 
implementasi beserta pengujian yang telah 
dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan 
terhadap aplikasi e-sertifikat keanggotaan DPK 
APINDO Kota Cirebon adalah sebagai berikut: 
1. Membantu menyelesaikan masalah dalam 

proses pembuatan e-sertifikat DPK APINDO 
Kota Cirebon. 

2. Mempermudah dalam menyimpan dan mencari 
data perusahaan yang tergabung dalam 
anggota DPK APINDO Kota Cirebon. 
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