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MOTTO :

Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah.

Bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan.

Bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan.

Bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan

Bukanlah berhasil kalau tidak berusaha.

(Shakespear)

Kupersembahan Kepada :

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta

- Saudara-saudaraku Tersayang

- Para Pendidik Yang kami hormati

- Teman-teman seperjuangan
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ABSTRACT

DWI TRISIA (021110098), TRI JUMIARNI (021110252), ZULFIKRI

(021110276). Website Radio La Nugraha The Method Web Modelling Language

(WebML).

In the process of its servies radio la nugraha provided the information and

entertainment to audience is strong. To give statisfaction service to the audience

radio la nugraha make of a website. But there are stiil many deficient in the

website, as the information is not complete where only on the homepage that

they could go in show, the menu does not function or were nt able ti in use as

live streaming menu, gallery, the program, the guest log and othes. In making

the website of radio la nugraha is a visual language to data modelling in the

yard or scape, arraged to facilitate the implementation of a new generation

case too capable of otomatis all related about the approach of semantic web

application modelling, thus able to separate spesifikasi-spesifikasi from the

yeard. Makinf it easier to inform the community wherever they may be those

who need information radio la nugraha hence the website is very apposite to

fullfill these needs. Based on the description above, once writers take on tittle to

a thesis “website radio la nugraha the method web modelling language”.

Keyword : Design, Modelling, Website.
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ABSTRAK

DWI TRISIA (021110098), TRI JUMIARNI (021110252), ZULFIKRI

(021110276). Website Radio La Nugraha Menggunakan Metode Web Modelling

Language (WebML).

Dalam proses pelayanan radio La Nugraha telah memberikan informasi hiburan

ke para pendengar sudah baik. Untuk memberikan kepuasan pelayanan ke para

pendengar, radio La Nugraha membuat sebuah website tersebut, seperti informasi

yang kurang lengkap dimana hanya pada halaman awal yang bisa di tampilkan,

menu tudak berfungsi atau tidak dapat di gunakan seperti seperti menu live

streaming, gallery, program dan dan lain sebagainya. Dalam membuat website

radio La Nugraha penulis menggunakan sebuah metode web modelling

languagge. Web modelling language (WebML) adalah suatu bahasa visual untuk

data modelling di dalam ruang lingkup halaman atau site, di susun untuk

mempermudah implementasi dari sebuah generasi baru case tool yang mampu

mengotomatisasi semua pendekatan yang terkait tentang modelling semantik dari

aplikasi web, dengan demikian dapat memisahkan spesifikasi-spesifikasi dari

halaman. Untuk mempermudah menginformasikan kepada masyarakat dimana

pun berada yang membutuhkan informasi radio La Nugraha maka website ini

sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan uraian diatas,

maka penulisan mengambil judul skripsi “Website Radio La Nugraha

Menggunakan Metode Web Modelling Language”.

Kata Kunci : Desain, Model, Website
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi

membuat orang semakin mudah saja menjalankan aktifitasnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital yang begitu

pesat pada saat ini mengubah cara pandang, cara kerja dan sekaligus

implementasi dalam bidang pemasaran. Dalam hal ini salah satunya

komputer beserta perangkat penunjang antara lain perangkat lunak,

perangkat keras, serta manusia sebagai penggunanya.

Seiring perkembangan teknologi perusahaan-perusahaan saling bersaing

untuk menerapkan teknologi baru agar mencapai kinerja perusahaan yang

lebih baik. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu sistem

untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatannya. Suatu sistem yang

baik akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga informasi yang

dihasilkan adalah informasi yang akurat dan terpercaya, dan data tersebut

dapat di simpan dalam bentuk database sehingga lebih aman dan dapat di

akses dalam waktu yang relatif cepat.

Radio La Nugraha berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi

sebagai radio informasi dan hiburan yang paling diminati oleh pendengar

dan pemasang iklan serta untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang

terjadi di masyarakat. Radio La Nugraha merupakan sebuah PT Radio La

Nugraha Swara Indah yang resmi pada tanggal 1 april 1996 berada pada
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jalur FM dengan frekuensi 104,75 dan pada tahun 2004 frekuensi

radio La Nugraha berubah menjadi 105 FM.

Dalam proses pelayanannya radio La Nugraha telah memberikan

informasi dan hiburan ke para pendengar sudah baik. Radio La Nugraha

melakukan siaran pada pukul 04:00 sampai 24:00 setiap hari, pendengar

La Nugraha sudah cukup banyak terbukti dengan mendapat penghargaan

sebagai radio terfavorit se Kota palembang versi MARKPLUS. Untuk

memberikan kepuasan pelayanan ke para pendengar, radio La Nugraha

membuat sebuah website. Namun masih banyak terdapat kekurangan

dalam website tersebut, seperti informasi yang kurang lengkap dimana

hanya pada halaman awal yang bisa di tampilkan, menu tidak berfungsi

atau tidak dapat di gunakan seperti menu live streaming, gallery, program,

buku tamu dan lain sebagainya. Kurangnya informasi yang di tampilkan

pada website tersebut mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk

mengakses web radio La Nugraha. Maka perlu pengembangan pada web

tersebut agar dapat digunakan secara maksimal.

Website adalah sebuah sistem penyebaran informasi melalui

internet. Informasi yang dikirimkan berupa text, suara, animasi, gambar

dan bahkan dalam format video yang dapat di akses melalui sebuah

software yang disebut browser, seperti internet explorer, mozilla firefox,

opera dan lain-lain menurut Yuheizar (2008:2). Hampir setiap perusahaan

memiliki website untuk mendukung sarana informasi yang diberikan hal

tersebut dilakukan agar dapat menarik minat masyarakat. Salah satu
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contoh perusahaan yang menggunakan website adalah Radio La Nugraha

Palembang.

Website adalah sebuah sistem penyebaran informasi melalui internet.

Informasi yang dikirim berupa text, suara, animasi, gambar bahkan dalam

format video yang dapat diakses melalui sebuah software yang disebut

browser, seperti internet, mozila firefox, opera, dan lain-lain menurut

Yuheizar (2008:2). Dalam membuat website radio La Nugraha penulis

menggunakan sebuah metode Web Modelling Language.

Web Modelling Language (WebML) adalah suatu bahasa visual untuk

data modelling didalam ruang lingkup halaman atau site, disusun untuk

mempermudah implementasi dari sebuah generasi baru case tool yang

mampu mengotomatisasi semua pendekatan yang terkait tentang

modeling semantik dari aplikasi web, dengan demikian dapat memisahkan

spesifikasi-spesifikasi dari halaman. WebML memungkinkan para

perancang website untuk merancang suatu halaman tanpa merancang

dalam bentuk detail tampilan halaman. Konsep WebML menggunakan

tampilan grafis yang intuitif, didukung oleh program case tool yang

mudah dioperasikan dan dapat digunakan oleh pemakai biasa. WebML

juga mendukung perintah XML, dapat dimasukkan kegenerator perangkat

lunak yang secara otomatis akan memproduksi implementasi sebuah

website.

Untuk mempermudah menginformasikan kepada masyarakat

dimanapun berada yang membutuhkan informasi radio La Nugraha maka
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website ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan

uraian diatas, maka penulis mengambil judul untuk skripsi “Website

Radio La Nugraha Menggunakan Metode WebModelling Language”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka masalah yang

akan dibahas Bagaimana membuat website radio La Nugraha

Palembang.

1.3. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang, penulis

membatasi permasalahan pada radio La Nugraha Palembang yaitu:

1. Website ini digunakan untuk media informasi dan hiburan.

2. Memiliki layanan live streaming agar pendengar dapat tidak

ketinggalan informasi atau event-event yang ada di radio La Nugraha.

3. Metode analisis dan perancangan menggunakan data Data Flow

Diagram dan Entity Relationship Diagram.

4. Software yang digunakan adalah phpStorm versi 9.0, Bitnami,

Composer.

5. Metode pengembangan yang digunakan yaitu Web Modelling

Language (WebML), tahapan-tahapannya : Requirment Spesification,

Data Design, Hypertext Design, Archiceture Design, Implementation,

Testing dan Evalutation, Deployment, Maintenance Evalution.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah

menginformasikan kepada masyarakat dimanapun berada yang

membutuhkan informasi radio La Nugraha maka website ini sangat tepat

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi mahasiswa yaitu mengetahui bagaimana cara

menginformasikan suatu instansi dengan menggunakan sistem

informasi dan mengetahui cara pembuatan sistem informasi.

2. Bagi instansi yaitu dapat memberi kemudahan pada perusahaan

dalam pengolahan data pelanggan.

3. Bagi akademik yaitu laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai

pedoman dan acuan bagi para peneliti lainnya dikemudian hari,

apabila mereka ingin melakukan penelitian sejenis.

1.6. Sistematika Penulisan

Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi

ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sesuai dengan

ketentuan yang diberikan, sistematika penulisan tersebut antara lain

meliputi :
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini penulis akan membahas tentang sejarah singkat, visi,

misi, tujuan organisasi, struktur organisasi, pembagian tugas

dan wewenang.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang landasan teori dan penelitian

sebelumnya.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian, teknik

pengembangan sistem, alat pengembangan sistem, teknik

pengujian yang akan digunakan, dan teknik pengumpulan data.

BAB V HASILDAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang analisa sistem, analisis hasil

penelitian, desain sistem yang diusulkan, serta hasil dan

pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini penulis menarik simpulan dari pembahasan

masalah dan memberikan saran yang bermanfaat tempat

penelitian dan penelitian selanjutnya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Profil perusahaan

2.1.1. Sejarah PT. Radio La Nugraha

Setelah era masa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945

masyarakat (rakyat indonesia) mengetahui betul betapa pentingnya

mempunyai sebuah media komunikasi bagi mereka. Radio mempunyai

peran yang sangat penting sekali dalam penyebar luaskan informasi yang

sangat efektif, cepat, luas, dan murah, untuk itulah sejak tahun 1945

hingga era tahun 1960-an mulai berkembanglah radioyang tadinya hanya

satu radio publik saja milik pemerintah maka baik secara perorangan

ataupun pribadi (swasta) mulai mewarnai udara di indonesia dan

berkembang pesat dari tahun 70-an hingga sekarang.

Tahun 1975 tanggal 25 Januari berdirilah Radio Borobudur di kota

palembang (inilah akal bakal dari Radio La Nugraha kelak) dan tanggal 5

Mei 1980 Nara Radio Borobudur ini berubah menjadi Radio La Novia

yang berkedudukan di jalan segaran 15 ilir palembang dengan

menggunakn frekuensi AM 1584 KHZ hingga pada tanggal 19 Agustus

1989 berdasarkan surat edaran dari mentri penerangan pada waktu itu

Nara Radio La Novia Swara Indah dirubah menjadi Radio La Nugraha
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Swara Indah.

Tahun 1996 tepatnya di bulan Maret Radio La Nugraha berubah

frekuensi dari AM 1589 KHZ menjadi FM 109.75 dan hingga 2009

frekuensi ini mengalami menyesuaikan dari pemerintah sehingga

berubah menjadi FM 105 MGHZ hingga saat ini. Saat ini La Nugraha

berkedudukan di jalan Maysatwa lr lalapoa 10 sekip tengah palembang

dan alhamdulillah sejak tahun 1996 hingga saat ini Radio La Nugraha

selalu terpilih sebagai Radio terfavorit dengan segmentasi pendengar

terbanyak 90 versi AC Melson atau survey riset indonesia.

Semoga kami Radio La Nugraha 105 FM selalu dapat memberikan

yang terbaik untuk masyarakat palembang dan sekitarnya.

2.1.2. Visi dan Misi PT. Radio La Nugraha

2.1.2.1. Visi

Menjadi sumber informasi dan pendidikan serta hiburan

di Palembang. Dengan menjadi Jembatan media antara

Masyarakat dengan pemerintah dan Swasta. Menjadi mitra

masyarakat yang dapat dipercaya, independent dan

bertanggungjawab.



9

2.1.2.2. Misi

Memberikan sarana informasi dan hiburan masyarakat

Palembang dan sekitarnya. Menyediakan sarana untuk

mempersatukan seluruh warga Kota Palembang tanpa melihat

adanya perbedaan suku, agama, ras, dan tingkatnya sosial

ekonomi.

Menyediakan beragam informasi yang aktual dan

mendidik melalui berbagai program siaran yang mencakup

aspek edukasi, sosial, budaya, dan seni serta tidak melupakan

aspek hiburan.

2.1.3. Struktur Organisasi PT. Radio La Nugraha

Untuk menjalankan kegiatan organisasi, perusahaan memerlukan

struktur organisasi yang baik dan jelas, dengan struktur organisasi yang

baik dan jelas tersebut karyawan yang ada di dalam perusahaan akan

mengetahui tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing bagian yang telah disusun dan ditetapkan dalam struktur

organisasi.

Bagan Organisasi menunjukkan bagaimana departemen-departemen

atau bidang-bidang dalam suatu organisasi dikoordinasikan bersama

melalui satu jalur wewenang dan tanggung jawab. Bagan Organisasi

adalah gambaran secara grafik struktur kerja dari suatu struktur
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organisasi, dimana dalam bagan tersebut dapat terlihat hubungan

wewenang yang formal. Setiap bagian dalam organisasi perlu disusun

deskripsi jabatan yang berisi tugas dan wewenang dengan jelas sehingga

terhindar dari ketidakpastian fungsi dari masing-masing bagian dalam

organisasi.

PT. Radio La Nugraha Palembang dalam menjalankan aktivitasnya

(usaha dalam bidang komunikasi) menerapkan bentuk organisasi garis

dimanagaris wewenang yang terlihat pada struktur organisasi perusahaan

ini lurus/vertikal, wewenang dan tanggung jawab diberikan langsung

dari atasan ke bawahan dan bawahan bertanggung jawab kepada

pimpinan ataswewenang yang dijalankannya. Adapun Bagan Struktur

Organisasi PT. Radio La Nugraha Palembang adalah sebagaimana

terlihat pada gambar 2.1
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Struktur Organisasi PT. Radio La Nugraha

Sumber: PT. Radio La Nugraha Palembang

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. Radio La Nugraha Palembang
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2.1.4. Tugas danWewenang

Sesuai dengan struktur organisasi PT. Radio La Nugraha Palembang,

pembagian tugas adalah sebagai berikut :

1. Direktur/Penanggung Jawab

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-

kebijakan perusahaan.

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan

kepala bagian (manajer).

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.

d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja

perusahaan.

2. Kabag Siaran

Memberikan laporan sepenuhnya mengenai pengembangan

jalan nya radio lanugraha dan bertanggung jawab kepada direktur

atau penanggung jawab radio bidang yang dibawahinya adalah

bidang tehnik bidang pemberitaan dan bidang sdm kepenyiaran.

3. Kabag Administrasi Keuangan

Bagian ini bertugas memimpin jalan arus keluar uang masuk

perusaaan demi kelancaran sebuah station tugas dan wewenangnya

adalah memerikan laporan pengeluaran dan memberikan rencana

estimasi pengeluaran bulanan dan bertanggung jawab langsung

kepada direktur.
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4. Kabag Iklan Usaha

Tugas pokok bagaian ini adalah mengatur lalu lintas trafik

iklan , talkshow , dan beberapa program lainnya ,wajib memberikan

bukti siar iklan dan laporan kepada para klien dan juga terhadap

direktur, bagian ini bertanggung jawab langsung dengan direktur.

5. Pemberitaan

Bagian pemberitaan mempunyai tugas melakukan reportase

dan peliputan pemberitaan terkait dengan program yang

ada..bertanggung jawab kepada kabag siaran.

6. Bagian Tehnik

Tugas pokoknya menjaga memaintenace semua peralatan hard

ware pemancar siaran melakukan kontrol secara kontiyu dan

memerikan lapaoran kepada kagab siaran.

7. Penyiar

Melakukan tugasnya sesuai dengan program jadwal acara yang

diberikan kabag siaran.

8. Asisten Administrasi

Membantu tugas tugas pokok kabag adm dan bertanggung

jawab kepadanya.
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9. Asisten Keuangan

Membantu kabag keuangan dalam pengurusan hal hal yang

berkaitan dengan pajak.

10. Asisten Periklanan

Membantu tugas-tugas pokok kabag iklan dalam pembuatan

laporan iklan.

11. Pemasaran

Bertugas mencari iklan dan memberikan masukan income

kepada radio.
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Teori Pendukung

3.1.1. Website

Menurut Yuhefizar (2008:2), World Wide Web (www) atau

website adalah sebuah sistem penyebaran informasi melalui

internet. Informasi yang dikirmkan dapat berupa teks, suara

(audio), animasi, gambar dan bahkan dalam format video yang

dapat diakses melalui sebuah software yang disebut browser,

seperti internet explorer, mozila firefox, opera dan lain lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi,

pengelompokan web diarahkan berdasarkan pada fungsi, sifat dan

bahasa pemrograman yang digunakan.

Jenis-jenis web berdasarkan sifatnya adalah:

1. Website dinamis, merupakan sebuah website yang

menyediakan isi yang selalu berubah-ubah setiap saat.

Misalnya website berita.

Website statis, merupakan website yang isinya sangat jarang

diubah. Misalnya web organisasi.
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3.1.2. Web Modelling Language (WebML)

Menurut Simarmata (2010:224), web modelling Language

merupakan bahasa spesifikasi tingkat tinggi untuk aplikasi

hipermedia. WEBML mengijinkan style keduanya, yaitu

Entity-Relationship dan UML, untuk menawarkan rotasi yang tepat

dan representasi grafik menggunakan sintaksis UML. Notasi ini

dilengkapi dengan sekumpulan aktivitas untuk dilakukan pada

pengembangan aplikasi web, seperti spesifikasi kebutuhan, desain

data, dan desain hiperteks (ceri, dkk,2003).

Tahapan metode WebML menurut Ceri (2003:267-268

sebagai berikut :

1. Requirement Collection

Persyaratan aplikasi dikumpulkan, yang meliputi tujuan

utama situs, target pasarnya, contoh isi, pedoman gaya,

personalisasi diperlukan dan kendala karena aliran data.

2. Data Design

Pemodelan data model struktural dengan skema logis

reverse-engineering yang ada sumber aliran data

3. Hypertext Design

Mengidentifikasi halaman dan unit, menghubungkan mereka

dan unit pemetaan untuk entitas utama dan hubungan skema

struktur, menambahkan link non kontekstual antara halaman,
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konsolidasi atribut yang harus dimasukkan dalam unit, dan

memperkenalkan halaman baru atau unit untuk kebutuhan

khusus (misalnya, halaman indeks untuk mencari

benda-benda, filter untuk mencari informasi yang diininkan,

dan sebagainya).

4. Presentation Design

Setelah semua halaman culup stabil, arsitek gaya web

menambah setiap halaman gaya presentasi.

5. User and Group Design

Aministrator web mendefinisikan fitur dari profil pengguna,

berdasarkan kebutuhan personalisasi

6. Customization Design

Administrator web mengidentifikasi derivasi data profil dan

aturan bisnis, yang mungkin menjamin personalisasi efektif

situs.

3.1.3. PHP

Menurut Aditya (2011:1), PHP: Hypertext Preprocessor

adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke

dalam HTML.

Menurut Saputra (2012:1), PHP (dibaca: PHP Hypertext

Preprocessor) merupakan suatu bahasa pemrograman yang hanya

dapat berjalan pada sisi server (Server Side Scripting). Artinya

proses yang dibuat dengan PHP tidak akan berjalan tanpa
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menggunakan web server. PHP digunakan untuk membangun

aplikasi berbasis web agar web tersebut dapat digunakan secara

dinamis, seperti menambah, mengubah, membaca, serta

menghapus suatu konten.

Menurut Kristanto (2010:9), PHP adalah bahasa

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan

pembuatan dan pengembangan sebuah web dan bisa digunakan

pada HTML. PHP merupakan singkatan dari “PHP: Hypertext

Preprocessor”, dan merupakan bahasa yang disertakan dalam

dokumen HTML sekaligus bekerja disisi server (server-side

HTML-embedded scripting). Artinya sintaks dan perintah yang

diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan

pada halaman HTML biasa, sehingga script-nya tak tampak disisi

client.

Sedangkan menurut Wahana Komputer (2011:14), PHP

merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat

program website dimana kode program yang telah dibuat

dikompilasidan dijalankan pada sisi server untuk menghasilkan

halaman website yang dinamis. PHP dibuat pada tahun 1994 oleh

Rasmus Lerdorf. Pada awalnya PHP didirikan untuk personal

Home Page. Karena memiliki banyak manfaat dan dapat

berkembang dengan baik maka PHP kemudian disebut dengan

PHP: Hypertext Preprocessor. Pada Januari 2001 tercatat
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sebanyak lima juta domain website menggunakan pemrograman

PHP.

Penggunaan PHP memungkinkan Web dapat dibaut dinamis

sehingga maintenance situs Web tersebut menjadi lebih mudah dan

efisien. Kelebihan-kelebihan PHP :

1. PHP bersifat open source. PHP adalah aplikasi bahasa web

yang diperoleh secara gratis.

2. PHP mudah dipelajari dibandingkan produk lain yang

mempunyai fungsi yang sama, seperti :Java Server Page atau

C-based CGI. PHP mempunyai sintaks yang sangat mudah

danuser-friendly.

3. PHP bersifat embedded. Penulisan script PHP dan HTML

menyatu sehingga mudah dalam pembuatannya.

4. PHP dapat dijalankan di banyak Platform, seperti :UNIX dan

WINDOWS.

5. PHP mempunyai fleksibilitas yang tinggi, menyamai high

level proggaming language seperti bahasa C.

6. Life Cyle yang singkat, sehingga PHP selalu up to date

mengikuti perkembangan teknologi internet.

3.1.4. MYSQL

Menurut Puspitosari (2011:19), MYSQL merupakan salah satu

software untuk database server yang banyak digunakan, MYSQL

bersifat open source dan menggunakan SQL.
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Menurut Hidayatullah dan Kawistara (2014:180), MYSQL

adalah salah satu aplikasi DBMS yang sudah sangat banyak

digunakan oleh para pemrogram aplikasi web. Contoh DBMS

lainnya adalah : PostgreSQL (freeware), SQL Server, MS Access

dari Microsoft, DB2 dari IBM, Oracle dan Oracle Corp, Dbase,

FoxPro, dsb.

Kelebihan dari MYSQL adalah gratis, handal, selalu

di-update dan banyak forum yang memfasilitasi para pengguna

jika memiliki kendala. MySQL juga menjadi DBMS yang sering

dibundling dengan web server sehingga proses instalasinya jadi

lebih muda.

3.1.5. Database

Menurut Raharjo (2011:3), database didefinisikan sebagai

kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa

sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan dicari

secara cepat.

Menurut Saputra (2011:1), database atau memiliki istilah lain

Basis Data merupakan suatu kumpulan data yang saling

berhubungan dan berkaitan dengan subjek tertentu pada tujuan

tertentu pula. Hubungan antar data ini dapat dilihat oleh adanya

field ataupun kolom.
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3.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berdasarkan jurnal penelitian, adapun penelitian

terdahulu dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Simpulan

1 Penelitian tentang
Analisis dan
Perancangan Situs
Web Pemasaran
Berbasis Intranet
pada Radio Sonora,
Studi Kasus Radio
Sonora di Jakarta.

Teguh Hari Wibowo
dan Viany Utami
(2013).

Dengan teknologi
infromasi yang
sesuai dengan
kebutuhan serta
proses bisnis yang
ada serta dapat
terintegrasi dengan
baik dapat
meningkatkan
performa kinerja
sebuah perusahaan.
Sonora satu-satunya
radio diJakarta yang
menghadirkan musik
dan informasi
(belum berupa
berita, karena berita
hanya produk RRI).
Tingkat
kepuasanpendengar
terhadap radio
Sonora sangat
penting untuk
menunjang kinerja
para pegawai radio
Sonora mau pun
pendengar itu
sendiri. Oleh karena
itu Radio Sonora
memerlukan aplikasi
yang bagaimana cara
membangun situs
web untuk bagian



22

Tabel 3.1. Lanjutan Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Simpulan

Pemasaran
berbasiskan intranet
pada PT Radio
Sonora. PT Radio
Sonora, yang menjad
itempat studi kasus
kali ini, tentu sangat
membutuhkan web
bagian pemasaran
agar dapat terus
bersaing dan terus
dapat meningkatkan
performa kerjanya.
Radio Sonora
berkewajiban utnuk
memberikan informasi
dan hiburan yang
paling diminati oleh
para pendengar dan
pemasangan iklan
serta untuk
mengatisipasi
berbagai perubahan
yang terjadi di
masyarakat. Dimana
hasi ltersebut akan
ditampilkan di
website yang
menggunakan web
Intranet. Web intranet
biasanya berisikan
informasi yang padat
dikategorikan
berdasarkan ketentuan
perusahaan. Sehingga
dengan adanya
penampilan web
intranet yang lebih
menarik maka web
intranet di berikan
sedikit sentuhan
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Tabel 3.1. Lanjutan Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Simpulan

desain. Sehingga
dapat digunakan
sebagai website
dibagian pemasaran.

2 Penelitian tentang
Pengembangan
Sistem Siara Radio
Live Streaming
Audio Visual

DionA.
Simanjuntak,
Daryono Budi
Utomo dan Bandung
Arry Sanjoyo(2012)

Cukup membantu
beberapa
stasiunradio swasta
di Indonesia,
tapipemanfaatannya
masih dinilai sangat
kurang maksimal
karena kebanyakan
radio swasta baru
bisa diakses sebatas
audio streaming.
Faktanya, live
streaming dapat
radio swasta baru
bisa diakses sebatas
audio streaming.
Faktanya, live
streaming dapat
diakses dengan
koneksi internet
yang pada
pemakaiannya sering
kali dibantu oleh
media personal
komputer yang
sangat
memungkinkan
untuk Mengakses
video streaming.
Pemanfaatan internet
untuk mendengarkan
radio sudah dimulai
sejak tahun 1993 .
berawal dari sebatas
audio streaming,
pemanfaatan internet
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3.1. Lanjutan Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Simpulan

sebagai media untuk
mendengarkan radio
kemudian
berkembang pesat
sehingga
memungkinkan
diaksesnya video
streaming. Live
streaming audio
ini diharapkan dapat
membantu pengelola
stasiun radio FM
pada umumnya, dan
jurusan Matematika
ITS khususnya
dalam menciptakan
sebuah radio yang
outstanding
sekaligus dalam
usaha untuk menarik
minat pendengar
yang berada diluar
jangkuan frekuensi
radio yang
bersangkutan agar
tetap bisa
mendengarkan radio
tersebut

3 Perancangan
tentang
Perancangan
Website dengan
WebML (Web
Modelling
Language) (2005)

Jati Sasongko dan
Th. Dwiati
Wismarini

Web Modelling
Language (WebML)
suatu pemodelan
untuk menetapkan
website yang
kompleks ditingkan
konseptual.WebMl
memungkinkan para
perancang website
untuk merancang
suatu halaman
tanpamerancang
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3.1. Lanjutan Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Simpulan

dalam bentuk detil
tampilan halaman.
KonsepWebML
menggunakan
tampilan grafis yang
intutif, didukung
oleh program case
tool pemakai biasa.
WebML juga
mendukungperintah
XML, dapat
dimasukan ke
generator perangkat
lunakyang secara
otomatis akan
memroduksi
implementasi suatu
website.

Penelitian pertama menganalisis dan merancang situs web pemasaran

berbasis internet pada radio sonora memiliki kekurangan yaitu kurang

menarik pengunjung untuk mengakses website tersebut, penelitian kedua

pengembangan sistem siaran radio live streaming audio visual dimana

beberapa stasiun radio swasta di Indonesia masih sebatas Audio Streaming

belum bisa secara Live Streaming, penelitian ketiga merancang website

dengan metode WEBML (Web Modelling Language).

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengembangkan website

dengan judul “Website Radio La Nugraha Menggunakan Metode

WebML” Website Radio La Nugraha dibuat semenarik mungkin dan

bisa diakses secara luas oleh masyarakat, dengan menambah konsep Live
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Streaming agar pendengar radio tidak ketinggalan informasi dan halaman

rekrut karyawan agar memudahkan masyarakat untuk melamar kerja.

3.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Gambar 3.2. Kerangka Penelitian
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan waktu Penelitian

4.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Radio La Nugraha Palembang

yang beralamatkan di Jl. Segaran No.38 15 ilir Palembang.

4.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 02 Maret 2015 s/d

selesai setiap ada keperluan di PT. Radio La Nugraha palembang

pada waktu yang tidak ditentukan.

4.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai jenis data dalam

pengumpulan informasi pendukung, jenis data yang digunakan antara

lain:

4.2.1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini penulis

peroleh dari hasil wawancara yaitu berupa data pengembangan

website pada Radio La Nugraha saat ini.

4.2.2. Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari PT.

Radio La Nugraha Palembang. Data tersebut berupa sejarah

singkat, struktur organisasi, visi, misi, tugas pokok dan wewenag.
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4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan beberapa

teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan yaitu:

4.3.1. Observasi

Menurut Sutabri (2012:97), observasi merupakan teknik

pengumpulan data dengan langsung melihat kegiatan yang

dilakukan oleh user.

Menurut Hasan (2008:17), observasi adalah cara pengmpulan

data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan

(laboratorium), terhadap objek yang diteliti (populasi). Dalam hal

ini kami terjun langsung ke lapangan di radio La Nugraha

Palembang, dari hasil observasi tersebut adalah :

1. Meninjau langsung ke radio La Nugraha Palembang bagian

penyiaran, melihat bagaimana keadaan website radio La

Nugraha Palembang saat ini.

2. Dari hasil tinjauan langsung, website radio La Nugraha

Palembang masih terkendala di web yang belum berfungsi

dengan baik, misalnya button atau tombol yang tidak bisa di

klik.

4.3.2. Wawancara

Menurut Sutabri (2012:90), wawancara adalah suatu teknik

yang paling singkat untuk mendapatkan data, namun sangat

tergantung pada kemampuan pribadi sistem analis untuk
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memanfaatkannya. Dalam hal setelah melakukan wawancara

langsung dengan Bapak Heri Irawan selaku Kabag Produksi

Programmer/siaran mengenai website radio La Nugraha

Palembang. Dari hasil wawancara tersebut :

1. Radio La Nugraha memiliki website sendiri namun belum

berfungsi secara maksimal.

2. Kurangnya informasi yang lengkap tentang radio La

Nugraha.

3. Dengan website yang kami buat diharapkan dapat

memberikan informasi yang lengkap kepada pendengar dan

masyarakat.

4.4. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan studi terapan (Applied Research), menurut

Hermawan (2009:22) penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan

untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dilingkungan kerja

(work setting) dan untuk menambah atau memberikan kontribusi terhadap

bidang ilmu tertentu sesuai bidang peminat (area of interest) peneliti yang

bersangkutan.
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4.5. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem

a. Flowchart

Menurut Jogiyanto (2005:795), bagan alir (Flowchart)

adalah bagan (char) yang menunjukan alir didalam

program atau prosedur system secara logika. Bagan alir

digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk

dokumentasi, flowchart ada dua macam yaitu :

1. Bagan Alir System (Systems Flowchart)

Menurut Jogiyanto (2005:796), bagan alir system

(system flowchart) merupakan bagan yang menunjukan

arus pekerjaan secara keseluruhan dari system. Bagan

ini menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada

didalam system. Bagan alir system menunjukan apa

yang dikerjakan di system. Berikut simbol-simbol yang

ada pada bagan alir sistem dapat dilihat pada tabel 4.1

berikut :
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Tabel 4.1. Bagan Alir Sistem (Systems Flowchart)

No Simbol Keterangan
1 Dokumen Memungkinkan

dokumen input dan
output baik untuk proses
manual, mekanik, atau
komputer.

2 Kegiatan Manual Menunjukkan pekerjaan
manual.

3 Kartu Plong Menunjukkan
input/output
Yang menggunakan
kartu plong (punched
card).

4 Proses Menunjukkan proses
dari operasi program
komputer.

5 Operasi Luar Menunjukkan operasi
yang dilakukan diluar
proses operasi komputer.

6 Pengurutan Offline Menunjukkan proses
pengurutan data diluar
proses komputer.

7 Pita Magnetik Menunjukkan
input/output
menggunakan pita
magnetik

8 Hard Disk Input/output
menggunakan hardisk.
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Tabel 4.1. Lanjutan Bagan Alir System(System Flowchart)

No Simbol Keterangan
9 Diskette Input/output

menggunakan diskette.

10 Drum Magnetik Input/output
menggunakan drum
magnetik.

11 Pita kertas berlubang Input/output
menggunakan pita kertas
berlubang.

12 Keyboard Input/output
menggunakan online
keybord.

13 Display Output yang di
tampilkan dimonitor.

14 Pita Kontrol Penggunaan pita
kontrol (control
tape) dalam batch
control total untuk
pencocokan
diproses batch
processing.

Sumber : Jogiyanto (2005:796)

2. Bagan Alir Program (Program Flowchart)

Menurut Jogiyanto (2005:802), bagan alir

program (program flowchart) merupakan bagan yang

menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses

program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi

bagan alir system. Berikut simbol-simbol yang ada

pada bagan alir program :
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Tabel 4.2.Bagan Alir Program (Program Flowchart)

No Simbol Keterangan
1 Input / output Digunakan untuk mewakili

data input/output.

2 Process Untuk mewakili suatu proses.

3 Flow Lines Digunakan untuk menunjukkan
arus dari proses.

4 Connector Menunjukkan sambungan dari
bagian alir yang terputus
dihalaman yang masih sama
atau dihalaman lainnya.

5 Decision Untuk suatu penyelesaian
kondisi di dalam program.

6 Predinifed Process Menunjukkan suatu operasi
yang rinciannya ditunjukkan
ditempat lain

7 Preperation Untuk memberi nilai awal
suatu besaran.

8 Term Inal Point Menunjukkan awal dan akhir
dari suatu proses.

Sumber : Jogiyanto (2005:796)

b. DFD (Data Flow Diagram)

Menurut hendrayudi (2008:201) Data Flow Diagram

adalah gambaran aliran data/sistem secara logika. Data Flow

Diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan secara

umum alur data yang meliputi input, proses, dan output.
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Gambaran input digambarkan dengan tanda panah yang

menuju ke sistem informasi yang akan dibuat, proses

digambarkan dengan sebuah lingkaran, dan output

digambarkan dengan tanda panah yang menuju keluar dari

proses. Simbol–simbol yang digunakan dalammembuat Data

Flow Diagram adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Simbol – simbol Data Flow Diagram

No Yourdon / Demarco Gane / Sarson Keterangan
1

Entitas Entitas

Simbol sumber /
tujuan data yang
berinteraksi dengan
sistem tetapi di luar
sistem (orang / unit
organisasi)

2

Proses Proses

Simbol proses yang
digunakan untuk
memproses data.

3 Aliran Data Aliran Data Simbol alur data
masuk / keluar.

4

Data Store Data Store

Simbol
penyimpanan data
(Data Store)

Sumber: Hendrayudi (2008:201)
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c. ERD (Entity Relationship Diagram)

Menurut Jogiyanto (2005:50) Entity Relationship

diagram (ERD) adalah bentuk paling awal dalam melakukan

perancangan basis data rasional. Jika menggunakan

OODBMS maka perancangan ERD tidak perlu dilakukan.

Berikut adalah simbol – simbol yang digunakan pada ERD :

Tabel 4.4. Simbol – simbol Entity Relationship Diagram

No Simbol Keterangan
1 Entitas / entity

Nama_Entitas

Entitas merupakan data inti
yang akan disimpan bakal
tabel pada basis data

2 Atribut

Nama_Atribut

Field atau kolom data yang
butuh disimpan dalam
suatu entitas.

3 Atribut Kunci Primer

Nama_Kunci Primer

Field atau kolom data yang
butuh disimpan dalam
suatu entitas dan
digunakan sebagai kunci
akses record yang
diinginkan, biasanya
berupa id.

4 Atribut Multinilai /
Multivalue

Nama_Atribut

Field atau kolom data yang
butuh disimpan dalam
suatu entitas yang dapat
memiliki nilai lebih dari
satu.

5 Relasi

Nama_Relasi

Relasi yang
menghubungkan antar
entitas biasanya diawali
dengan kata kerja.
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Tabel 4.4. Simbol-Simbol Entity Relationship Diagram

No Simbol Keterangan

6 Asosiasi / association Penghubung antara relasi
dan entitas dimana kedua
ujungnya memiliki
multiplicity kemungkinan
jumlah pemakaian.

4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem

Teknik pengembangan sistem yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode WebML.

Tahapan metode WebML menurut Ceri (2003:267-268) sebagai

berikut :

1. Requirement Collection

Persyaratan aplikasi dikumpulkan, yang meliputi tujuan

utama situs, target pasarnya, contoh isi, pedoman gaya,

personalisasi diperlukan dan kendala karena aliran data.

2. Data Design

Pemodelan data model struktural dengan skema logis

reverse-engineering yang ada sumber aliran data.

3. Hypertext Design

Sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat

sebuah halaman web, menampilkan informasi di dalam

sebuah penjelajah web internet dan formatting hypertext

sederhana yang ditulis ke dalam berkas format ASCII agar

dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi.
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4. Presentation Design

Setelah semua halaman cukup stabil, arsitek gaya web

menambah setiap halaman gaya presentasi.

5. User and Group Design

Aministrator web mendefinisikan fitur dari profil pengguna,

berdasarkan kebutuhan personalisasi.

6. Customization Design

Administrator web mengidentifikasi derivasi data profil dan

aturan bisnis, yang mungkin menjamin personalisasi efektif

situs.

4.6. Alat dan Teknik Pengujian

Menurut Fatta (2007:169) pengujian sistem perangkat lunak

(software testing) adalah bagian dari siklus hidup yang melibatkan

verifikasi apakah setiap unit yang dikembangkan telah memenuhi

kebutuhan sistem yang didefinisikan pada tahap sebelumnya.

Metode unit testing pengujian perangkat lunak (software testing)

antara lain:

4.6.1. Black Box Testing

Menurut Fatta (2007:172) teknik pengujian black box testing

cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau

mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil
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dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan.

Salah satu metode pengujian perangkat lunak adalah

black-box testing. Black-box testing merupakan sebuah metode

yang digunakan untuk menemukan kesalahan dan

mendemontrasikan fungsional aplikasi saat dioprasikan, apakah

input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan telah

sesuai dengan yang diharapkan.

Fokus dari pengujian menggunakan metode black-box adalah

pada pengujian fungsionalitas dan output yang dihasilkan aplikasi.

Pengujian black-box didesain untuk mengungkapkan kesalahan

pada persyaratan fungsional dengan mengabaikan mekanisme

internal atau komponen dari suatu program. Salah satu dari

pengujian black-box yang dapat dilakukan oleh seorang penguji

idependen adalah functional testing. Basis uji dari functional

testing ini adalah pada spesifikasi dari komponen perangkat lunak

yang akan diuji. Functional testing memastikan bahwa

kebutuhan-kebutuhan telah dipenuhi dalam sistem aplikasi.

Dengan demikian fungsinya adalah tugas-tugas yang didesain

untuk dilaksanakan sistem.
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BAB V

HASILDAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

Hasil penelitian yang dihasilkan pada PT. Radio La Nugraha

Palembang didapatkan hasil sebagai berikut :

5.1.1. Requirment Collection

Aplikasi yang dikumpulkan terhadap sistem yang dibuat

merupakan tahapan yang meliputi tujuan utama situs prosedur yang

dirancang. Dengan requirment collection penulis dapat mengetahui

kekurangan dan kendala yang dihadapi untuk menemukan alternatif

pemecahan masalah dari sistem yang dibuat dengan pedoman gaya

personalisasi yang diperlukan dan kendala karena aliran data.

Alur proses dalam rancangan pembuatan website Radio La

Nugraha Palembang, memberikan informasi yang dibutuhkan

masyarakat dalam mencari informasi tentang Radio La Nugraha. Isi

dari website terdiri dari menu home, menu playlist, menu berita,

menu jadwal siaran, menu gallery, menu iklan. Bedasarkan hasil

penelitian pada Radio La Nugraha penulis mengamati satu masalah

utama La Nugraha yaitu belum mempunyai website yang cukup baik

sehingga dibutuhkan pengembangan website yang lebih baik.
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5.1.1.1. Kebutuhan Aplikasi

Website PT. Radio La Nugraha yang akan dibuat

mampu mengolah data admin penyiar, data admin

periklanan, dan penyiar dalam pembuatan laporan-laporan

perbulan secara otomatis dan terintegrasi serta

menggunakan basis data yang berguna bagi penyimpanan

data dengan jumlah data relatif banyak sehingga dapat

mempermudah penyimpanan, pencarian, pengubahan serta

penghapusan data.

5.1.1.2. Kebutuhan Informasi

Identifikasi kebutuhan informasi terdapat pada Tabel

5.1 berikut:

Tabel 5.1 Identifikasi Kebutuhan Informasi

No Deskripsi Kebutuhan Sumber Frekuensi

1 - Laporan Penyiar Admin
Penyiar

Harian
bulanan

2
- Laporan Data Iklan
- Laporan Data Perusahaan

Admin
periklanan

Harian,
bulanan

3
- Laporan Data Iklan
- Laporan Data Perusahaan
- Laporan Penyiar

Direktur Harian,
bulanan
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5.1.1.3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang

berisikan proses-proses apa saja yang diberikan oleh sistem

tersebut. Sistem ini hanya diperuntukkan untuk admin

penyiar dan admin periklanan, dan penyiar yang memiliki

hak akses yang berbeda di dalam sistem tersebut.

Kebutuhan fungsional terdiri dari kebutuhan perangkat

keras, kebutuhan pemakai, kebutuhan perangkat lunak dan

kebutuhan aplikasi.

a. Kebutuhan Pemakai (Admin).

Kebutuhan fungsional admin merupakan

pernyataan level tertinggi dari apa yang seharusnya

dilakukan sistem tetapi kebutuhan fungsional sistem

menggambarkan layanan sistem secara detail.

Identifikasi kebutuhan pemakai sistem adalah

sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat harus dapat membantu

pekerjaan admin dan sistem harus dapat

dioperasikan.

2. Sistem yang dibuat dapat membantu penyiar dalam

melakukan siaran pada radio La Nugraha. Dapat

membantu membuat laporan data iklan, laporan

data perusahaan, dan laporan data penyiar.
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b. Kebutuhan Perangkat Keras.

Adapun identifikasi perangkat keras yang

dibutuhkan berdasarkan kebutuhan minimal yang harus

dipenuhi server adalah sebagai berikut:

1. Komputer dengan processor core 2 duo 1,50 GHz.

2. Hardisk 500 GB.

3. Memory minimal 2 GB.

c. Kebutuhan Perangkat Lunak.

Adapun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak

yang dibutuhkan adalah:

a. Software di server

1. PHP

2. MySQL

3. Appserv

b. Software yang diperlukan yaitu browser seperti

Mozilla firefox atau Google Chrome.
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5.1.2. Data Design

Pemodelan data model yang berisikan struktural dengan skema

logis yang digunakan pada sistem yang lama. Data design yang lama

adalah sebagai berikut:

5.1.2.1. Alur Sistem Berjalan

Gambar 5.2. Flowchart yang Berjalan

Flowchart yanng berjalan pada gambar diatas dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Dibagian periklanan melakukan pembagian brosur

iklan yang akan dipromosikan ke masyarakat.

2. Pada bagian pemasaran, menyebarkan brosur iklan dan
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brosur event-event kepada masyarakat.

3. Pada bagian Kabag iklan/usaha menerima laporan bahwa

staff pada bagian periklan dan pemasaran telah

menyebarkan dan meberikan informasi pada masyarakat

luas.

4. Pada bagian Administrasi menangani event atau bintang

tamu yang ada pada acara yang diselenggarakan pada

Radio La Nugraha.

5. Bagian keuangan akan mengecek dana dari stiap event

yang berlangsung.

6. Pada bagian Kabag Administrasi/keuangan menerima

laporan keuangan.

7. Pada bagian Pemberitaan staff yang bertugas mencari

dari berbagai sumber yang ada.

8. Pada bagian teknik

9. Pada bagian Kabag Produksi, Progremmer/siaran

menerima laporan berita.

10. Pada bagian Direktur menerima laporan dari Kabag

iklan/usaha, laporan Kabag Administrasi/keuangan,

laporan Kabag Produksi, progremmer/siaran.
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5.1.2.2 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram yang

menggambarkan bagian besar dari aliran arus data,

diagram dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut:

Gambar 5.3. Diagram konteks

Berdasarkan gambar diagram konteks diatas dapat

dijelaskan aplikasi Radio La Nugraha mempunyai 4 (empat)

kesatuan alur yaitu Admin Penyiar, Admin Periklanan,

Penyiar, Direktur. Data yang berupa sumber dari admin

penyiar adalah data admin penyiar, data penyiar, data
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playlist, data jadwal siaran, data profil, data berita, data

gallery. Dan data yang bersumber dari admin periklanan

data admin periklanan, data iklan, dan data perusahaan.

Informasi yang didapat oleh penyiar dari Web Radio La

Nugraha berupa info penyiar, info playlist, info jadwal

siaran, info berita, info iklan, info gallery, info profil. Data

yang bersumber dari Web La Nugraha ke Direktur berupa

laporan, laporan iklan, laporan perusahaan, dan laporan

penyiar.

5.1.2.3. DFD Level 0

Berikut ini adalah diagram level 0 dimana diagram ini

menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam

diagram konteks, diagram dapat dilihat pada Gambar 5.4

berikut:
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Gambar 5.4. DFD level 0
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Diagram level 0 pada gambar diatas dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Proses 1.0 adalah data penyiar dimana data tersebut

bersumber dari Admin Penyiar berupa data admin

penyiar.

2. Proses 3.0 adalah playlist dimana data tersebu

bersumber dari data Admin Penyiar berupa playlist.

3. Proses 4.0 adalah berita dimana data tersebut bersumber

dari data Admin Penyiar berupa berita.

4. Proses 5.0 adalah gallery dimana data tersebut

bersumber dari data Admin Penyiar berupa galerry.

5. Proses 6.0 adalah profil dimana data tersebut bersumber

dari data Admin Penyiar berupa profil.

6. Proses 7.0 adalah iklan dimana data tersebut bersumber

dari data Admin Periklanan berupa iklan.

7. Proses 8.0 adalah perusahaan dimana data tersebut

bersumber dari data Admin Periklanan berupa

perusahaan.

8. Proses 9.0 adalah laporan dimana data tersebut

bersumber dari direktur berupa laporan.
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5.1.2.4. ERD (Entity Relationship Diagram)

Berikut ini adalah diagram ERD (Entity Relationship

Diagram) dimana diagram ini menggambarkan tahapan

proses yang ada di dalam diagram level 0, diagram dapat

dilihat pada Gambar 5.5 berikut:

Gambar 5.5 ERD (Entity Relationship Diagram)

Daigram ERD pada gambar diatas dapat di jelaskan

sebagai berikut :

1. Admin Periklanan melakukan proses input data ke iklan,

yang data tetrsebut bersumber dari Admin Periklanan,

yang dari 1 ke M Admin Periklanan bisa menginput

banyak data ke tabel lainnya.

2. Pada Perusahaan memproses input data ke iklan karena

perusahaan memiliki banyak iklan dan menginputkan

data ke tabel iklan M ke M.
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5.1.2.5. Desain Alur yang Diusulkan

1. Flowchart Admin Periklanan

Gambar 5.6 Flowchart Admin Periklanan

Dari alur flowchart admin periklanan yang diusulkan

sebagai berikut:

1. Dibagian admin periklanan melakukan login dengan

memasukkan username dan password, jika berhasil akan

masuk ke menu utama admin periklanan, jika gagal

maka melakukan login ulang.

2. Bagian admin periklanan melakukan input data iklan

dan data perusahaan
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3. Bagian direktur akan mendapat laporan dari admin

periklanan berupa laporan iklan dan laporan perusahaan.

2. Flowchart Admin Penyiar

Gambar 5.7 Flowchart Admin Penyiar

Dari alur flowchart admin penyiar yang diusulkan sebagai

berikut:

1. Dibagian admin penyiar melakukan login dengan

memasukkan username dan password, jika berhasil akan

masuk ke menu utama admin penyiar, jika gagal maka
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melakukan login ulang.

2. Bagian admin penyiar melakukan input data penyiar,

data playlist, data jadwal siaran, data profil, data berita,

dan data gallery.

3. Bagian direktur akan mendapat laporan dari bagian

admin penyiar berupa laporan penyiar.

3. Flowchart Penyiar

Gambar 5.8 Flowchart Penyiar
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Dari alur flowchart penyiar yang diusulkan sebagai

berikut:

1. Dibagian penyiar melakukan login dengan memasukkan

username dan password, jika berhasil akan masuk ke

menu utama penyiar, jika gagal maka melakukan login

ulang.

2. Bagian penyiar mendapat informasi dari bagian admin

penyiar dan admin periklanan.

3. Bagian penyiar melakukan tampil data penyiar, data

playlist, data jadwal siaran, data berita, data iklan, data

gallery, dan data profil.

5.1.2.6. Desain Database

Desain database adalah kumpulan table yang saling

berhubungan, rancangan database yang lebih rinci akan

dijelaskan sebagai berikut:

1. Tabel admin penyiar

Tabel admin penyiar digunakan untuk menampung

data admin penyiar.

Nama table : admin penyiar

Primary key : id

Foreign key : -
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Tabel 5.9 Database pelanggan

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id admin penyiar
2. Name Varchar 255 Nama penyiar
3. Email Varchar 255 Email
4. Password Varchar 60 Password
5. Remember

token
Varchar 100 Remember token

6. Created_at Timestamp Created_at
7. Update_at Timestamp Update_at

2. Tabel admin periklanan

Tabel admin periklanan digunakan untuk menampung data admin

periklanan.

Nama table : Admin periklanan

Primary key : Id

Foreign key : -

Tabel 5.10 Database admin periklanan

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id periklanan
2. Name Varchar 255 Nama iklan
3. Email Varchar 255 Email
4. Password Varchar 60 Password
5. Remember

token
Varchar 100 Remember token

6. Created_at Timestamp Created_at
7. Update_at Timestamp Update_at
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3. Tabel penyiar

Tabel penyiar digunakan untuk menampung data penyiar.

Nama table : penyiar

Primary key : id

Foreign key : -

Tabel 5.11 Database penyiar

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id penyiar
2. Name Varchar 255 Nama penyiar
3. Email Varchar 255 Email
4. Password Varchar 60 Password
5. Remember token Varchar 100 Remember token

6. Created_at Timestamp Created_at
7. Update_at Timestamp Update_at

4. Tabel playlist

Tabel playlist digunakan untuk menampung data playlist.

Nama table : playlist

Primary key : id

Foreign key : -

Tabel 5.12 Database Playlist

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id playlist
2. Judul Varchar 255 Judul playlist
3. Nama_file Varchar 255 Nama file
4. Lokasi_file Varchar 255 Lokasi file
5. Created_at Timestamp Created_at
6. Update_at Timestamp Update_at
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5. Tabel jadwal siaran

Tabel jadwal siaran digunakan untuk menampung data jadwal

siaran.

Nama table : jadwal

Primary key : id

Foreign key : -

Tabel 5.13 Database jadwal siaran

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id jadwal
2. Nama_siaran Varchar 255 Nama siaran
3. Jam Varchar 255 Jam siaran
4. Nama_penyiar Varchar 255 Nama penyiar
5. Created_at Timestamp Created_at
6. Update_at Timestamp Update_at

6. Tabel berita

Tabel berita digunakan untuk menampung data berita.

Nama table : berita

Primary key: id

Foreign key : -

Tabel 5.14 Database berita

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 5 Id berita
2. Judul_berita Varchar 100 Judul berita
3. Isi_berita Text Isi berita
4. Gambar Varchar 255 Gambar
5. User_id Int 11 User_id
6. Created_at Timestamp Created_at
7. Update_at Timestamp Update_at
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7. Tabel gallery

Tabel gallery digunakan untuk menampung data gallery.

Nama table : galery

Primary key : id

Foreign key :-

Tabel 5.15 Database gallery

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id gallery
2. Gambar Varchar 255 Gambar
3. Keterangan Varchar 255 Keterangan
4. Created_at Timestamp Created_at
5. Update_at Timestamp Update_at

8. Tabel iklan

Tabel iklan digunakan untuk menampung data iklan.

Nama table : iklan

Primary key : id

Foreign key : id_iklan, perusahaan_id

Tabel 5.16 Database iklan

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id iklan
2. Judul_iklan Varchar 255 Judul iklan
3. Isi_iklan Varchar 255 Isi iklan
4. Perusahaan_id Int 11 Id perusahaan
5. Created_at Timestamp Created_at
6. Update_at Timestamp Update_at
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9. Tabel perusahaan

Tabel perusahaan digunakan untuk menampung data

perusahaan.

Nama table : perusahaan

Primary key : id

Foreign key : id_perusahaan, id_iklan

Tabel 5.17 Database perusahaan

No Field Tipe Data Panjang Keterangan

1. Id Int 10 Id perusahaan
2. Nama_perusahaan Varchar 255 Nama perusahaan
3. Alamat Varchar 255 Alamat perusahaan
4. phone Varchar 25 Telpon perusahaan
5. Created_at Timestamp Created_at
6. Update_at Timestamp Update_at

5.1.3. Hypertext Design

Mengidentifikasi halaman dan unit, menghubungkan halaman

dan unit pemetaan untuk entitas utama dan hubungan skema struktur,

hypertext design menambahkan link non-konseptual antara halaman

dan unit (misalnya halaman index untuk mencari benda-benda, filter

untuk mencari informasi yang diinginkan).
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5.1.3.1.Desain Input

1. Halaman Awal

Halaman awal merupakan tampilan awal dari website PT.

Radio La Nugraha. Tampilan awal dapat dilihat pada gambar

5.18 berikut:

Gambar 5.18 Desain Halaman Awal

2. Halaman Playlist

Halaman Playlist ini menampilkan sederetan lagu-lagu

terbaru maupun lama yang dapat di dengar langsung oleh

pengunjung website. Tampilan playlist dapat dilihat pada

gambar 5.19 berikut:
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Gambar 5.19. Halaman playlist

3. Halaman Berita

Halaman berita menampilkan berita-berita terbaru dan

terhangat di sumsel baik itu politik, kriminal, sport dan lain

sebagainya. Tampilan berita dapat dilihat pada gambar 5.20

berikut:

Gambar 5.20 Halaman Berita
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4. Halaman Jadwal Siaran

Halaman Jadwal Siaran menampilkan jadwal penyiar

dan jadwal tema yang akan disampaikan kepada penyiar

dan mendatangkan narasumber ke kantor Radio La

Nugraha. Tampilan jadwal siaran dapat dilihat pada

gambar 5.21 berikut:

Gambar 5.21 Halaman Jadwal Siaran

5. Halaman Gallery

Pada Halaman Gallery menampilkan profil singkat

perusahaan Radio La Nugraha yang ada sekarang beserta

tugas masing-masing staff.
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Gambar 5.22 Halaman Gallery

6. Halaman Iklan

Pada halaman ini memberikan informasi iklan, event, kuis

berhadiah, berita, dan lain sebagainya.

Gambar 5.23 Halaman Iklan
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7. Halaman Login Admin Periklanan

Halaman Login Data admin periklanan merupakan

rancangan form untuk memasukkan data admin periklanan.

Tampilan halaman Login Data admin periklanan dapat

dilihat pada Gambar 5.24

Gambar 5.24 Halaman Login Admin Periklanan

8. Halaman Input Data Iklan

Desain halaman input data iklan merupakan rancangan

form untuk memasukkan data iklan. Tampilan data iklan

dapat dilihat pada Gambar 5.25 berikut:
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Gambar 5.25 Halaman Input Data Iklan

9. Halaman Input Data Perusahaan

Desain halaman input data perusahaan merupakan

rancangan form untuk memasukkan data perusahaan.

Tampilan data perusahaan dapat dilihat pada Gambar 5.26

berikut:

Gambar 5.26 Halaman Input Data Iklan
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10. Halaman Login Admin Penyiar

Halaman login admin penyiar merupakan rancangan

form untuk memasukkan data admin penyiar. Tampilan

login admin penyiar dapat dilihat pada Gambar 5.27

berikut:

Gambar 5.27 Halaman Login Admin Penyiar

11. Halaman Input Data Playlist

Desain halaman input data playlist merupakan

rancangan form untuk memasukkan data playlist. Tampilan

data playlist dapat dilihat pada Gambar 5.28 berikut:
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Gambar 5.28 Halaman Input Data Playlist

12. Halaman Input Data Jadwal Siaran

Halaman input data jadwal siaran merupakan rancangan

form untuk memasukkan data jadwal siaran. Tampilan data

jadwal siaran dapat dilihat pada Gambar 5.29 berikut:
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Gambar 5.29 Halaman Data Jadwal Siaran

13. Halaman Input Data Berita

Desain halaman input data berita merupakan

rancangan form untuk memasukkan data berita. Tampilan

data berita dapat dilihat pada Gambar 5.30
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Gambar 5.30 Halaman Input Berita

14. Halaman Input Data Gallery

Halaman input data gallery merupakan rancangan form

untuk memasukkan data gallery. Tampilan data gallery

dapat dilihat pada Gambar 5.31 berikut:
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Gambar 5.31 Halaman Input Gallery

5.1.3.2. Desain Output

1. Halaman Output Playlist

Halaman output playlist merupakan hasil keluaran dari

penginputan data playlist. Tampilan output playlist dapat dilihat

pada gambar 5.32 berikut:
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Gambar 5.32 Halaman Output Playlist

2. Halaman Output Berita

Halaman output berita merupakan hasil keluaran dari

penginputan data berita. Tampilan output berita dapat dilihat pada

gambar 3.33 berikut:
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Gambar 5.33 Halaman Output Berita

3. Halaman Output Gallery

Halaman output gallery merupakan hasil keluaran dari

penginputan data gallery. Tampilan output gallery dapat dilihat

pada gambar 5.34 berikut:
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Gambar 5.34 Halaman Output Gallery

4. Halaman Output Iklan

Halaman output iklan merupakan hasil keluaran dari

penginputan data iklan. Tampilan output iklan dapat dilihat pada

gambar 5.35 berikut:
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Gambar 5.35 Halaman Output Iklan

5. Halaman Output Perusahaan

Halaman output perusahaan merupakan hasil keluaran dari

penginputan data perusahaan. Tampilan output perusahaan dapat

dilihat pada gambar 5.36 berikut:
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Gambar 5.36 Halaman Output Perusahaan

5.1.4. Presentation Design

Pada tahap ini penulis menambahkan setiap halaman-halaman dengan

tampilan yang lebih baik dan menarik.

5.1.4.1. Desain Dialog / Menu

Desain dialog/menu diperlukan dalam aplikasi website radio la

nugraha terdiri dari halaman awal, halaman playlist, halaman jadwal

siaran, halaman berita, halaman gallery.

1. Halaman Awal

Halaman awal website radio merupakan hasil dari menu home.

Tampilan awal dapat dilihat pada gambar 5.37 berikut:
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Gambar 5.37 Halaman Desain Halaman Awal

2. Halaman Playlist

Halaman playlist website radio merupakan hasil dari menu

playlist. Tampilan playlist dapat dilihat pada gambar 5.38 berikut:

Gambar 5.38 Desain Halaman Playlist
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3. Halaman Jadwal Siaran

Halaman jadwal siaran website radio merupakan hasil dari

menu jadwal. Tampilan jadwal siaran dapat dilihat pada gambar 5.39

berikut:

Gambar 5.39 Desain Halaman Jadwal Siaran

4. Halaman Berita

Halaman berita website radio merupakan hasil dari berita.

Tampilan berita dapat dilihat pada gambar 5.40 berikut:
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Gambar 5.40 Desain Halaman Berita

5. Halaman Gallery

Halaman gallery website radio merupakan hasil dari gallery.

Tampilan gallery dapat dilihat pada gambar 5.41 berikut:

Gambar 5.41 Desain Halaman Gallery
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BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Website Radio La Nugraha

menggunakan metode WEBML dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Website radio La Nugraha belum berfungsi dengan maksimal, seperti

informasi yang kurang lengkap dimana hanya pada halaman awal

yang bisa di tampilkan, menu yang terdapat pada website tidak

berfungsi atau tidak dapat digunakan seperti menu gallery, program,

buku tamu, dan lain sebagainya.

2. Adapun kekurangan-kekurangan lain dari website Radio La Nugraha

yaitu belum ada Live Streaming.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian mengenai website Radio La

Nugraha di Palembang menggunakan Metode WebML, peneliti

mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

perusahaan dalam meningkatkan sistem informasi Website Radio La

Nugraha sebagai kepuasan pelayanan ke para pendengar maka peneliti

akan membuat sebuah website secara live streaming.
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