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ABSTRACT
This study aims to design a wap-based system in order to facilitate students to get
information on campus and schedule guidance through cellular phones without having to
browse the internet and can speed up time in getting up to date information anywhere and
anytime even for students who do not already have a laptop/netbook. This research was
made through the study of literature or a literature review of the concept of WAP-based
information systems development, including studying the writing that has been there
before. In this study, designed additional information about campus activities or events
such as seminars, workshops and the like and a schedule of each professor guidance for
students who are following the final and who will make revisions after the hearing. Facility
information is not found in previous writing that provides campus academic information
but this information is very useful for students to learn and participate more actively in
activities and campus events and other facilities to facilitate the students know the
schedule of each lecturer guidance.
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1. PENDAHULUAN
Setiap kampus selalu ingin melayani
mahasiswanya dengan mudah dan cepat.
Berbagai fasilitas disediakan mulai dari
komputer di setiap kelas perkuliahan dan
ruang
lab
sampai
ke
pelayanan
administrasi akademik dan kemahasiswaan
secara online. Keberadaan situs kampus
dapat melayani mahasiswa yang ingin
mengetahui alamat kampus, jadwal kuliah,
daftar nilai, jadwal bimbingan dan
berbagai informasi lainnya melalui
internet. Namun sistem online seperti itu
masih terdapat kekurangan yaitu masih
membuat mahasiswa kerepotan karena
tidak setiap saat komputer, laptop/netbook
selalu ada di dekat mahasiswa seperti
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telpon selular (ponsel) yang selalu dibawa
kemanapun.
Keinginan untuk lebih meningkatkan
pelayanan kampus dengan lebih cepat dan
mudah serta untuk mengatasi kekurangan
tersebut,
sangat
mungkin
untuk
mengembangkan sistem aplikasi online
lain yang dapat mengakses langsung
informasi kampus melalui ponsel. Sistem
tersebut memanfaatkan teknologi WAP
(Wireless Application Protocol) yang
dapat membuat jaringan seluler telpon
dapat mengakses informasi melalui
internet. Sistem ini diharapkan dapat
memudahkan
mahasiswa
dalam
mengakses informasi kampus melalui
ponsel yang selalu dibawa setiap hari dan
dapat lebih cepat mengetahui informasi
yang up to date seperti kegiatan atau
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acara-acara kampus dan jadwal bimbingan
dosen.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Teori Dasar

menggunakan Apache, basis data dengan
MySQL, PHP sebagai bahasa program
server-side untuk akses basis data dan
WML sebagai bahasa penghubung ke
ponsel dan PHP (yang kemampuannya
terbatas).

2.1.1. WAP, WML dan WAP Browser

WAP
singkatan
dari
Wireless
Application Protocol merupakan suatu
protokol komunikasi aplikasi yang
digunakan untuk mengakses informasi dan
internet service melalui ponsel. Elemenelemen dari spesifikasi WAP meliputi:
• WAP client (Ponsel)
• WAP gateway
• Web server
Gambar 2. Jaringan penggunaan WAP.

Gambar 1. Hubungan antar elemen WAP.

WAP Gateway di sini dalam dunia
GSM, adalah penyedia layanan jasa
telekomunikasi seperti Telkomsel, XL atau
Three. Teknologi yang digunakan untuk
berkomunikasi antara ponsel dengan WAP
Gateway adalah GPRS (General Packet
Radio
Service)
yang
merupakan
implementasi teknologi packet-switching
pada lingkungan GSM. Dalam teknologi
packet-switching, koneksi ke jaringan
hanya dilakukan pada saat ada data yang
dikirim sekaligus dalam satu ´paket´
sehingga lebih efisien dibanding koneksi
permanen
pada
teknologi
circuitswitching.
Komponen di Web Server untuk WAP
dapat
berupa
web
server
yang

WML singkatan dari Wireless Markup
Language yang merupakan bahasa mark-up
keturunan dari HTML. WML digunakan untuk
membuat halaman yang dapat dilihat pada WAP
Browser. Halaman dalam WML dikenal dengan
istilah Deck merupakan kumpulan dari beberapa
Card.
WAP menggunakan sebuah Micro Browser
atau WAP Browser untuk dapat menampilkan
halaman-halaman pada ponsel sama seperti Web
Browser untuk akses internet pada laptop dengan
mengetikan alamat URL (Unified Resource
Locator) untuk mengakses situs WAP. Bagi
pengguna komputer atau laptop, terdapat juga WAP
Browser Emulator/Simulator yang bisa digunakan
untuk mengakses situs WAP. Wap Browser yang
digunakan untuk perancangan pada penelitian ini
adalah Openwave v7 Simulator (Openwave
Systems Inc. [http://www.openwave.com]) yang
dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Openwave Simulator Ponsel
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2.1.2. PHP dan MySQL

2.2

Tinjauan Penulisan Sebelumnya

Akses terhadap data pada server dapat
berupa
menampilkan,
mengubah,
menambah atau menghapus data yang
telah tersimpan. Akses tersebut dapat
dilakukan oleh MySQL sebagai salah satu
DBMS (Data Base Management System)
yang memiliki hubungan yang baik
terhadap PHP.
PHP singkatan dari Personal Home
Page adalah bahasa server-side scripting
yang menyatu dengan tag-tag HTML yang
dieksekusi di server dan digunakan untuk
membuat halaman web. Maksud dari
server-side scripting adalah perintahperintah yang diberikan akan sepenuhnya
dijalankan di server tetapi disertakan pada
dokumen HTML. Jika seorang pemakai
membuka suatu halaman PHP, server akan
memproses
perintah
PHP
lalu
mengirimkan hasilnya dalam format
HTML ke browser pemakai tersebut
sehingga pemakai tidak dapat melihat kode
program yang ditulis dalam PHP dan
keamanan dari halaman web lebih
terjamin.
MySQL adalah salah satu jenis
database server yang sangat terkenal,
karena MySQL menggunakan SQL
sebagai bahasa dasar untuk mengakses
database-nya. Seperti halnya SQL engine
yang lain, MySQL mempunyai
tiga subbahasa, yaitu:
• Data definition language (DDL)
DDL berfungsi pada obyek database,
seperti
membuat,
mengubah
dan
menghapus tabel.
• Data Manipulation Language (DML)
DML berfungsi untuk obyek tabel, seperti
melihat, menambah, menghapus dan
mengubah isi tabel.
• Data Control Language (DCL).
DCL berfungsi untuk kepentingan
keamanan database, seperti memberikan
hak akses ke database dan menghapus hak
tersebut dari database.

Pada tulisan dari Ery D. dan Anton K.
(2008) tentang Perancangan sistem
administrasi akademik berbasis WAP,
menampilkan menu pengaturan untuk
menampilkan berbagai informasi seperti
jadwal kuliah, kartu studi mahasiswa, nilai
dari kartu hasil studi dan jadwal akademik
yang dapat dilihat dari diagram konteks
pada gambar 4 dan tampilan modul
interface mahasiswa untuk menu akademik
pada gambar 5.

Gambar 4. Diagram Kontek dari Tulisan Ery K.

Gambar 5. Tampilan Menu Akademik dari tulisan Ery K.
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Tinjauan penulisan berikutnya dari
tugas akhir karya Udin S. (2007) tentang
Aplikasi WAP Portal dalam pembuatan
sistem informasi akademik dengan WML,
PHP dan MySQL, membahas perancangan
sistem informasi untuk menampilkan
informasi umum, sarana, pendaftaran,
KRS, KHS dan sebagainya seperti terlihat
pada gambar 6.

Berdasarkan
tinjauan
penulisan
sebelumnya dari kedua karya tulisan dan
penelitian di atas dapat dijadikan bahan
studi pustaka dan referensi dalam
penelitian ini. Namun pada kedua tulisan
tersebut tidak terdapat menu untuk melihat
informasi acara-acara kampus seperti
seminar, lomba, workshop dan sejenisnya
yang akan di rancang pada penelitian ini.
Fasilitas untuk mengetahui jadwal
kesediaan
dosen
untuk
melayani
mahasiswa yang sedang menyusun tugas
akhir juga tidak ditemukan pada kedua
tulisan di atas, karena itu pada penelitian
dan penulisan ini akan dirancang fasilitas
informasi tambahan untuk kedua hal
tersebut.
3. PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN

Gambar 6. Alur rancangan Aplikasi dari tulisan Udin S.

Pada Gambar 7 juga terdapat contoh
tampilan halaman utama dari aplikasi
WAP tulisan Udin S. sebagai bahan
tinjauan.

Metode yang digunakan untuk
merancang sistem yang berbasis WAP ini
menggunakan metode pengembangan
berdasarkan model (prototype) sistem
yang telah ada sebelumnya di lembaga
atau kampus atau perusahaan lain dengan
maksud agar sistem yang dihasilkan dapat
lebih cepat, dapat mengadopsi kelebihan,
menghilangkan hal yang tidak diperlukan
dan menambahkan fasilitas lain yang
tidak ada tapi sangat berguna.
Berikut ini pada Gambar 8 adalah
gambar arsitektur sistem yang dirancang
yang menunjukan bagaimana mahasiswa
akan menggunakan sistem berbasis WAP
melalui ponsel dengan jaringan GPRS
yang telah aktif lalu mengakses server
untuk mendapatkan informasi. Operator
Administrasi Akademik Kemahasiswaan
bertugas sebagai pemelihara data dan
program aplikasi pada server melalui
komputer desktop server.

Gambar 7. Halaman Utama Aplikasi WAP dari tulisan
Udin S.
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induk/pokok mahasiswa pada kampus
yang bersangkutan. Setelah berhasil login,
maka mahasiswa/i akan dapat mengakses
menu jadwal kuliah, jadwal bimbingan
tugas akhir dan dapat mengisi buku
penghubung untuk mengirim pesan
kepada pihak kampus.
Hasil rancangan sistem menggunakan
WAP akan menghasilkan tampilantampilan yang akan muncul pada ponsel
mahasiswa diperkirakan akan terlihat
seperti pada aplikasi WAP simulator di
bawah ini.
Gambar 8. Arsitektur Sistem yang dirancang.

Pada gambar 9 di bawah ini
diperllihatkan Bagan Struktur dari sistem
yang dirancang.
Sistem Informasi Kampus

Gambar 10. Tampilan Menu Utama.
Login Mahasiswa/i

Alamat Kampus

Jadwal Kuliah

Acara Kampus

Jadwal Bimbingan TA

Kalender Akademik

Buku Penghubung

Gambar 9. Bagan Struktur Sistem yang dirancang.

Sistem Informasi Kampus merupakan
menu utama yang akan tampil ketika
mahasiswa/i mulai mengakses sistem.
Pada menu utama ini disediakan fasilitas
untuk melihat alamat-alamat kampus,
acara-acara yang diselenggarakan oleh
kampus dan kalender akademik yang
selalu ada pada setiap sistem informasi di
semua kampus. Masih pada menu utama
ini juga disediakan fasilitas lain yang
hanya dapat di akses jika telah melalui
tahap login mahasiswa/i, sehingga
fasilitas tersebut khusus untuk para
mahasiswa yang telah memiliki nomer
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Gambar 11. Tampilan Menu Mahasiswa/i yang belum bisa
diakses.

Gambar 12. Tampilan Acara Kampus.

Pada Gambar 12 terllihat tampilan
Acara Kampus yang berisi kode jurusan,
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waktu dan tempat pelaksanaan acara, jenis
dan tema acara, biaya dan manfaat
(benefit) yang akan diperoleh mahasiswa
yang ikut serta dalam acara tersebut.
Fasilitas ini diperlukan bagi para
mahasiswa yang ingin menambah
pengetahuannya di luar pengetahuan mata
kuliah reguler maupun acara wajib seperti
seminar di tiap jurusan.

diperlukan oleh setiap mahasiswa yang
ingin melakukan bimbingan tatap muka
dengan dosennya dan diperlukan juga oleh
mahasiswa yang ingin bertemu untuk
melakukan revisi dengan dosen pengujinya
ketika waktu sidang. Fasilitas ini akan
memudahkan dan mempercepat pencarian
informasi tanpa harus melihat jadwal
mengajar dosen tapi langsung ke jadwal
kesediaan waktu dosen tersebut melakukan
bimbingan termasuk merevisi tugas akhir
mahasiswanya.

Gambar 13. Tampilan Login Mahasiswa.

Gambar 16. Tampilan Buku Penghubung Mahasiswa/i.

4. KESIMPULAN

Gambar 14. Tampilan Menu Mahasswa yang telah Login.

Gambar 15. Tampilan Jadwal Bimbingan Tiap Dosen.

Pada Gambar 15 terllihat tampilan
jadwal bimbingan tiap Dosen, hal ini

Perancangan sistem informasi kampus pada
penelitian ini dapat membuat mahasiswa lebih
mudah mengakses informasi kammpus hanya
melalui ponsel yang selalu di bawa kemanapun
oleh mahasiswa. Informasi yang dapat di akses
termasuk informasi yang up-to-date seperti
jadwal acara-acara seminar, kunjungan ilmiah,
lomba-lomba
ataupun
acara
lain
yang
diselenggarakan oleh pihak kampus. Acara-acara
tersebut terkadang bersifat wajib pada semester
tertentu sehingga mahasiswa perlu mengakses
lebih cepat. Selain itu sistem ini juga
menyediakan informasi jadwal kesediaan waktu
dosen untuk melakukan tatap muka bimbingan
dengan mahasiswanya yang terkadang informasi
tersebut mengalami perubahan jadwal dan bahkan
sulit untuk mengetahui jadwalnya. Bagi
mahasiswa/i yang hanya memiliki ponsel tapi
belum mampu memiliki laptop/netbook sistem ini
dapat lebih memfasilitasi mereka.
Pengembangan dan perbaikan sistem di masa
depan mungkin membuat fasilitas pada sistem ini
agar dapat dikelompokan berdasarkan pencarian
sesuai keinginan pengakses sistem (mahasiswa).
Semoga perancangan sistem informasi
kampus berbasis WAP ini dapat menjadi
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sumbangan ide inovasi bagi kampus untuk
memperluas dan memudahkan pelayanan bagi

mahasiswanya
dengan cepat.
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