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Abstrak – LKP SPEC adalah sebuah lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan
bahasa Inggris. Saat ini LKP SPEC memiliki 3 cabang, yang letaknya berjauhan. Jumlah siswa terus
mengalami penambahan mengakibatkan terjadi masalah-masalah dalam hal pendataan siswa didik.
Permasalahan yang sering dihadapi adalah pendataan siswa masih dilakukan secara manual. Petugas
administrasi sering mengalami kesulitan untuk melacak data-data siswa, memproses pembayaran, dan
melakukan pengolahan nilai. Karena dikerjakan secara manual kegiatan-kegiatan tersebut memakan
waktu yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat sebuah sistem informasi akademik
dengan menggunakan Delphi 7. Mengingat lokasi cabang yang saling berjauhan maka diperlukan juga data
yang saling teritegrasi. Untuk mengintegrasikan data tanpa harus mempunyai server maka digunakan
layanan cloud database dari www.xeround.com. Penggabungan pemrograman Delphi 7 dan cloud
database ini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh LKP SPEC. Setelah
diterapkan sistem informasi akademik berbasis cloud database tersebut petugas administrasi melakukan
pengecekan status pembayaran dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik, begitu juga dengan
permrosesan nilai dan pembuatan laporan. Selain itu juga pemrosesan data dapat dilakukan secara
online di 3 cabang LKP tersebut.
Kata Kunci: Cloud Database, SIA, Delphi.
1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan infrastuktur yang terpenting
khususnya dalam pengembangan potensi individu, dan
umumnya dalam pengembangan potensi bangsa.
Untuk itu, upaya pengembangan kualitas pendidikan
merupakan hal yang mutlak untuk mendapatkan
perhatian. Dengan dikembangkannya teknologi di
dunia pendidikan, diharapkan adanya peningkatan
yang signifikan dalam sektor pendidikan, baik dalam
skala lokal maupun nasional. Peningkatan kualitas
pendidikan ini dapat meliputi peningkatan kualitas
materi ajar, pemahaman siswa, sekaligus kompetensi
para pengajarnya. [8].
Dalam menyambut pasar global tidak di pungkiri lagi
bahwa bahasa masih menjadi kendala bagi sebagian
besar SDM di Indonesia oleh karena itu lembaga
kursus dan pelatihan masih menjadi pilihan untuk
meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. LKP
SPEC Magelang merupakan lembaga kursus dan
pelatihan bahasa inggris yang cukup diminati di
daerah Magelang, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan
keanekaragaman latar belakang siswa yang belajar di
SPEC. Lokasi yang strategis serta pelayanan yang
baik dan didukung dengan ruang belajar yang nyaman,
tenaga pendidik yang profesional serta biaya
pendidikan yang relatif murah menjadi daya tarik
tersendiri bagi SPEC. Namun dengan Sistem
informasi akademik yang masih manual dan belum

terintegrasi sehingga seringkali masih menemui
beberapa kesulitan dalam penanganan data siswa, data
pembayaran, maupun data nilai siswa. Dan ketika
pimpinan memerlukan laporan-laporan yang segera
masih mengalami kesulitan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem
Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri
dari manusia, mesin atau alat dan prosedur serta
konsep-konsep yang dihimpun menjadi satu untuk
maksud dan tujuan bersama. Adapun Sistem menurut
Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo adalah: “Suatu
sistem yang terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur,
atau komponen-komponen yang berkaitan dan
berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa
sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu
kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu”.
[7].
2.2 Informasi
Memahami pengertian sistem informasi harus dilihat
keterkaitan antara data dan informasi karena data dan
informasi adalah bagian penting pembentuk sistem
informasi. informasi adalah data yang telah diolah
menjadi
suatu
bentuk
yang
berarti bagi
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan
keputusan saat ini atau mendatang [5]
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2.3 Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam
organisasi yang mempertemukan kebutuhan proses
dengan laporan-laporan yang diperlukan.
Yang dimaksud dengan sistem informasi adalah
kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan
teknologi informasi yang diorganisasikan untuk
mencapai tujuan dalam organisasi [5].
2.4 Cloud Database
Cloud database adalah database yang terdistribusi
yang dapat memberikan layanan Query
Cloud Database adalah sebuah database yang dapat di
akses oleh client dari cloud service yang
didistribusikan ke user melalui internet oleh cloud
provider

untuk membuat program yang cukup sederhana tetapi
banyak cakupan yang dapat dikerjakan, karena
Borland Delphi 7 dapat mengakses banyak software
seperti Excel, Access dan sebagainya. Borland Delphi
7 cukup sederhana dari pemrograman yang lain.
Kesederhanaannya terletak pada kemudahan membuat
bahasa pemrograman dan bentuk tampilan yang
dikehendaki.
2.6 Xeround
Xeround adalah salah satu dari beberapa penyedia jasa
Cloud Database yang ber basis Mysql.

Gambar . www. xeround.com

3 METODE PENELITIAN

2.5 Borland delphi 7
Borland Delphi 7 merupakan salah satu dari berbagai
bahasa pemrograman yang digunakan untuk
menyusun paket program aplikasi berbasis windows
dengan metode grafis (GUI-Graphic User Interface) .
Menurut Irnawan (2006:1) Borland Delphi 7 memiliki
beberapa kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihannya
antara lain [4]:
1. IDE (Integrated Development Environment)
IDE (Integrated Development Environment) atau
lingkungan pengembangan aplikasi sendiri
merupakan satu dari beberapa keunggulan
Delphi, di dalamnya terdapat menu-menu yang
memudahkan kita untuk membuat suatu proyek
program .
2. Proses kompilasi cepat
Saat aplikasi yang kita buat dijalankan pada
Delphi , maka secara otomatis dibaca sebagai
sebuah program, tanpa dijalankan terpisah.
Mudah digunakan ,bagi yang sudah terbiasa
dengan bahasa Pascal tidak perlu di lakukan
penyesuaian lagi karena source code Delphi
merupakan turunan dari Pascal.
3. Bersifat multi purpose
Delphi dapat digunakan untuk mengembangkan
berbagai keperluan pengembangan aplikasi.
Borland Delphi 7 merupakan salah satu software
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Pengembangan sistem informasi dilakukan untuk
mendukung kegiatan bisnis dalam organisasi,
Pengembangan sistem informasi dapat berupa
pembuatan suatu sistem baru maupun penambahan
atau perubahan pada sistem yang sudah ada. Secara
umum, proses pengembangan suatu sistem informasi
mempunyai beberapa tahapan. [1] Tahapan
pengembangan sistem informasi sering kali disebut
juga sebagai Sistem Development Life Cycle (SDLC).
Dengan menggunakan SDLC maka Software yang
dikembangkan akan menghasilkan sistem dengan
kualitas yang tinggi, dan dapat memenuhi harapan
penggunanya. Adapun tahapan – tahapannya adalah:
1. Planning/ Inisialisasi
Pada tahap ini diadakan perencanaan mengenai
pembangunan perangkat lunak salah satu hasil
dari planning adalah agar perangkat lunak dapat
di selesaikan tepat pada waktunya dan sesuai
dengan jadwal yang telah di rencanakan.
2. Analisis
Pada tahapan ini di gunakan untuk menentukan
kebutuhan pengembangan perangkat lunak
dengan melibatkan Front Office, Fasilitator serta
Manajemen SPEC. agar aplikasi yang di hasilkan
sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan, pada
tahap ini penulis melakukan wawancara untuk
mengetahui kebutuhan yang di inginkan.
3. Desain
Pada tahap ini akan di tentukan apa saja yang
akan dimuat kedalam perangkat lunak yang akan
di kembangakan berdasarkan hasil analisa
kebutuhan. Pada tahap ini akan menghasilkan
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4.

5.

6.

urutan langkah bagaimana interaksi perengkat
lunak yang akan di hasilkan. Selain itu juga akan
menghasilkan UML.
Coding
Pada tahap ini dilakukan pengetikan listing
program atau koding yang dapat dibaca oleh
mesin sesuai dengan desain yang telah di buat.
Testing
Setelah tahap coding selesai di lakukan tahap
selanjutnya adalah testing, tahap ini di maksudkan
untuk menguji perintah-perintah yang sudah di
ketikkan apakah terdapat kesalahan atau tidak dan
juga untuk menguji hasil keluaran apakah sudah
sesuai dengan yang diinginkan atau belum.
Implementasi
Pada tahap implementasi, aplikasi yang telah di
hasilkan akan di gunakan untuk menangani sistem
informasi akademik. Sehingga kebutuhankebutuhan dan segala hal yang berkaitan dengan
sistem informasi akademik dapat di tangani
dengan lebih, cepat, tepat dan akurat.

Gambar 1. Sistem Development Life Cycle Waterfall

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Permasalahan
Karena SPEC Magelang mempunyai beberapa cabang
dan datanya belum terintegrasi maka permasalahan
yang sering dihadapi dalam sistem informasi
akademiknya ialah masih kesulitan dalam pencarian
data ketika di perlukan, pengontrolan pembayaran
siswa, dan ketika memberikan nomor registrasi masih
harus melihat catatan urutan nomor registrasi sehingga
cukup merepotkan dalam penanganan dan pelayanan
terhadap siswa.
4.2 Alternatif Pemecahan Masalah
Dengan melihat permasalahan yang ada maka perlu
diterapkan sistem informasi akademik yang telah
terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga dapat

memudahkan dalam penanganan data yang berkaitan
dengan sistem informasi akademiknya.
4.3 Sistem usulan
Adapun prosedur sistem usulan yang diusilkan dalam
sistem informasi akademik LKP SPEC Magelang
yaitu
1. Pendaftaran
Pada saat calon siswa datang ke LKP SPEC
Magelang untuk mendaftar Administration Head
akan memberikan formulir pendaftaran untuk diisi
calon siswa setelah formulir diisi kemudian di
serahkan ke Administration Head bersama dengan
uang registrasi, setelah itu Administration Head
akan login kedalam sistem informasi akademik
dengan hak akses sebagai administrasi untuk
mamasukkan data registrasi dari formulir
pendaftaran tersebut ke dalam form registrasi dan
melalui menu pembayaran akan mencetakkan
bukti pembayaran melalui form kwitansi. Dari
beberapa hasil registrasi Administration Head akan
membuka form registrasi ulang untuk menentukan
tanggal dimulainya kelas serta mencetakkan rekam
akademik untuk diberikan ke fasilitator sebagai
bukti kehadiran siswa.
2. Pembayaran
Pada saat siswa akan membayar biaya kursus
siswa menemui Administration Head. Saat
pembayaran telah diterima Administration Head
akan memasukkan data pembayaran ke form
pembayaran
dan
mencetakkan
kwitansi
pembayaran. Adapun biaya kursus dapat di bayar
lunas maupun dapat diangsur untuk lebih
meringankan siswa pada saat membayar biaya
kursus. Administration Head dapat mengontrol
data pembayaran angsuran kursus, sehingga dapat
mengetahui piutang yang harus diterima dari tiap
siswanya melalui form kontrol pembayaran.
3. Penilaian
Ketika
Program kursus sudah selesai,
Fasilitator akan login kedalam sistem informasi
akademik dengan hak akses sebagai 35tutor
kemudian memasukkan nilai hasil ujian siswa
melalui form input nilai sehingga akan diketahui
grade kemampuan menyerap materi siswa tersebut.
4. Laporan
Selanjutnya Managing Director login kedalam
sistem dengan hak akses sebagai direktur sehingga
dapat mencetak laporan hasil belajar siswa
berdasarkan nilai yang diinputkan Fasilitator yang
nantinya akan di laporkan atau di berikan kepada
orangtua siswa sebagai bentuk Pemberitahuan
Hasil Efaluasi melalui Administrator Head.
Managing Director juga dapat melihat laporanlaporan yang lainnya. Untuk mengambil beberapa
keputusan mengenai operasional lembaga,
Operational Manager juga dapat masuk ke sistem
administrasi akademik untuk melihat beberapa
laporan-laporan yang ada.
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-201

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

Pada sistem usulan ini tidak banyak perubahan hanya
mengkomputerisasikan sistem yang masih manual dan
mengintegrasikan data-data dari beberapa cabang
menjadi satu database yang terintegrasi sesuai dengan
kebutuhan
LKP
SPEC
Magelang
dengan
menggunakan cloud database
sehingga ketika
memerlukan data dapat diperoleh dengan mudah dan
dengan menggunakan cloud database maka LKP
dapat mengurangi pembiayaan untuk pengadaan
server
untuk
mendukung
sistem
informasi
akademiknya.
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4.4 Use case system usulan

Gambar 5.Squence Diagram Memasukan Data Bayar

4.

Squence Diagram Memasukkan data kelas Baru

5.

Squence Diagram Mencari Piutang dari Siswa

6.

Squence Diagram Memasukkan Nilai

Gambar 2. Use case Sistem Usulan

4.5 Squence Diagram Sistem Usulan
1. Squence Diagram Login

Gambar 6.Squence Diagram Memasukkan

Gambar 7. Squence Diagram Mencari Piutang Siswa
Gambar 3. Squence Diagram Login

2.

Squence Diagram Memasukkan Registrasi

Gambar 4. Sequence Diagram Memasukkan Registrasi
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Gambar 8. Squence Diagram Memasukkan Nilai
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7.

Squence Diagram Memasukkan Password

10. Squence Diagram Cetak Laporan

Gambar 11. Squence Diagram Cetak Laporan

11. Squence Diagram Ubah Paket Kursus

Gambar 9.Squence Diagram MemasukkanPassword

8.

Squence Diagram Ubah Password

Gambar 12. Squence Diagram Ubah Paket Kursus

4.6

Tampilan administrator cloud database

Gambar 10. Squence Diagram Ubah Password

9.

Squence Diagram Melihat Laporan

Gambar 13. xeround cloud database

Gambar 11. Squence Diagram Melihat Laporan

Gambar 14 administrator cloud database
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4.7 Spesifikasi Hardware Dan Software
Pada program
ini diperlukan banyak sarana
pendukung, karena perangkat keras (hardware)
komputer saja tidak akan berfungsi dengan baik tanpa
ada dukungan kinerja dari perangkat lunak (software).
Perangkat keras akan bekerja dengan baik bila
perangkat lunak memberikan perintah-perintah yang
dimengerti oleh perangkat keras.
Spesifikasi Hardware
Hardware merupakan media yang dapat dilihat dan
disentuh, dapat menghasilkan data, program dan
keluaran. Terdiri dari masukan (input), proses,
keluaran (output), dan penyimpanan data (memory).
Adapun Spesifikasi Minimal Hardware computer
yang digunakan untuk program ini yaitu :
1. Microprosesor : Intel Celeron ® CPU 2.80 GHz
2. RAM
: 256 MB
3. Monitor
: Acer 17’’
4. Harddisk
: 80 GB
5. Keyboard
: 104 Key (PS/2)
6. Mouse
: PS/2 Key
7. Modem
Perangkat Lunak (Software)
Spesifikasi Minimal Software yang digunakan oleh
penulis dalam program ini adalah Microsoft Windows
XP.
Windows XP adalah sebuah versi sistem operasi
Windows yang diluncurkan oleh Microsoft
Corporation pada tanggal 25 Oktober 2001 di
Amerika Serikat. Sebelumnya Microsoft telah
meluncurkan Windows versi 5.0 atau yang dikenal
dengan Windows 2000, baik itu edisi server atau edisi
professional (untuk dekstop kantoran). Namun
kenyataannya sebagian besar pengguna menggunakan
Windows XP Professional.
Nama XP sendiri menurut Microsoft merupakan
singkatan dari kata Experience, yang artinya Windows
XP membawa pengalaman baru dalam dunia
komputerisasi atau setidaknya begitulah yang
diharapkan oleh Microsoft.
Perubahan userinterface dan tata cara penggunaan
memang sangat revolusioner, seperti yang terjadi dari
DOS ke Windows 3.0, dari Windows 3.1 ke Windows
95, dari Windows XP ke Windows Vista, perubahan
revolusioner lagi akan terjadi pada peluncuran
Microsoft Windows 7.

serta kebutuhan untuk mendapatkan informasi dengan
cepat, tepat dan akurat demi tercapainya efisiensi dan
efektifitas untuk pengambilan kebijakan, maka tidak
akan mencapai hasil yang maksimal bila semua
pengerjaan pengolahan data tersebut di kerjakan
secara manual. Oleh karena itu dikembangkannya
teknologi didunia pendidikan diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan.
Melalui media program ini diharapkan dapat
membantu dalam pengolahan data di LKP SPEC
Magelang, diantaranya:
1. Membantu menangani registrasi siswa baru dan
mengelola data siswa secara keseluruhan.
2. Meminimalkan
penggunaan
kertas
dalam
penyampaian laporan.
3. Laporan dapat di ketahui segera tanpa harus
menunggu laporan dari petugas.
4. Pengecekan data tidak hanya dilakukan secara tiap
cabang, tapi bisa dilakukan secara online sehingga
pekerjaan bisa dilakukan dengan efisien.
5. Pengecekan data seluruh siswa bisa dilakukan dari
pusat.
5.2. Saran
Dalam pembuatan program ini masih terdapat
kekurangan- kekurangan diberbagai hal baik dalam
segi tampilan, features maupun keamanannya . Untuk
dapat menjadikan program lebih sempurna dan lebih
baik serta untuk pengembangan program selanjutnya
maka diperlukan saran – saran yang dapat membangun
demi terciptanya suatu sistem informasi akademik
yang benar-benar handal, antara lain :
1. Dalam pembuatan suatu program aplikasi di
perlukan interface yang menarik agar user tetap
merasa
nyaman
walaupun
berlama-lama
menggunakan program tersebut.
2. Peningkatan features program agar semua sumber
daya program dapat di tangani oleh admin
langsung.
3. Dicari sistem pengamanan yang bagus agar tidak
mudah di akses orang yang tidak berkepentingan,
4. Penggunaan teknik enkripsi data-data sensitif yang
lebih baik.
5. Penggunaan website untuk Pemberitahuan Hasil
Efaluasi sehingga lebih memudahan dalam
penyampaian hasil belajar.
6. Penambahan layanan untuk bagian-bagian yang
lain.
7. Ketepatan susunan listing program agar kecepatan
akses data lebih maksimal.
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5.1. Kesimpulan
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dan mengingat kebutuhan akan pengolahan data
dilingkungan pendidikan yang semakin kompleks
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