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INTISARI 

 

Penelitian ini sebagai salah satu solusi mempercepat dan mengefisien 

penyebaran informasi kepada civitas akademika. Kampus dengan lokasi yang 

berbeda tempat, sehingga kebutuhan informasi terkini perlu ditingkatkan. Hasil 

penelitian ini menghasilkan Aplikasi informasi digital yang membantu 

menyampaikan informasi dengan merata secara digital melalui pemanfaatan 

jaringan lokal kampus sebagai sarana penyampaian informasi dalam bentuk 

audio video, gambar maupun teks. Metode yang digunakan untuk perancangan 

aplikasi ini menggunakan model waterfall dengan pendekatan sistem berorientasi 

objek yang dimodelkan menggunakan UML (Unified Modelling Language). Hasil 

akhir sistem aplikasi ini dapat memudahkan pengguna dalam mengelola 

informasi yang akan ditayangkan dan informasi terkait kampus lebih efektif dan 

lebih menarik. 

 

Kata Kunci: audio, video, teks, gambar, waterfall 
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BABI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang Masalah 

Universitas Wahid Hasyim merupakan sebuah universitas yang 

keberadaannya belum cukup lama. Pendirian Universitas Wahid Hasyim yaitu 

tanggal 8 Agustus 2000. Selama 20 tahun ini Universitas Wahid hasyim 

mengalami kemajuan yang pesat, dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan 

lokasi kampus yang berada di 3 tempat sebagai bukti bahwa perkembangannya 

dari tahun ketahun meningkat. Dengan lokasi yang berbeda tempat, sehingga 

kebutuhan informasi terkini perlu ditingkatkan. 

Informasi yang beredar di sekitar kampus selama ini menggunakan media 

cetak yang ditempel di papan pengumuman dan diedarkan ke unit-unit yang ada 

di seluruh lokasi kampus. Bentuk pengumuman yang menggunakan cetakan dan 

kemudian ditempel pada papan pengumuman menyebabkan pengumuman yang 

terbaru tidak mudah terlihat karena terlalu banyak pengumuman yang ditempel. 

Civitas akademi yang akan melihat pengumuman terbaru, membutuhkan waktu 

sekitar 5 menit untuk mencari pengumuman yang terbaru. Selain itu beberapa 

pengumuman yang sudah out of date masih tertempel terus menerus sampai ada 

yang melepasnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan sebuah media informasi untuk 

memberikan informasi terbaru yang lebih cepat dalam bentuk digital. Selain 

informasi terbaru, juga untuk menampilkan konten digital sebagai bentuk 

promosi dan informasi wawasan seputar kegiatan kampus. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang Perancangan Model Digital Signage 

Berbasis IoT Sebagai Papan Informasi Digital Terintegrasi Website, penelitian 

ini membahas Digital Signage untuk dapat memberikan informasi dalam bentuk  

digital  kepada  para  mahasiswa  jurusan  Teknik  Informatika berupa informasi 

Jadwal Mata Kuliah dan Jadwal bimbingan yang telah berlangsung, informasi 

pengumuman berupa gambar dan teks, dan dapat menampilkan foto-foto kegiatan 

ataupun video kegiatan menggunakan Rasberry pi 3 (Ibrahim, 2018). 
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Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh (Pramesti, 2018) mengenai 

papan pengumuman digital menggunakan CMS Xibo yang bersifat open source 

dan mendukung manajemen konten serta penjadwalan berbasis web. Hasil dari 

penelitiannya yaitu implementasi papan pengumuman digital signage pada 

program studi Jaringan Telekomunikasi Digital agar penyampaian informasi 

lebih efektif serta menarik sehingga seluruh civitas program studi Jaringan 

Telekomunikasi Digital dapat mengetahui informasi yang up to date tentang 

program studinya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian mengenai rancang bangun Aplikasi Manajemen Konten Digital 

Sebagai Media Informasi Kampus dengan memanfaatkan jaringan lokal (LAN) 

sebagai media akses keserver. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok 

permasalahannya yaitu bagaimana merancang bangun Aplikasi Manajemen 

Konten Digital Sebagai Media Informasi Kampus ?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian rancang bangun Aplikasi Manajemen 

Konten Digital Sebagai Media Informasi Kampus yaitu: 

1. Aplikasi dibangun berbasis web menggunakan PHP dan MySQL sebagai 

database. 

2. Aplikasi ini mengelola informasi profil kampus dalam bentuk video, 

pengumuman akademik dan pengumuman umum dalam bentuk gambar, 

informasi kegiatan dalam bentuk slide, waktu terkini serta running text. 

3. Aplikasi ini dilengkapi board admin sebagai pengelola aplikasi. 

4. Aplikasi ini hanya diuji sampai pada tahap alpha menggunakan metode 

blackbox. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu menghasilkan Aplikasi Manajemen Konten 

Digital Sebagai Media Informasi Kampus yang membantu menyampaikan 

informasi dengan merata secara digital melalui pemanfaatan jaringan kampus 

sebagai sarana penyampaian informasi dalam bentuk audio video, gambar maupun 

teks. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis tentang pembuatan aplikasi menggunakan 

php dan database mysql, khususnya aplikasi manajemen konten digital. 

2. Bagi Universitas Wahid Hasyim 

Tersampainya informasi pengumuman kampus bagi civitas akademika 

dengan melihat pada layar monitor yang berada ditempat-tempat strategis. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai salah satu referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

khususnya tentang aplikasi manajemen konten digital berbasis web. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pembuatan aplikasi konten 

digital. Beberapa literature review tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan Model Digital Signage Berbasis IoT Sebagai Papan Informasi 

Digital Terintegrasi Website, penelitian ini membahas digital signage untuk 

dapat memberikan informasi dalam bentuk  digital  kepada  para  mahasiswa  

jurusan Teknik Informatika berupa informasi Jadwal Mata Kuliah dan 

Jadwal bimbingan yang telah berlangsung, informasi pengumuman berupa 

gambar dan teks, dan dapat menampilkan foto-foto kegiatan ataupun video 

kegiatan dengan menggunakan Rasberry pi 3 (Ibrahim, 2018). 

2. Rancang Bangun Aplikasi Pengumuman Pada Internal PT. Jasuindo Tiga 

Perkasa Tbk. Berbasis Web, jurnal ini membahas tentang Sebuah papan 

pengumuman digital menggunakan CMS Xibo yang bersifat open source dan 

mendukung manajemen konten serta penjadwalan berbasis web. Hasil dari 

penelitian ini yaitu implementasi papan pengumuman digital signage pada 

program studi Jaringan Telekomunikasi Digital agar penyampaian informasi 

lebih efektif serta menarik sehingga seluruh civitas program studi Jaringan 

Telekomunikasi Digital dapat mengetahui informasi yang up to date tentang 

program studi nya (Pramesti, 2018). 

Penelitian yang akan dilakukan tidak jauh dari peneliti sebelumnya, 

perbedaannya penelitian ini menambahkan fitur jumbotron yaitu tampilan satu 

layar penuh informasi yang penting dan tampil selama beberapa menit sebelum 

kembali kelayar utama, selain itu penelitian ini lebih mengacu pada user friendly. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Aplikasi 

Aplikasi Menurut Jogiyanto (2004:4), aplikasi merupakan program yang 

berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. 
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Menurut (Kadir, 2009) program aplikasi adalah program siap pakai atau 

program  yang  direka  untuk  melaksanakan  suatu  fungsi  bagi  pengguna  atau 

aplikasi yang lain. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan 

suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer 

yang  dibuat  untuk  menolong  manusia  dalam  melaksanakan  tugas  tertentu. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi adalah suatu program siap pakai yang dibuat dengan komputer 

menggunakan bahasa pemrograman untuk digunakan dalam mempermudah tugas 

pengguna. 

 

2.2.2 Manajemen 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:909), “proses pemakaian 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran”. 

Menurut Assauri (2004:12) mengatakan manajemen adalah kegiatan atau 

usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. 

Berdasarkan dari KBBI dan Assauri dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah proses mengkoordinasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

2.2.3 Informasi 

Informasi  menurut  (Turban, 2008) merupakan data yang telah  diorganisir  

sehingga  memberikan arti  dan  nilai  kepada  penerimanya. 

Menurut (Jogiyanto, 2005) informasi  adalah  data  yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.   

Dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa data  merupakan  bahan  

mentah, sedangkan informasi  adalah  bahan jadi yang telah siap digunakan, 

sehingga sumber dari informasi adalah data. 
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2.2.4 Digital 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:352), “digital berhubungan 

dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu”. 

Menurut (Manovich, 2001) yang menulis buku  The Language of New 

Media mengidentifikasi  lima  karakteristik digital,  yakni  numerik  representasi; 

modularitas (prinsip perakitan unit yang lebih besar dari yang lebih kecil); 

otomatisasi; variabilitas; dan transcoding (hubungan antara komputasi dan 

budaya sehari-hari). 

Digital berasal dari bahasa yunani yaitu, kata digitus yang berarti jari jemari. 

Jumlah jari-jemari kita adalah 10, dan angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Oleh 

karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang 

terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Semua sistem 

komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga 

dengan istilah Bit (Binary Digit) (Manovich, 2001).  

Berdasarkan teori dari beberapa sumber maka digital adalah sebuah metode 

yang kompleks, dan fleksibel mengubah manual menjadi otomatis, dan dari semua 

yang bersifat rumit menjadi ringkas. 

 

2.2.5 Media 

Menurut (Asnawir & Usman, 2002) “media adalah segala bentuk yang  

dipergunakan untuk proses penyaluran  informasi”. 

Menurut (Mahnun, 2012) menyebutkan bahwa “media” berasal  dari  bahasa  

Latin “medium”  yang  berarti  “perantara”  atau “pengantar”. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber bahwa media merupakan 

sarana penyalur informasi. 

 

2.2.6 UML (Unified Modeling Language) 

Unified Modelling Language merupakan alat perancangan sistem yang 

berorientasi pada objek. Secara filosofi kemunculan UML diilhami oleh konsep 

yang telah ada yaitu konsep permodelan Object Oriented (OO), Karena konsep ini 

menganalogikan sistem seperti kehidupan nyata yang didominasi oleh obyek dan 
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digambarkan atau dinotasikan dalam simbol-simbol yang cukup spesifik maka 

Object Oriented (OO) memiliki proses standard dan bersifat independen 

(Gushelmi dan Kamda, 2017). 

Menurut (Haviludin, 2013)
 
Unified Modelling Language (UML) adalah suatu 

alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain 

yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual. 

Diagram berbentuk grafik menunjukkan simbol elemen model yang 

disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah 

diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan jika digambar biasanya 

dialokasikan untuk view tertentu. Jenis-jenis diagram antara lain use case 

diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, package diagram 

dan deployment diagram (Haviludin, 2013). 

1. Use case diagram 

Diagram yang menggambarkan aktor, use case dan relasinya sebagai suatu 

urutan tindakan yang memberikan nilai terukur untuk aktor. Sebuah use case 

digambarkan sebagai elips horizontal dalam suatu diagram UML use case. Use 

case memiliki dua istilah 

1. System use case; interaksi dengan sistem 

2. Business use case; interaksi bisnis dengan konsumen atau kejadian nyata  
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Tabel 2. 1 Daftar simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Aktor 

Aktor adalah pengguna 

sistem.nAktorntidaknterbatas 

pada  manusia saja, jika 

sebuahnsistemnberkomunikasi 

dengan aplikasi lain dan 

membutuhkanninput atau 

meberikan output, maka 

aplikasi tersebut bisa 

jugandianggapnsebagai aktor. 

2 

 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek 

anak (desendent) berbagi 

perilaku dan struktur data 

dari objek yang ada 

diatasnya objek induk. 

4 

 

 

 
<<include>>  Include 

Menspesifikasikan bahwa 

usecase sumber secara 

eksplisit. 

5 
 

<<extend>>  
Extend 

Menspesifikasikan bahwa 

usecase target memperkuat 

perilaku dari usecase sumber 

pada suatu titik diberikan. 
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No Gambar Nama Keterangan 

6 

 

Association 

Apanyangnmenghubung-

kan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

7 

 

 System 

Menspesifikasikan paket 

yang menampilkan system 

secara terbatas. 

8 

 

Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-

aksi yang ditampilkan 

system yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur 

bagi suatu aktor. 

9 

 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan 

elemen lain yang bekerja 

sama untuk menyediakan 

perilaku yang lebih besar 

dari jumlah dan elemen-

elemennya (bersinergi). 

10 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis 

saat aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

 

Sumber : (Hendini, 2016) 

 

2. Class diagram 

Notasi utama dan yang paling mendasar pada diagram UML adalah  notasi 

untuk mempresentasikan suatu class beserta dengan atribut dan operasinya. Class 

adalah pembentuk utama dari sistem berorientasi objek.  
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Tabel 2.2 Daftar simbol class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek 

yang berada diatasnya objek 

induk (ancestor). 

2 
 

Nary association 

Upaya untuk menghindari 

asosiasi dengan lebih dari 2 

objek. 

3 

 

Class 

Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

4 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

5 
 

Realization 
Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

 

6 

 

 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu 

elemennmandirin(independent

) akan mempengaruhi elemen 

yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri. 

7 
 Association 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan 

objek. 

Sumber: (Hendini, 2016) 
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3. Activity diagram 

Menggambarkan aktifitas-aktifitas, objek, state, transisi state dan event. 

Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem 

untuk aktivitas. 

Tabel 2. 3 Daftar simbol Activity Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

 
Start state 

Titik awal atau permulaan 

2 
 

 
End state 

Titik akhir atau akhir dari 

aktivitas 

3 
 

 
Activity 

Activity atau aktivitas yang 

dilakukan oleh aktor 

4 
 

 
Decision 

Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

5 
 

 

 

Interaction 

 

Alur 

6 

 

 

 

 

Fork  

Digunakan untuk menunjuk 

kan kegiatan yang dilaku 

kan secara paralel atau 

untuk menggabungkan dua 

kegiatan paralel menjadi 

satu 

Sumber; (Hendini, 2016) 

 

4. Sequence diagram 

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan 

urutan waktu. Secara mudahnya sequence diagram adalah gambaran tahap demi 

tahap, termasuk kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya 

dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. 
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Tabel 2 4 Daftar Simbol Sequence Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1 

 

 
Objek Lifeline: menggambarkan objek apa saja 

yang terlibat. 

2 

 

Aktor:nmenggambarkannhubungan aktoryang 

terlibat. 

3 

 
Activation:menggambarkan hubungan antara 

objek dengan message. 

4 

 Message(call): menggambarkan alur message 

yang merupakan kejadian objek pengirim 

lifeline ke objek penerima lifeline. 

5  

Message(return):menggambarkan alur 

pengambilannmessagenkenobjeknpe-manggil 

dan tanda bahwa objek 

penerimantelahnmenyelesaikannproses-nya. 

Sumber: (Hendini, 2016) 

 

 

2.3 Tinjauan Objek 

2.3.1 Sejarah Perusahaan 

Universitas Wahid Hasyim merupakan unit usaha yang bergerak dalam 

bidang pendidikan yang berdiri pada tahun 2000. Terdiri dari 10 Program studi 

yang letaknya tersebar dalam tiga lokasi. 

Universitas Wahid Hasyim merupakan universitas yang baru berdiri 

namun dari tahun ke tahun jumlah mahasiswanya selalumeningkat, perkembangan 
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perusahaan ini dilihat dari : 

1. Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat,  

2. Jumlah program studi yang semakin meningkat,  

3. Jumlah karyawanyang semakin meningkat,  

2.3.2 Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan perwujudan dari setiap tugas yang ada 

dalam tiap-tiap organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur 

organisasi pada Universitas Wahid Hasyim dapat dilihat pada gambar 2.1 



 

   14 

 
Sumber: (Unwahas, 2019) 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Instrument Penelitian 

3.1.1 Software 

1. PHP 5.6.37 

2. XAMPP control panel v3.2.2 

3. Windows 7 profesional 64-bit 

4. Sublime text 

5. Browser Mozilla Firefox 

3.1.2 Hardware 

1. Notebook ASUS, Processor Intel® Celeron CPU N2840 @ 2.16GHz. 

2. RAM 2048 MB. 

 

3.2 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi untuk penelitian ini adalah Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan, kampus sedang 

berkembang. 

 

3.2.2 Pengambilan Data 

Pengambilan data penelitian sendiri dilakukan dengan beberapa tahap 

yang akan dijabarkan dibawah ini : 

1. Observasi  

Tahap observasi merupakan tahapan penulis menganalisa setiap kondisi 

lingkungan yang ada sebelum melakukan tahap dokumentasi dan wawancara 

berlangsung. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap Universitas 

Wahid Hasyim Semarang yang merupakan objek penelitian ini. Adapun yang 

akan penulis observasi adalah proses informasi yang berjalan diUniversitas 

Wahid Hasyim Semarang. Kesimpulan dari hasil observasi penulis yaitu 

dapat mengetahui bagaimana selama ini informasi ditempelkan manual pada 
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papan pengumuman yang tersedia dimasing-masing unit, sehingga semakin 

banyak informasi yang ditempelkan, maka akan menumpuk pada informasi 

sebelumnya, sehingga tidak terbaca oleh civitas akademika.  

2. Wawancara 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data secara langsung mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan pimpinan unit. Hasil dari wawancara dengan pimpinan 

unit menghasilkan informasi yaitu pengumuman yang ditempelkan seringkali 

menumpuk pada pengumuman sebelumnya, dikarenakan kapasitas papan 

pengumuman yang terbatas, sehingga tidak terbaca oleh civitas akademika.. 

3. Studi Literatur 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan 

sumber-sumber yang diperoleh dengan literatur atau buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aplikasi papan digital. 

Berdasarkan beberapa pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh penulis, 

dapat disimpulkan bahwa perlunya aplikasi yang sederhana untuk 

mempermudah pengguna dalam penggunaannya. Adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang didapati di 

lapangan. 

 

3.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan adalah model air 

terjun atau yang biasa disebut dengan waterfall pada gambar 3.1. 
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Sumber : (Murad, Kusniawati, & Asyanto, 2013) 

Gambar 3. 1 Waterfall 

Tahap-tahap pembangunan yang digunakan adalah: 

a. Analisis dan Definisi 

Pada tahap ini penulis melakukan analisis dan mengumpulkan kebutuhan-

kebutuhan kemudian menspesifikasikan seperti apa perangkat lunak yang 

dibutuhkan di Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

b. Desain Perancangan sistem 

Pada tahap ini penulis mentranslasikan kebutuhan perangkat lunak dari 

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat di 

implementasikan di tahap pengkodean. Tahap desain yang dilakukan 

meliputi desain struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka dan prosedur pengkodean 

c. Pengkodean  

Pada tahap pengkodean penulis mentranslasikan desain ke dalam bahasa 

pemrograman PHP dan HTML yang dalam hal ini penulis menerapkan dari 

arsitektur desain yang telah disepakati, baik pembuatan template website 

atau penerapan metode waterfall pada website seperti penerapan 

penggunaan kata kunci yang tepat pada setiap topik yang akan ditulis pada 

aplikasi.  
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d. Pengujian 

Pada tahap pengujian perangkat lunak penulis berfokus pada segi logik 

dengan menguji function pada kode yang dibuat dan fungsional dengan 

menguji link, button dan menu-menu yang ada dan memastikan bahwa 

semua bagian telah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisirkan 

kesalahan (error) untuk memastikan bahwa keluaran dari perangkat lunak 

sesuai dengan yang diinginkan. 

e. Implementasi sistem 

Implementasi sistem merupakan tahap menerapkan sistem berdasarkan 

hasil analisa dan desain yang telah dilakukan sebelumnya. Penerapan yang 

dimaksud adalah metransformasikan desain ke bentuk yang dimengerti oleh 

mesin, dalam hal ini adalah komputer, yaitu dengan cara menggunakan 

bahasa pemrograman melalui proses coding. Bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah bahasa pemrograman PHP. 

f. Operasi dan Pemeliharaan 

Tahap ini merupakan tahapan penggunaan sistem oleh user yang 

didalamnyaharus ada pemeliharaan sistem untuk menjaga proses 

operasional sistem danmemungkinkan untuk dilakukan pengembangan 

sistem di kemudian hari. 

 

3.4 Metode Pengujian Perangkat Lunak 

 Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas 

perangkat lunak dan mempresentasikan spesifikasi, desain dan pengkodean.  

(Maturidi, 2014) 

Karakteristik perangkat lunak yang di uji 

1. Operasibilitas, semakin baik dia bekerja semakin efisien dia dapat di uji. 

2. Observabilitas, apa yang anda lihat adalah apa yang anda uji 

3. Kontrolabilitas, semakin baik kita mengontrol perangkat lunak semakin 

banyak pengujian yang dapat di otomatisasi dan di optimalkan. 

4. Dekomposabilitas, dapat mengontrol ruang lingkup pengujian kita dapat 

lebih cepat mengisolasi masalah dan melakuka pengujian kembali, 
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5. Kesederhanaan, semakin sedikit yang di uji semakin cepat pengujian 

6. Stabilitas, semakin sedikit perubahan maka makin sedikit gangguan 

pengujian 

7. Kemampuan dipahami, semakin banyak informasi semakin banyak info 

detail pengujiannya. 

 

Untuk metode pengujian penulis menggunakan metode black box testing   

dimana test case ini bertujuan untuk menunjukan fungsi perangkat lunak, tentang 

cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana 

yang di harapkan dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu di 

jaga kemutakhirannya. 
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BAB IV  

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

Perancangan merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan 

dan analisis terpenuhi termasuk didalamnya tahap pengumpulan data yang 

dilakukan sebelumnya. Perancangan termasuk tahapan yang penting dalam 

membangun sebuah sistem karena perancangan yang akan menjadi acuan alur 

kerja dalam membangun sistem agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Pada penelitian ini menggunakan pemodelan sistem UML (Unified Modeling 

Language), beberapa diagram yang akan digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya Use case diagram yang menggambarkan perilaku sistem ditinjau dari 

sisi actor (pengguna), Class Diagram yang menggambarkan struktur class yang 

digunakan dan Activity Diagram yang menggambarkan interaksi antara objek 

dengan mengirimkan pesan antar objek dan perancangan antarmuka (user 

interface) 

 

4.1 Perancangan Sistem 

4.1.1 Pemodelan Sistem 

Dalam pembuatan pemodelan sistem ini menggunakan UML dan terdapat 

tiga diagram UML yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu: 

1. Use case Diagram 

Use case diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan apa yang 

harus dilakukan oleh sistem pada level konseptual sehingga kita akan memahami 

apakah keputusan yang diambil oleh sistem adalah benar atau tidak. Setiap use 

case menggambarkan perilaku sejumlah aspek sistem, tanpa mengurangi struktur 

internalnya. Selama pembuatan model use case secara pararel juga harus 

ditetapkan obyek-obyek yang terlibat dalam setiap use case. Use case merupakan 

suatu deskripsi logika dari fungsionalitas bagian dari sistem atau perangkat lunak 

tertentu. Use case diagram pengguna yang digunakan dalam sistem dapat dilihat 

pada gambar 4.1 
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Pengguna

mengelola video

mengelola slide

mengelola teks

mengelola bannerakademik

login

mengelola banner umum

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

logout

 

Gambar 4. 1 Use case diagram pengguna 

 

Use case diagram pada gambar 4.1 hanya memiliki 1 hak akses  yaitu 

sebagai admin. Untuk civitas akademika hanya bisa mengakses website maupun 

melihat saja pada layar monitor tanpa melakukan login yang ditunjukkan pada 

gambar 4.2. 
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Civitas Akademika

Melihat Video

Melihat Slide

Melihat Running Teks

Melihat Banner Akademik

Melihat Banner Umum

 

Gambar 4. 2 Use case diagram civitas akademika 

 

2. Diagram Activity 

Menggambarkan aktifitas-aktifitas, objek, state, transisi state dan event. 

Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku system 

untuk aktivitas. dapat dilihat pada gambar 4.3 
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Admin System

Login

Menampilkan Dasbord Admin

Pilih Menu

Menampilkan halaman input video

Menampilkan halaman input slide

Menampilkan halaman input teks

Menampilkan halaman input banner akademik

Menampilkan halaman input banner umum

Y

T

T

T

T

T

T

Y

Y

Y

Y

Y

Verifikasi

Input

Video

Input 

Banner

Akademik

Input

Teks

Input

Slide

Input 

Banner

Umum

 

Gambar 4. 3 Activity diagram 

 

Diagram activity pada sistem ini memudahkan pemahaman dalam 

melakukan proses penggunaannya, mulai dari pengguna masuk ke dalam sistem, 

kemudian menambahkan data video, slide, teks dan gambar. Setelah data 

tersimpan, maka pengguna melakukan proses tayang atau tidak tayang data 

tersebut. Selesai 
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3. Class Diagram 

Notasi utama dan yang paling mendasar pada diagram UML adalah  notasi 

untuk mempresentasikan suatu class beserta dengan atribut dan operasinya. Class 

adalah pembentuk utama dari sistem berorientasi objek.  

videos

+id_upload
+judul
+name
+app
+tglproses

+add()
+edit()
+delete()

dataslidebaner

+id_upload
+judul
+tanggal
+gambar
+app
+jenis

+add()
+edit()
+delete()

dataslidegambar

+id_upload
+judul
+tanggal
+gambar
+app

+add()
+edit()
+delete()

tbl_user

+id_user
+username
+passuser
+hak_akses
+app
+namalengkap
+asli

+add()
+edit()
+delete()

datatulisan

+id_upload
+judul
+tglproses
+app

+add()
+edit()
+delete()

 

Gambar 4. 4 Class diagram 

Class diagram pada gambar 4.4 digunakan untuk mempresentasikan tabel 

tabel yang di gunakan dalam database seperti tabel user, tabel videos, tabel 

dataslidebaner, tabel datatulisan, tabel dataslidegambar . 

 

4.1.2 Pemodelan Data 

4.1.2.1 Struktur Tabel 

 Data secara logika di anggap sebagai tabel. Tabel adalah struktur 

data logis yang kita asumsikan menyimpan data yang akan di 

representasikan oleh database. Tabel bukan merupakan struktur fisik dan 

setiap tabel akan memiliki nama yang unik. Tabel memuat sebuah kolom 
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atau attribute yang telah di tentukan. Setiap kolom di dalam tabel harus 

harus memiliki nama dan tidak ada  dua kolom di dalam sebuah tabel yang 

boleh memiliki nama identik. (Mata-Toledo & Cushman, 2004). Bentuk 

struktur tabel sistem aplikasi papan informasi digital seperti di bawah ini. 

A. Struktur Tabel dataslidebaner  

Tabel 4. 1 Struktur tabel dataslidebaner 

Field name Type data Field size Keterangan 

id_upload int 10 Primary key 

judul varchar 100  

tanggal date   

gambar varchar 50  

app varchar 2  

jenis varchar 1  

 

B. Struktur Tabel dataslidegambar 

Tabel 4. 2 Struktur tabel dataslidegambar 

Field name Type data Field size Keterangan 

id_upload int 10 Primary key 

judul varchar 100  

tanggal date   

gambar varchar 20  

app varchar 2  

 

C. Struktur Tabel datatulisan 

Tabel 4. 3 Struktur tabel datatulisan 

Field name Type data Field size keterangan 

id_upload int 10 Primary key 

judul text   

tglproses date   

app varchar 1  
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D. Struktur Tabel tbl_user 

Tabel 4. 4 Struktur tabel tbl_user 

Field name Type data Field size keterangan 

id_user int 10 Primary key 

username varchar 100  

passuser varchar 50  

hak_akses varchar 5  

app char 1  

namalengkap varchar 100  

asli varchar 100  

 

E. Struktur Tabel videos 

Tabel 4. 5 Struktur tabel videos 

Field name Type data Field size keterangan 

id_upload int 10 Primary key 

judul varchar 100  

name varchar 50  

app varchar 1  

tglproses date   
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4.1.2.2 Perancangan Antar Muka Pengguna (User Interface) 

1. Rancangan Halaman Utama 

Perancangan antarmuka halaman utama seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 4.5 

 

Gambar 4. 5 Perancangan antar muka halaman utama 

Perancangan antar muka halaman halaman utama meliputi tampilan 

layout kiri atas video, kanan atas tampilan slide, kiri bawah tampilan 

informasi terkait bidang akademik, kanan bawah tampilan informasi 

terkait bidang umum, bagian tengah tampilan informasi tanggal, jam 

dan tulisan berjalan. 

2. Rancangan antar muka halaman login admin   

Perancangan antar muka halaman login admin seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.6 

 

Gambar 4. 6 Perancangan antar muka login admin 

Rancangan antar muka halaman login admin berisi form login dengan 



28 

 

 

mengisikan  username, password untuk masuk dan menu home untuk 

kembali ke halaman utama. 

3. Rancangan antar muka halaman dashboard admin 

Perancangan antar muka dasboard admin seperti yang di tunjukkan 

pada gambar 4.7 

 

Gambar 4. 7 Perancangan antar muka dashboard admin 

Pada halaman antar muka halaman dashboard admin terdapat menu 

input video, input slide gambar, input informasi teks, input banner 

akademik, input banner umum, logout user dan informasi tanggal serta 

jam. 

4. Rancangan antar muka halaman input video 

Perancangan antar muka halaman input video seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.8 

 

Gambar 4. 8 Perancangan antar muka halaman input video 

Pada antar muka halaman input video berisi form untuk menambahkan 

video yang diupload kesistem dengan memberikan nama singkat 
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keterangan video dan pemilihan file video pada drive dengan klik menu 

browse.  

5. Rancangan halaman daftar video 

Perancangan halaman daftar video seperti yang di tunjukkan pada 

gambar 4.9 

 

Gambar 4. 9 Perancangan antar muka daftar video 

Pada antar muka halaman daftar video memuat list video yang sudah 

disimpan pada sistem. Keterangan daftar video yaitu nomer urut, judul 

video, nama file, validasi tayang video menampilkan (tertayang dan 

tidak tertayang video pada layar informasi), tanggal proses serta option 

memuat pilihan (tertayang sekaligus berubah tidak tertayang serta 

pilihan delete untuk menghapus daftar video dari sistem. 

6. Rancangan antar muka halaman input slide 

Perancangan antar muka halaman input slideseperti yang di tunjukkan 

pada gambar 4.10 
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Gambar 4. 10 Perancangan antar muka input slide 

Pada antar muka halaman input slide berisi form untuk menambahkan 

file gambar yang diupload kesistem dengan memberikan nama singkat 

keterangan slide dan pemilihan file gambar pada drive dengan klik menu 

browse. 

7. Rancangan antar muka halaman daftar slide 

Perancangan antar muka halaman daftar slideseperti yang di tunjukkan 

pada gambar 4.11 

 

Gambar 4. 11 Perancangan antar muka daftar slide 

Pada antar muka halaman daftar slide memuat list gambar yang sudah 

disimpan pada sistem. Keterangan daftar slide yaitu nomer urut, judul 

tentang slide, nama foto slide, validasi tayang slide menampilkan 

(tertayang dan tidak tertayang slide pada layar informasi), tanggal proses 



31 

 

 

serta option memuat pilihan (tertayang sekaligus berubah tidak tertayang 

serta pilihan delete untuk menghapus daftar slide dari sistem. 

8. Rancangan antar muka halaman input informasi teks 

Perancangan antar muka halaman input informasi teks seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.12 

 

Gambar 4. 12 Perancangan antar muka input informasi teks 

Pada antar muka halaman input informasi teks berisi form untuk 

menambahkan teks yang diupload kesistem dengan menuliskan langsung 

pada menu bar tuliskan singkat teks informasi  kemudian simpan teks. 

9. Rancangan antar muka halaman daftar teks 

Perancangan antar muka halaman daftar teks seperti yang di tunjukkan 

pada gambar 4.13 

 

Gambar 4. 13 Perancangan antar muka daftar teks 
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Pada antar muka halaman daftar teks memuat list teks yang sudah 

disimpan pada sistem. Keterangan daftar teks yaitu nomer urut, judul 

teks, validasi tayang teks menampilkan (tertayang dan tidak tertayang 

teks pada layar informasi), tanggal proses serta option memuat pilihan 

(tertayang sekaligus berubah tidak tertayang serta pilihan delete untuk 

menghapus daftar teks dari sistem. 

10. Rancangan antar muka halaman input banner akademik 

Perancangan antar muka halaman input banner akademik seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.14 

 

Gambar 4. 14 Perancangan antarmuka input banner akademik 

Pada antar muka halaman input banner akademik berisi form untuk 

menambahkan file gambar yang diupload kesistem dengan memberikan 

nama singkat keterangan banner akademik dan pemilihan file gambar 

pada drive dengan klik menu browse. 

11. Rancangan antarmuka halaman daftar banner akademik 

Perancangan antarmuka halaman daftar banner akademik seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.15 
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Gambar 4. 15 Perancangan antarmuka daftar banner akademik 

Perancangan antar muka daftar banner akademik memuat list gambar 

yang sudah disimpan pada sistem. Keterangan daftar banner akademik 

yaitu nomer urut, judul banner, gambar banner, validasi tayang banner 

menampilkan (tertayang dan tidak tertayang banner akademik pada layar 

informasi), tanggal proses serta option memuat pilihan (tertayang 

sekaligus berubah tidak tertayang serta pilihan delete untuk menghapus 

daftar banner akademik dari sistem. 

12. Rancangan antarmuka halaman input banner umum 

Perancangan antarmuka halaman daftar banner akademik seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.16 

 

Gambar 4. 16 Perancangan antar muka input banner umum 
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Perancangan antar muka halaman input banner umum berisi form untuk 

menambahkan file gambar yang diupload kesistem dengan memberikan 

nama singkat keterangan banner umum dan pemilihan file gambar pada 

drive dengan klik menu browse. 

13. Rancangan antarmuka halaman daftar banner umum 

Perancangan antarmuka halaman daftar banner umum seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4. 17 Perancangan antarmuka daftar banner umum 

Perancangan antar muka halaman daftar banner umum memuat list 

gambar yang sudah disimpan pada sistem. Keterangan daftar banner 

umum yaitu nomer urut, judul banner, gambar banner, validasi tayang 

banner menampilkan (tertayang dan tidak tertayang banner umum pada 

layar informasi), tanggal proses serta option memuat pilihan (tertayang 

sekaligus berubah tidak tertayang serta pilihan delete untuk menghapus 

daftar banner umum dari sistem. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

Tahap ini akan menjelaskan beberapa hasil uji coba terhadap aplikasi 

sistem yang telah diimplementasikan sebelumnya dari tahap perancangan dan 

implementasi. Hasil sistem berupa aplikasi papan informasi digital di Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. Antarmuka dari sistem yang dibuat berdasarkan 

rancangan sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Halaman utama 

Halaman utama meliputi tampilan layout kiri atas video, kanan atas 

tampilan slide, kiri bawah tampilan informasi terkait bidang akademik, kanan 

bawah tampilan informasi terkait bidang umum, bagian tengah tampilan informasi 

tanggal, jam dan tulisan berjalan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1 

 

 

Gambar 5. 1 Halaman utama 

 

2. Tampilan layar penuh 

 Tampilan layar penuh ketika ditampilkan pada layar monitor sebagai 

informasi. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 5.2  

 



36 

 

 

 

Gambar 5. 2 Tampilan layar penuh 

3. Login admin 

 Pada halaman login admin berisi form login dengan mengetik username, 

password untuk masuk ke dasboard admin dan menu home untuk kembali ke 

halaman utama. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 5.3  

 

Gambar 5. 3 Halaman login admin 

4. Dashboard admin 

 Pada halaman dashboard admin terdapat menu input video, input slide 

gambar, input informasi teks, input banner akademik, input banner umum, logout 

user dan informasi tanggal serta jam. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 5.4 
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Gambar 5. 4 Halaman dashboard admin 

5. Halaman input video 

 Halaman input video berisi form untuk menambahkan video yang 

diupload kesistem dengan memberikan nama singkat keterangan video dan 

pemilihan file video pada drive dengan klik menu browse. Seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 5.5 

 

 

Gambar 5. 5 Halaman input video 

6. Halaman daftar video 

Halaman daftar video memuat list video yang sudah disimpan pada sistem. 

Keterangan daftar video yaitu nomer urut, judul video, nama file, validasi tayang 

video menampilkan (tertayang dan tidak tertayang video pada layar informasi), 

tanggal proses serta option memuat pilihan (tertayang sekaligus berubah tidak 
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tertayang serta pilihan delete untuk menghapus daftar video dari sistem. Seperti 

yang di tunjukkan pada gambar 5.6. 

 

 

Gambar 5. 6 Halaman daftar video 

7. Halaman input slide 

Halaman input slide berisi form untuk menambahkan file gambar yang 

diupload kesistem dengan memberikan nama singkat keterangan slide dan 

pemilihan file gambar pada drive dengan klik menu browse. Seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 5.7. 

 

 

Gambar 5. 7 Halaman input slide 
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8. Halaman daftar slide 

Halaman daftar slide memuat list gambar yang sudah disimpan pada 

sistem. Keterangan daftar slide yaitu nomer urut, judul tentang slide, nama foto 

slide, validasi tayang slide menampilkan (tertayang dan tidak tertayang slide pada 

layar informasi), tanggal proses serta option memuat pilihan (tertayang sekaligus 

berubah tidak tertayang serta pilihan delete untuk menghapus daftar slide dari 

sistem. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 4.8 

 

 

Gambar 5. 8 Halaman daftar slide 

9. Halaman input informasi teks 

Halaman input informasi teks berisi form untuk menambahkan teks yang 

diupload kesistem dengan menuliskan langsung pada menu bar tuliskan singkat 

teks informasi  kemudian simpan teks. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 5.9 
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Gambar 5. 9 Halaman input informasi teks 

10. Halaman daftar teks 

Halaman daftar teks memuat list teks yang sudah disimpan pada sistem. 

Keterangan daftar teks yaitu nomer urut, judul teks, validasi tayang teks 

menampilkan (tertayang dan tidak tertayang teks pada layar informasi), tanggal 

proses serta option memuat pilihan (tertayang sekaligus berubah tidak tertayang 

serta pilihan delete untuk menghapus daftar teks dari sistem. Seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 5.10. 

 

Gambar 5. 10 Halaman daftar teks 

11. Halaman input banner akademik 

Halaman input banner akademik berisi form untuk menambahkan file 

gambar yang diupload kesistem dengan memberikan nama singkat keterangan 

banner akademik dan pemilihan file gambar pada drive dengan klik menu browse. 

Seperti yang di tunjukkan pada gambar 5.11 
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Gambar 5. 11 Halaman input banner akademik 

12. Halaman daftar banner akademik 

Halaman daftar banner akademik memuat list gambar yang sudah 

disimpan pada sistem. Keterangan daftar banner akademik yaitu nomer urut, judul 

banner, gambar banner, validasi tayang banner menampilkan (tertayang dan tidak 

tertayang banner akademik pada layar informasi), tanggal proses serta option 

memuat pilihan (tertayang sekaligus berubah tidak tertayang serta pilihan delete 

untuk menghapus daftar banner akademik dari sistem. Seperti yang di tunjukkan 

pada gambar 4.12 

 

Gambar 5. 12 Halaman daftar banner akademik 

13. Halaman input banner umum 

Halaman input banner umum berisi form untuk menambahkan file gambar 

yang diupload kesistem dengan memberikan nama singkat keterangan banner 



42 

 

 

umum dan pemilihan file gambar pada drive dengan klik menu browse. Seperti 

yang di tunjukkan pada gambar 5.13 

 

Gambar 5. 13 Halaman input banner umum 

14. Halaman daftar banner umum 

Halaman daftar banner umum memuat list gambar yang sudah disimpan 

pada sistem. Keterangan daftar banner umum yaitu nomer urut, judul banner, 

gambar banner, validasi tayang banner menampilkan (tertayang dan tidak 

tertayang banner umum pada layar informasi), tanggal proses serta option memuat 

pilihan (tertayang sekaligus berubah tidak tertayang serta pilihan delete untuk 

menghapus daftar banner umum dari sistem. Seperti yang di tunjukkan pada 

gambar 5.14 

 

Gambar 5. 14 Halaman daftar banner umum 
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5.2 Pengujian 

Tabel 5. 1 Pengujian black box 

No Aktivitas Pengujian Sasaran Hasil 

1. Board informasi Menampilkan halaman papan 

informasi berupa video, slide, 

pengumuman akademik dan 

pengumuman umum 

Sukses 

2. Klik login Masuk ke halaman login admin 

atau login petugas 

Sukses 

3. Klik home Menuju ke halaman papan 

informasi  

Sukses 

4. Dasboard admin Menampilkan menu admin  Sukses 

5. Klik input video  Menampilkan halaman 

menambahkan file video 

Sukses 

6. Klik browse (video) Menampilkan drive pencarian 

file 

Sukses 

7. Klik upload berkas 

(video) 

Menyimpan file Sukses 

8. Klik daftar video Menampilkan video yang 

tersimpan 

Sukses 

9. Klik tambah video Menampilkan halaman tambah 

video 

Sukses 

10. Klik option tertayang 

(video) 

Mengaktifkan file untuk 

ditampilkan dipapan informasi 

Sukses 

11. Klik option tidak 

tertayang (video) 

Menonaktifkan file yang tampil 

dipapan informasi 

Sukses 

12. Klik delete (video) Menghapus file baik di drive 

penyimpanan maupun database 

Sukses 

13. Klik input slide gambar  Menampilkan halaman 

menambahkan file gambar slide 

Sukses 
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No Aktivitas Pengujian Sasaran Hasil 

14. Klik browse (slide) Menampilkan drive pencarian 

file 

Sukses 

15. Klik upload berkas 

(slide) 

Menyimpan file Sukses 

16. Klik daftar slide Menampilkan video yang 

tersimpan 

Sukses 

17. Klik tambah slide Menampilkan halaman tambah 

video 

Sukses 

18. Klik option tertayang 

(slide) 

Mengaktifkan file untuk 

ditampilkan dipapan informasi 

Sukses 

19. Klik option tidak 

tertayang (slide) 

Menonaktifkan file yang tampil 

dipapan informasi 

Sukses 

20. Klik delete (slide) Menghapus file baik di drive 

penyimpanan maupun database 

Sukses 

21. Klik input informasi 

teks  

Menampilkan halaman 

menambahkan tulisan running 

teks 

Sukses 

22. Klik simpan teks Menyimpan tulisan running teks Sukses 

23. Klik daftar teks Menampilkan teks yang 

tersimpan 

Sukses 

24. Klik tambah teks Menampilkan halaman tambah 

tulisan running teks 

Sukses 

25. Klik option tertayang 

(teks) 

Mengaktifkan file untuk 

ditampilkan dipapan informasi 

Sukses 

26. Klik option tidak 

tertayang (teks) 

Menonaktifkan file yang tampil 

dipapan informasi 

Sukses 

27. Klik delete (teks) Menghapus penyimpanan di 

database 

Sukses 

28. Klik input banner Menampilkan halaman Sukses 
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No Aktivitas Pengujian Sasaran Hasil 

akademik  menambahkan file gambar 

banner akademik 

29. Klik browse (banner 

akademik) 

Menampilkan drive pencarian 

file 

Sukses 

30. Klik upload banner 

(banner akademik) 

Menyimpan file Sukses 

31. Klik daftar banner 

akademik 

Menampilkan gambar banner 

akademik yang tersimpan 

Sukses 

32. Klik tambah banner 

akademik 

Menampilkan halaman tambah 

gambar banner akademik 

Sukses 

33. Klik option tertayang 

(banner akademik) 

Mengaktifkan file untuk 

ditampilkan dipapan informasi 

Sukses 

34. Klik option tidak 

tertayang (banner 

akademik) 

Menonaktifkan file yang tampil 

dipapan informasi 

Sukses 

35. Klik delete (banner 

akademik) 

Menghapus file baik di drive 

penyimpanan maupun database 

Sukses 

36. Klik input banner 

umum  

Menampilkan halaman 

menambahkan file gambar 

banner umum 

Sukses 

37. Klik browse (banner 

umum) 

Menampilkan drive pencarian 

file 

Sukses 

38. Klik upload banner 

(banner umum) 

Menyimpan file Sukses 

39. Klik daftar banner 

umum 

Menampilkan gambar banner 

umum yang tersimpan 

Sukses 

40. Klik tambah banner 

umum 

Menampilkan halaman tambah 

gambar banner umum 

Sukses 

41. Klik option tertayang Mengaktifkan file untuk Sukses 
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No Aktivitas Pengujian Sasaran Hasil 

(banner umum) ditampilkan dipapan informasi 

42. Klik option tidak 

tertayang (banner 

umum) 

Menonaktifkan file yang tampil 

dipapan informasi 

Sukses 

43. Klik delete (banner 

umum) 

Menghapus file baik di drive 

penyimpanan maupun database 

Sukses 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem aplikasi manajemen konten digital 

sebagai media informasi kampus berhasil dirancang bangun dengan menggunakan 

metode waterfall yang memudahkan pengguna dalam mengelola informasi yang 

akan ditayangkan, sehingga informasi terkait kampus lebih efektif dan lebih 

menarik. 

 

6.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan sistem ini, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sistem ini dapat ditambahkan fitur informasi kehadiran pimpinan dengan 

terintegrasi dengan sistem absensi pada unit kepegawaian. 

2. Sistem ini dapat ditambahkan fitur IPTV sehingga siaran Televisi dapat dilihat 

pada layar monitor 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1 Papan pengumuman pada unit-unit 
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Lampiran  2 Baner dihalaman kampus 

 

 
 

 


