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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya kami dapat

menyelenggarakan acara Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri

(RAPI) yang ke XVII tahun 2018 ini pada 12-13 Desember 2018. Simposium Nasional

RAPI adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas teknik Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Telah diselenggarakan untuk yang ke-tujuh belas kalinya sejak

penyelenggaraan pertama pada tahun 2002.

Atas nama Panitia Pelaksana RAPI XVII 2018, kami mengucapkan selamat datang

kepada para peserta di lokasi acara yakni Hotel Alila Surakarta,pilihan lokasi yang diharapkan

tidak hanya mendukung kesuksesan acara tetapi juga menyediakan sambutan hangat di tengah

kebudayaan Jawa dan pemandangan khas kota Surakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih

kepada para pemakalah yang telah berkontribusi dan mendukung acara simposium ini.

Latar belakang pengambilan tema simposium bahwa aktivitas manusia yang kurang peduli

terhadap lingkungan merupakan penyebab  utama perubahan iklim global. Peningkatan gas

rumah kaca di atmosfer telah menyebabkan kenaikan temperatur global yang dipicu oleh

pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi dan industri. Kondisi ini menyebabkan

perubahan cuaca yang ekstrem, banjir, dan  kekeringan di berbagai belahan dunia yang

sangat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk

mengurangi pemanasan global dan mencegah perubahan iklim sangat diperlukan. Pengembangan

teknologi yang ramah lingkungan bertujuan mengurangi limbah untuk mencegah polusi

lingkungan menjadi sebuah prioritas untuk mencapai lingkungan yang sustainable.

Berdasar uraian di atas, tema yang dipilih untuk simposium kali ini adalah “Eksplorasi

Sumber Daya, Proses dan Desain untuk Pengembangan Kota Berkelanjutan.” Teknologi ramah

lingkungan harus mencakup semua aspek kehidupan termasuk: bangunan, sistem transportasi,

proses industri, sistem informasi, dan pengelolaan air. Simposium ini menyediakan forum

untuk mengakomodasi inisiatif dan riset dalam mendesain lingkungan yang sustainable

melalui penerapan proses, bahan, dan energi yang ramah lingkungan untuk mencegah

perubahan iklim.

Sebagai ketua panitia, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang telah berusaha

maksimal dan bekerjasama dengan baik hingga terlaksananya acara ini. Terakhir kami mohon

maaf apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan sebelum maupun sesudah acara ini

berlangsung. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan

peningkatan pelaksanaan acara ini berikutnya.

Selamat datang di Surakarta dan Simposium RAPI XVII ini. Kami semua berharap

bahwa semua peserta dapat menikmati dan belajar banyak serta mendapatkan pengalaman yang

sangat berharga dalam forum ini.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.

Anto Budi Listyawan, S.T., M.Sc.

Ketua Panitia
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Salam dan shalawat semoga

terlimpah kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

Alhamdulillah,dengan ijin Allah akhirnya Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi

Perancangan dan Industri ke-17 (RAPI XVII) dapat diselenggarakan oleh Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta (FT-UMS). Buku Program, Abstrak dan Prosiding

dapat terwujud dan tersaji di hadapan para pembaca. Simposium RAPI Tahun 2018 ini adalah

penyelenggaraan yang ke-17 setelah pertama kalinya sukses dilaksanakan pada tahun 2002.

Pada kesempatan ini kami bermaksud menyampaikan rasa terima kasih  kepada seluruh

sivitas akademika dan jajaran  pimpinan program studi yang telah mendukung dan

memfasilitasi segala keperluan kegiatan sehingga sinmposium dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepa da seluruh panitia pelaksana RAPI XVII

yang telah bekerja keras sehingga dengan ijin Allah sukses mengantarkan seluruh agenda

simposium dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Di atas semua itu, rasa terima kasih

juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor dan jajaran Wakil Rektor yang dengan dedikasi

tinggi memberikan ijin, restu, pelayanan, dan fasilitas baik sebelum, selama, dan setelah

pelaksanaan simposium.

Simposium ini dilaksanakan dengan maksud antara lain untuk memberikan wadah kepada para

akademisi, praktisi,dan masyarakat pemerhati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam simposium ini sangat diharapkan berbagai inovasi dan kreativitas hasil penelitian

dapat didiskusikan dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui amal usaha Muhammadiyah

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan kita memohon kepada Allah semoga

agenda Simposium Nasional RAPI ke-17 ini sukses, dan dapat berkelanjutan dari tahun ke

tahun agar rahmat dan barokah Allah dapat senantiasa terlimpah kepada kita semua,

khususnya para penggagas, partisipan, dan pelanjut simposium yang saya muliakan.

Berbagai kekurangan dalam pelaksanaan simposium ini tentunya masih sangat banyak, untuk

itu saran dan masukan yang konstruktif kami tunggu.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ir. Sri Sunarjono, M.T., PhD, IPM

Dekan Fakultas Teknik UMS
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.

Alhamdulillahirrabbil alamin washolatu wassalamu ala asyrofil anbiyai walmursalin, amma

ba'du.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan

Semesta Alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan taufik serta hidayah-

Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada International Conference on

Engineering,Technology, and Industrial Application (ICETIA 2018) pada 12-13 Desember

2018 yang diselenggarakan bersamaan dengan Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi

Perancangan dan Industri XVII (RAPI XVII).

Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya mengucapkan selamat datang

kepada semua peserta. Ini merupakan suatu kehormatan bagi universitas kami sebagai

penyelenggara sebuah internasional dan nasional forum. Saya dengan sepenuh hati

memberikan dukungan terhadap tujuan yang menyeluruh dan tema dari simposium ini yakni

“Eksplorasi Sumber Daya, Proses dan Desain untuk Pengembangan Kota Berkelanjutan.”

Saya meyakini bahwa simposium dan konferensi ini akan memberikabn kontribusi yang

sangat berharga dan membantu untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dan

memberikan dasar yang sangat berguna untuk penerapan di industri yang lebih sustainable.

Ide-ide inovatif dan capaian-capaian riset dari makalah- makalah yang dipresentasikan

diharapkan memberi sumbangan yang signifikan pada pengembangan proses, bahan, dan

energi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap pemanasan

global dan   sebagai upaya secara bersama-sama mencegah perubahan iklim global.

Saya berharap Simposium Nasional RAPI XVII dan Konferensi Internasional ICETIA 2018

menjadi mata rantai usaha-usaha pembangunan yang berkelanjutan secara nasional maupun

global dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim.

Semoga semua peserta menikmati simposium dan seminar ini serta dapat mengambil manfaat

yang banyak darinya.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.

Dr. Sofyan Anif, M.Si.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
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SISTEM MANAJEMEN STUDI EKSKURSI

Erma Susanti
1

, Catur Iswahyudi
2
, Tri Romadhani
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, Sri Wahyuningsih

4
, Fikar Tri Putra

5

1,2,3,4,5
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, IST AKPRIND Yogyakarta

Jl. Kalisahak No. 28 Kompleks Balapan Yogyakarta 55222 Telp 0274 563029

Email: erma@akprind.ac.id, catur@akprind.ac.id, romadhantri@gmail.com, sriwahyuningsih.hmd@gmail.com,

fikarputra3@gmail.com

Abstrak

Studi Ekskursi merupakan kegiatan kunjungan perusahaan yang bertujuan untuk mengenalkan dunia

kerja kepada mahasiswa. Kegiatan dilakukan dengan berkunjung ke beberapa perusahaan di luar

D.I. Yogyakarta dengan perjalanan menggunakan bus pariwisata. Kegiatan ini memerlukan

perencanaan mulai dari persiapan, pendaftaran, pencarian perusahaan, pembayaran, sampai kepada

pelaksanaan. Studi kasus dilakukan pada sistem studi ekskursi Himpunan Mahasiswa Teknik

Informatika (HUMANIKA) IST AKPRIND. Permasalahan yang terjadi pada sistem studi ekskursi

HUMANIKA adalah selama ini masih menggunakan sistem manual. Proses pendaftaran peserta,

pendataan peserta, sosialisasi dan lain sebagainya dilakukan dengan tulisan tangan dan diarsipkan

dalam bentuk tumpukkan kertas. Tentunya hal ini menyulitkan dalam pencarian dan pengelolaan

data, serta memungkinkan terjadinya kehilangan data atau terselipnya dokumen. Salah satu solusi

yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sistem

manajemen studi ekskursi. Sistem manajemen dapat membantu panitia studi ekskursi untuk

pengelolaan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan studi ekskursi. Teknologi QR Code

juga digunakan untuk enkripsi data peserta, verifikasi data peserta dan untuk presensi. Hasil dari

pengembangan sistem ini adalah sebuah sistem manajemen studi ekskursi dengan memanfaatkan

teknologi Quick Response Code (QR Code). QR Code yang dihasilkan dapat menyimpan berbagai

data peserta hanya dalam 1 kode saja dan digunakan untuk verifikasi data peserta.

Kata kunci: sistem informasi; sistem manajemen; QR Code; Quick Response Code

Pendahuluan

Studi Ekskursi merupakan kegiatan kunjungan perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap satu tahun

sekali. Kegiatan ini dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HUMANIKA), Institut Sains &

Teknologi AKPRIND Yogyakarta (IST AKPRIND) sebagai panitia. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan

kunjungan ke beberapa perusahaan di luar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perjalanan menggunakan

bus pariwisata. Studi ekskursi bertujuan untuk memperkenalkan dunia kerja yang sebenarnya kepada para

mahasiswa. Jumlah peserta pada studi ekskursi jurusan Teknik Informatika setiap tahunnya diikuti oleh minimal 60

orang mahasiswa. Banyaknya jumlah peserta dan jarak tempuh perjalanan yang cukup jauh, memerlukan adanya

suatu sistem pengelolaan yang dapat membantu panitia dalam pelaksanaan kegiatan. Selama ini proses persiapan

dan pelaksanaan studi ekskursi dilakukan secara manual oleh panitia, mulai dari pendaftaran peserta, pencatatan

pembayaran, sosialisasi, pengarsipan dan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan lainnya adalah banyaknya tumpukan

kertas arsip yang tidak terdokumentasi dengan baik dan terpisah-pisah di masing-masing panitia, menyebabkan data

yang dimiliki  sulit ditelusuri dan dikelola.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan sistem manajemen studi ekskursi

dengan menerapkan teknologi QR Code. Sistem dikembangkan berbasis web dan bersifat responsif, sehingga dapat

diakses dari berbagai perangkat baik itu komputer maupun telepon pintar (smartphone) menggunakan browser.

Sistem manajemen dapat membantu panitia studi ekskursi untuk pengelolaan data yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan kegiatan studi ekskursi. QR Code digunakan untuk enkripsi data peserta dan dapat digunakan untuk

presensi kehadiran dan verifikasi data peserta. Sistem studi ekskursi ini diharapkan dapat memudahkan panitia

dalam penyampaian informasi kepada peserta dan teknologi QR Code dapat membantu dalam pendataan peserta.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan sistem

manajemen studi ekskursi dengan menerapkan teknologi QR Code. Sistem studi ekskursi yang dihasilkan
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diharapkan dapat membantu panitia

mengetahui informasi berkaitan deng

Studi Pustaka

QR Code (Quick Response C

oleh alat pembaca QR Code yang dih

batang) yang digunakan pada ritel u

alfanumerik sampai dengan 4.000 ka

menyimpan data. Kode biasanya terd

2013). QR Code awalnya merupaka

bentuk dua dimensi. QR Code sanga

dan dapat menampung huruf kanji. QR

batang. QR Code telah digunakan s

ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510. QR

Wave dan telah dipublikasikan pad

perangkat pemindai kode, karena m

(Widayati, 2017).

Quick Response (QR) adalah

dalamnya ditangkap secara horizon

disimpan. Gagasan tentang QR Cod

(Wave, 2018), yaitu sebuah anak pe

melacak bagian dalam manufaktur 

produk menggunakan kamera smartp

Reader. Selanjutnya gambar hasil pin

menuju ke pilihan tujuan yaitu mena

ke informasi detail lainnya, sehingg

dipindai dengan menggunakan kam

terobosan teknologi yang paling cep

manusia, membebaskan manusia d

teknologi QR Code dipilih, karena

teknologi QR, menggunakan QR untu

inventarisnya dengan tepat.

Penerapan teknologi QR Cod

komponen pembentukan kode dan p

QR Code Generator. Proses kedua a

QR Code sendiri berkembang dari w

menurut Ariadi (2011) terdiri dari:

a. Finder Pattern, untuk meng

b. Format Information, untuk

c. Data, untuk menyimpan data

d. Timing pattern, yaitu pola y

e. QR Code yang berbentuk m

f. Alignment pattern, pola ya

tidak linier.

g. Version information, merup

h. Quiet Zone, merupakan dae

dalam mengenali QR oleh s

i. QR Code version, versi dari
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itia dalam pengelolaan kegiatan studi ekskursi dan m

engan pelaksanaan studi ekskursi.

Code) merupakan kode batang matriks atau kode dua d

 dihubungkan dengan kamera smartphone. QR Code mir

l untuk melacak barang inventaris. QR Code dapat me

 karakter dalam satu kode, sehingga dapat digunakan ole

terdiri dari mode hitam diatur dalam pola persegi pada la

akan bentuk evolusi dari kode batang satu dimensi be

gat lazim digunakan di Jepang, kode ini digunakan untu

i. QR Code memiliki kemampuan menyimpan data yang

n secara meluas dan telah mendapatkan standar interna

QR Code sendiri dikembangkan oleh sebuah perusahaa

ada tahun 1994. Fungsi utama kode tersebut dapat de

a memberikan respons yang cepat maka disebut sebag

lah kode batang dua dimensi yang disajikan dalam rang

ontal dan vertikal, sehingga memungkinkan lebih ban

ode pertama kali dikemukakan oleh perusahaan Dens

 perusahaan produsen mobil Toyota Jepang. QR Code

tur mobil. Cara penggunaan QR Code adalah dengan m

martphone yang sudah dilengkapi dengan alat pembaca

il pindai akan dialihkan untuk membuka browser smartph

enampilkan informasi bisa berupa kode produsen, kupon

ngga konsumen dapat terhubung dengan merk produk

amera yang terpasang pada setiap smartphone. Smart

cepat diadopsi, karena dengan menggunakan smartpho

 dan membuat manusia bisa melakukan mobilitas se

na berbagai perusahaan seperti ritel Fortune 50 yang

untuk memprediksi barang mana yang paling laku, sehin

ode pada sistem manajemen studi ekskursi pada peng

n pembacaan kode. Proses pertama, pembentukan QR C

a adalah pembacaan QR Code dengan menggunakan QR

ri waktu ke waktu dan semakin canggih. Bentuk anato

i:

ngidentifikasi letak dari QR Code.

k memberikan informasi tentang error correction level d

data yang telah dikodekan.

la yang digunakan untuk mengidentifikasi koordinat pusa

 modul hitam putih

yang digunakan untuk memperbaiki distorsi non linier

upakan versi QR Code yang digunakan.

daerah kosong di bagian terluar QR Code yang diguna

h sensor CCD.

ari QR Code yang digunakan.

Gambar 1. Anatomi QR Code
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 memudahkan peserta untuk

a dimensi yang dapat dibaca

mirip dengan barcode (kode

menampung ribuan karakter

 oleh semua organisasi untuk

a latar belakang putih (Price,

berbentuk barcode menjadi

ntuk mengkodekan informasi

ng besar daripada pada kode

rnasional dari Jepang berupa

haan Jepang bernama Denso

t dengan mudah dibaca oleh

bagai Quick Response (QR)

angkaian kotak. Informasi di

banyak informasi yang bisa

nso Wave pada tahun 1994

de awalnya dirancang untuk

n memindai QR Code suatu

ca QR Code yaitu QR Code

tphone melalui halaman web

pon diskon, video atau akses

uk. QR Code saat ini dapat

martphone sendiri merupakan

hone dapat menghubungkan

 sesuai kegunaan. Mengapa

ng menjadi pengguna awal

ehingga dapat menyesuaikan

engembangannya terdiri dari

 Code dengan menggunakan

QR Code Reader. Teknologi

atomi QR Code (Gambar 1)

el dan mask pattern.

usat.

ier atau penyimpangan yang

nakan untuk mempermudah
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Jenis QR Code terdiri dari be

dari QR Code Model 1, QR Code 

menyimpan data berjenis numerik sa

alfanumerik sampai dengan 4.296 ka

byte, dan data berbentuk huruf kan

horizontal dan vertikal. QR Code j

dengan 30%. Kelebihan lainnya, me

masih tetap dapat disimpan dan dibac

Kapasitas informasi yang da

sejumlah modul untuk versi 1 (21 x 2

mempunyai kapasitas data maksimum

saat jumlah data meningkat, mak

menghasilkan simbol QR Code yang

Penelitian tentang pemanfaata

penelitian tentang sistem presensi m

smartphone dengan sistem operasi An

komponen utama dari sistem prese

aplikasi pembaca QR Code. Setelah p

dimanfaatkan sebagai alat identifika

data mahasiswa.

Penelitian ini akan membaha

Code. Sistem dirancang untuk mem

studi ekskursi. Panitia dapat mem

digunakan untuk mengecek kehadira

setelah melakukan pendaftaran NIM

menjadi QR Code. Sistem presensi 

cukup mengarahkan kamera ke gamb

mengubah informasi menjadi QR C

Reader yang sudah tersambung den

penelitian ini menggunakan metod

melakukan pengamatan terhadap 

mengumpulkan berbagai pustaka y

penerapan teknologi QR Code. Untu

SDLC (System Development Life Cyc

Hasil dan Pembahasan

Perancangan sistem studi ek

ekskursi terdiri dari 3 aktor yaitu su

yang terlibat dalam mengelola siste

ekskursi dapat dilihat pada Gambar 3
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i berbagai bentuk (Gambar 2). Jenis-jenis QR Code men

de Model 2, Micro QR Code, iQR Code, SQRC, dan

 sampai dengan jumlah 7.089 karakter. Selain itu, dapat 

 karakter. QR Code juga dapat menyimpan data kode bi

kanji sampai dengan 1.817 karakter. QR Code dapat

e juga tahan terhadap kerusakan, karena dapat memp

meskipun simbol QR Code dalam keadaan kotor ataup

ibaca. Tiga tanda berbentuk persegi di tiga sudut dapat dib

Gambar 2. Jenis-jenis QR Code

dapat disimpan dalam QR Code dari versi 1 sampai 

 x 21 modul), sedangkan versi 40 (177 x 177 modul). Se

um sesuai dengan jumlah data, jenis karakter, dan tingk

aka lebih banyak modul yang diperlukan untuk m

ng lebih besar (Wave, 2010).

atan QR Code juga pernah dilakukan oleh Setiawan, dk

si mahasiswa menggunakan QR Code. Aplikasi presen

i Android. Proses pembuatan perangkat lunak tersebut d

sensi yaitu basis data, aplikasi administrator, aplikasi

h proses implementasi, dan dilanjutkan dengan uji sistem

ikasi dalam sebuah sistem presensi, karena QR Code da

has tentang sistem manajemen studi ekskursi dengan m

emudahkan panitia pelaksanaan studi ekskursi dalam p

empublikasikan kuitansi pembayaran peserta, sedang

iran peserta. QR Code Generator digunakan untuk pen

NIM (Nomor Induk Mahasiswa), data peserta akan s

si akan dihubungkan dengan kamera smartphone. Untu

mbar QR Code. Cara kerja QR Code, pertama gunakan 

 Code. Selanjutnya untuk pembacaan QR Code dapa

dengan kamera, bisa memanfaatkan kamera HP. Meto

tode observasi dan metode kepustakaan. Metode obs

p objek yang diteliti. Sedangkan metode kepusta

 yang relevan dengan penelitian tentang pengembang

Untuk metode pengembangan sistemnya sendiri, pada pe

Cycle) mulai dari persiapan, analisis, desain, implementa

ekskursi dibuat menggunakan diagram UML. Use Ca

 super admin, admin, dan peserta. Use case diagram m

istem dan apa saja yang dilakukannya. Gambar use c

r 3.
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enurut (Wave, 2010) terdiri

an LogoQ. QR Code dapat

pat menyimpan data berjenis

binary sampai dengan 2.844

pat menampung data secara

mperbaiki kesalahan sampai

upun rusak, akan tetapi data

t dibaca dari berbagai sudut.

ai versi 40 mengacu kepada

Setiap versi simbol QR Code

tingkat koreksi kesalahan. Jadi

 menyusun QR Code dan

 dkk (2013) yang melakukan

sensi dapat digunakan pada

t dilakukan dengan membuat

asi generator QR Code, dan

tem. Hasil QR Code tersebut

dapat menyimpan informasi

n menerapkan teknologi QR

 persiapan dan pelaksanaan

ngkan teknologi QR Code

endaftaran peserta, sehingga

secara otomatis dienkripsi

Untuk penggunaannya, panitia

an QR Code Generator untuk

pat menggunakan QR Code

etode yang digunakan pada

observasi dilakukan dengan

stakaan dilakukan dengan

angan sistem informasi dan

 penelitian ini menggunakan

ntasi, dan pengujian.

Case Diagram sistem studi

menggambarkan siapa saja

e case diagram sistem studi
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Gam

Activity Diagram pada siste

pendaftaran peserta dan pembuatan Q

Ga

Sistem manajemen studi eksk

studi ekskursi dari sisi admin te

pengumuman. Sedangkan dari sisi pe

pengumuman. Untuk keamanan dib

username atau password. Halaman lo

user sesuai dengan username dan

halaman utama sesuai dengan jenis le

mahasiswa. Halaman login ditampilk

Gambar 5. Sistem

2018 FT UMS

Inf - 113

Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Studi Ekskursi

istem studi ekskursi menggambarkan adanya aktivita

n QR Code. Activity Diagram pendaftaran peserta dapat 

Gambar 4. Activity Diagram Pendaftaran Peserta

kskursi terdiri dari implementasi dari sisi pengguna da

 terdiri dari manajemen pengelolaan user, peserta, 

i peserta dapat mengetahui informasi tentang status pese

dibuat sistem login multiuser dan diamankan dengan 

n login untuk user maupun admin sama. Sistem yang a

n password yang diberikan. Selanjutnya sistem akan 

is level login pengguna. Username pada sistem studi eksk

ilkan seperti pada Gambar 5.

istem Multilevel Login pada Sistem Studi Manajemen Ek
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itas yang terjadi pada saat

at dilihat pada Gambar 4.

dan sisi admin. Pengelolaan

ta, jadwal, kelompok, dan

eserta, jadwal, kelompok dan

n sistem validasi kesalahan

g akan mengecek jenis level

an menampilkan dashboard

kskursi menggunakan nomor

Ekskursi
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Jika login admin berhasil m

halaman profil, admin dapat melaku

nama, jenis kelamin, nomor HP, alam

Gamba

Admin dapat melakukan pen

peserta seperti pada Gambar 7.

Gam

Sistem admin studi ekskursi 

bis, menambah peserta ke dalam

ditunjukkan pada Gambar 8.
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il maka admin akan diarahkan ke halaman profil priba

kukan edit profil dan ganti password. Admin  dapat m

lamat, nomor HP orang tua, ukuran kaos, dan riwayat pe

bar 6. Halaman Profil Admin dan Edit Profil Admin

engelolaan data peserta, yaitu dapat menambah, mengu

Gambar 7. Halaman Daftar Peserta dari Sisi Admin

rsi juga memiliki fasilitas pengelolaan bis. Admin dapa

data bis, menghapus bis, dan menghapus peserta 

Gambar 8. Pengelolaan Bis
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ribadinya (Gambar 6). Pada

t mengubah foto profil, NIM,

t penyakit.

gubah, dan menghapus data

apat melakukan tambah data

ta dari bis. Pengelolaan bis
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Pengelolaan Tambah Peserta

tabel peserta yang sudah dikelomp

menambahkan peserta ke dalam bis,

dapat bis. Untuk menghapus peserta 

Sistem berikutnya adalah pen

peserta ke dalam kamar, menghapu

pada Gambar 10.

Halaman Tambah Peserta pa

mendapatkan kamar dan tabel peserta

dengan klik nama peserta yang diin

kamar klik tombol hapus pada pese

pada pengelolaan data kamar.

Admin dapat melakukan pen

12. Jika periode yang ada sudah me

dilakukan penambahan periode. For

pada daftar periode terdapat period

hilang.
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ta dapat dilihat pada Gambar 9. Dalam menu tambah pe

pokkan ke dalam daftar dan daftar peserta yang belu

is, cukup dengan klik nama peserta yang diinginkan dar

rta dari bis klik tombol hapus pada peserta yang ingin dik

Gambar 9. Pengelolaan Peserta pada Bis

pengelolaan kamar. Admin dapat melakukan tambah d

pus kamar, dan menghapus peserta dari kamar. Penge

Gambar 10. Pengelolaan Kamar

 pada pengelolaan data Kamar terdapat 2 tabel, yaitu 

erta belum dapat kamar. Untuk menambahkan peserta k

iinginkan dari tabel peserta belum dapat kamar. Untu

eserta yang ingin dikeluarkan. Gambar 11 menunjukan

Gambar 11. Pembagian Kamar Peserta

engelolaan periode, tampilan awal halaman periode ad

melewati tanggal pelaksanaan maka akan muncul tomb

ormulir tambah periode dan rincian periode dapat dili

iode yang tanggal pelaksaannya masih berlaku, maka 
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 peserta terdapat 2 tabel yaitu

belum mendapat bis. Untuk

ari tabel peserta yang belum

dikeluarkan.

h data kamar, tambah daftar

gelolaan kamar ditunjukkan

tu tabel peserta yang sudah

ta ke dalam data kamar cukup

tuk menghapus peserta dari

kan halaman tambah peserta

 adalah seperti pada Gambar

mbol tambah sehingga dapat

ilihat pada Gambar 13. Jika

a tombol tambah pun akan
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Ga

Gambar

Sistem juga memiliki fasilita

dapat menulis pengumuman, mengu

pengumuman (Gambar 14). Admin 

Untuk membuat pengumuman, adm

menyimpan pengumuman dan untuk

tanpa menerbitkannya dan dapat dite

menerbitkan pengumuman. Jika pen

tersebut.

Gambar 14. Pengelolaa

Admin dapat melakukan pe

menambah jadwal baru dengan mene
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Gambar 12. Pengaturan Periode Studi Ekskursi

bar 13. Formulir Tambah Periode dan Rincian Periode

ilitas pengelolaan pengumuman untuk memberikan infor

gubah pengumuman yang sudah ada, menghapus pengu

in dapat mengubah judul dan isi dari pengumuman yan

dmin mengisi kotak judul dan kotak isi pengumuman

tuk menerbitkan pengumuman. Pilihan simpan digunakan

diterbitkan di lain waktu. Pilihan terbitkan digunakan un

pengumuman belum diterbitkan, maka peserta belum b

laan Pengumuman dari sisi Admin  dan Formulir Edit P

pengelolaan jadwal seperti yang ditampilkan pada Ga

enetapkan tanggal pelaksanaan jadwal.
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formasi kepada user. Admin

ngumuman, dan menerbitkan

ang telah yang telah dibuat,.

an. Terdapat pilihan untuk

kan hanya untuk menyimpan

 untuk menyimpan sekaligus

 bisa melihat pengumuman

it Pengumuman

 Gambar 15. Admin dapat
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Gamba

Admin dapat melakukan edit 

pun menghapus jadwal, seperti yang

baru pada jadwal.  Admin dapat men

Gamba

Admin dapat melakukan peng

berbeda-beda. Tombol itu merupakan

Untuk melakukan presensi, ad

Gambar 18. Terdapat tombol kemba

yang telah terdeteksi oleh sistem. Ka

tombol simpan untuk menyimpan ke

berhasil menangkap kode. Setelah b

Kemudian paling bawah adalah tabel 
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bar 15. Halaman Pengelolaan Jadwal dari sisi admin

dit jadwal dengan mengubah kegiatan, hapus kegiatan, 

ang terlihat pada Gambar 16. Admin mengisi formulir u

enghapus jadwal dengan seluruh kegiatan di dalamnya.

bar 16. Formulir Edit Jadwal dan Tambah Kegiatan

engelolaan presensi. Pada Gambar 17 terdapat beberapa 

kan tombol untuk melakukan presensi.

Gambar 17. Halaman Presensi

i, admin klik tombol presensi yang diinginkan. Maka tam

bali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian

. Kamera digunakan untuk memindai kode QR peser

 kehadiran peserta. Kamera akan memindai kode dan ak

h berbunyi, klik simpan dan akan muncul keterangan 

bel keterangan kehadiran peserta.
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n, menambah kegiatan, atau

lir untuk menambah kegiatan

a.

pa tombol dengan nama yang

tampil sistem presensi seperti

ian ada kotak pilihan kamera

serta. Di bawah kamera ada

 akan berbunyi “bib” apabila

n di bawah tombol simpan.
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Gamb

Kesimpulan

Sistem manajemen studi ek

Response (QR) Code. Sistem ini dih

IST AKPRIND untuk melakukan pe

Selain itu, panitia Studi Ekskursi jug

pengembangan sistem pada penelitia

persiapan, analisis, desain, impleme

apakah sistem sudah berjalan sesua

Delete) berhasil dijalankan. Penguj

pembentukan QR Code pada pendaf

data dari QR Code. Hasilnya aplik

fungsinya.

Penyempurnaan dan penge

dikembangkan dalam hal sebagai ber

1. Dari segi notifikasi bisa dita

2. Website dibuat responsive a

3. Membuat laporan pertanggu
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mbar 18. Presensi menggunakan Pemindai QR Code
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diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi panitia 

 pendaftaran dan dapat mengetahui secara detail informa

juga lebih mudah dalam mengolah mengenai pendaftara

elitian ini menggunakan SDLC (System Developmen

mentasi, dan pengujian. Setelah aplikasi jadi, dilakukan

suai dengan fungsinya. Hasilnya fungsi-fungsi CRUD 

gujian lainnya juga dilakukan terhadap penggunaan te

daftaran anggota dan pemindaian QR Code untuk meng

likasi Generator QR Code dan Reader QR Code dap

gembangan aplikasi pendaftaran Studi Ekskursi

berikut:

itambahkan dengan menggunakan email gateway.
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anfaatkan teknologi Quick
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masi kegiatan studi ekskursi.

taran dan pendataan. Metode

ment Life Cycle) mulai dari
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 teknologi QR Code proses
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