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                                                                                Abstrak  

 

Master Music Course merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa kursus musik. Tentunya 

ini berhubungan langsung dengan proses pendataan baik itu data siswa, data guru, data jenis kursus, data jadwal 

maupun data pembayaran. Semakin banyak orang yang berminat dibidang musik maka, semakin banyak pula 

orang yang akan mengikuti kursus musik. Hal ini akan membuat proses pendataan kursus musik akan mengalami 

hambatan. Mengingat semakin berkembangnya teknologi, maka dari itu Master Music Course membutuhkan 

sebuah sistem informasi yang dapat membantu Master Music Course dalam proses pengolahan data kursus 

musik dan menjadi media promosi untuk meningkatkan jumlah siswa. Dalam penelitian ini penulis akan 

merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL yang 

dapat membantu proses pendataan kursus dan media promosi di Master Music Course. Dengan menggunakan 

metode waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Kursus Musik, Media Promosi
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1. Pendahuluan  

Perkembangan dunia musik di Indonesia 

mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya musisi-

musisi baru bermunculan dengan kemampuan 

bermusik yang sangat baik. Kemampuan bermusik 

ini bisa didapat melalui cara otodidak, bakat karena 

latar belakang orang tua yang juga pemusik, atau 

melalui kursus di sekolah musik. 

Orang tua menginginkan anak-anaknya 

memiliki keahlian dan karir di dunia musik, hal ini 

menjadikan para orang tua memberikan tambahan 

sekolah musik bagi anaknya selain sekolah formal. 

Kemampuan bermusik dapat dilatih dengan 

mengikuti kursus musik. Salah satu tempat kursus 

musik yang terdapat di kota Purwakarta adalah 

Master Music Course. 

Master Music Course berdiri pada tahun 2009 

berada di kecamatan Sindangkasih kabupaten 

Purwakarta. Master Music Course memiliki 

beberapa jenis kursus musik yaitu, drum, piano, 

keyboard, gitar elektrik, dan gitar akustik. Pada 

tahun 2012 Master Music Course pernah 

mengadakan Concert Class Master Music Course di 

Ramayana Sadang Terminal Square.  

 

 

 

Sistem Pengolahan data kursus musik di 

Master Music Course masih dilakukan secara 

manual. Pengolahan data kursus musik dilakukan 

oleh bagian administrasi. Bagian administrasi 

mencatat semua data guru, data siswa, penjadwalan 

dan pembayaran kursus musik untuk disimpan 

menjadi sebuah arsip. Setiap bulannya bagian 

administrasi memberikan laporan pembayaran 

kursus kepada pemilik Master Music Course. Bagi 

calon siswa yang akan mengikuti kursus musik di 

Master Music Course, calon siswa harus mengisi 

formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan  

kursus musik terlebih dahulu. Semua sistem 

pengolahan data yang dilakukan secara manual di  

Master Music Course sering menimbulkan beberapa 

permasalahan. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

Master Music Course diantaranya adalah data 

mudah rusak atau hilang. Hal ini sangat mungkin 

terjadi bila terjadi bencana alam seperti banjir atau 

kebakaran. Permasalahan tersebutakan menimbulkan 

dampak tidak terjaminnya integritas data. 

Permasalahan lainnya yaitu lambatnya pencarian 

atau penyajian data dan kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam proses penyajian laporan data 

kursus musik, sehingga bagian administrasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama 

dalam mengulang proses penyalinan data. 

Selain itu, terjadinya bentrok jadwal kursus 

merupakan salah satu permasalahan yang juga 

pernah terjadi di Master Music Course. Hal ini akan 

membuat siswa menunggu terlebih dahulu untuk 

mengikuti kursus dan menimbulkan rasa 

ketidakpuasaan siswa pada pelayanan kursus musik 

tersebut. Dampak yang mungkin terjadi adalah 

menurunnya jumlah peserta kursus yang berakibat 

turunnya pendapatan dari Master Music Course. 

Promosi yang dilakukan oleh Master Music 

Course juga masih sangat kurang, hal ini dibuktikan 

dengan sedikitnya orang (khususnya masyarakat 

Purwakarta) yang mengetahui keberadaan Master 

Music Course. Promosi yang kurang ini berakibat 

pada jumlah peserta kursus musik belum sebanyak 

yang ditargetkan oleh pihak pemilik Master Music 

Course. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan 

pada paragraf sebelumnya, penulis terdorong untuk 

membahas permasalahan tersebut sebagai bahan 

penelitian. 

 

2. Kajian Pustaka 

 

2.1. Defini Rancang Bangun 

Menurut Ladjamuddin (2005) bahwa 

perancangan adalah kegiatan yang memiliki 

tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan yang diperoleh dari pemilihan 

alternatif sistem yang terbaik. Sedangkan 

menurut Whitten Et El (2004) menjelaskan 

bahwa bangun sistem adalah membangun 

sebuah informasi dan komponen yang 

didasarkan pada spesifikasi desain. Jadi definisi 

rancang bangun disini merupakan sebuah 

kegiatan dalam menterjemahkan hasil analisis 

desain atau konsep kedalam sebuah paket 

perangkat lunak.  

   

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Ladjamuddin (2005) sistem informasi 

dapat didefinisikan sebagai berikut:  

1. Suatu sistem yang dibuat manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam 

organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

menyajikan informasi. 

2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada 

saat dilaksanakan akan memberikan 

informasi bagi pengambil keputusan dan 

untuk mengendalikan organisasi. 

 

2.3. Definisi Waterfall 
Menurut Pressman (2012), “Model air terjun 

(waterfall) kadang dinamakan siklus hidup klasik 

(classic life cycle), dimana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan 

(sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak”  

Proses pengembangan sistem diawali dengan 

spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut 

melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), konstruksi (contruction), 

serta menyerahkan sistem/perangkat lunak kepada 

para pelanggan/pengguna (deployment), yang 

diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada 

perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. 

(Pressman, 2012). 

 

 

2.4. Bagan Alir Dokumen (Flowmap) 

Menurut Ladjamuddin (2005) bagan alir 

dokumen adalah bagan yang menggambarkan 

tentang gerakan dokumen yang dipakai di dalam 

suatu sistem. Bagan alir dokumen akan 

menunjukkan tentang dokumen apa saja yang 

bergerak di dalam suatu sistem, dan setiap kali 

dokumen tersebut sampai atau melalui suatu bagian 

tertentu akan dapat dilihat perlakuan apa saja yang 

telah diberikan terhadap dokumen tersebut. 

 

2.5. Data Flow Diagram (DFD)  
DFD merupakan diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data 

sistem. Pada metodologi pengembangan sistem yang 

terstruktur (strucktured analysis and design) dan 

jelas DFD adalah alat yang digunakan untuk 

menggambarkan arus data didalam sistem tersebut 

(Hartono, 1999). 

 

2.6. Diagram konteks 
 Diagram konteks adalah diagram yang 

memberi gambaran tentang keseluruhan sistem baik 

input, output, dan ruang lingkup suatu sistem. Dalam 

diagram konteks hanya boleh ada satu proses dan 

tidak ada data store. Diagram konteks merupakan 

tahap level tertinggi dalam pembuatan DFD, masih 

ada tahap–tahap selanjutnya dalam pembuatan DFD 

seperti diagram nol (zero), dan diagram rinci 

(Ladjamuddin, 2005). 

 

2.7. Kamus data 

Kamus data merupakan katalog fakta suatu 

data dan informasi dari suatu sistem informasi. DFD 

pada sebuah sistem hanya menunjukkan nama arus 

data yang digunakan sistem tersebut.  Keterangan 

lebih lanjut mengenai struktur data pada DFD secara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

lebih detail dapat dilihat pada kamus data. 

(Ladjamuddin, 2005).  

 

2.8. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan suatu model yang 

memperlihatkan hubungan antar data store yang 

terdapat pada DFD dengan menggunakan notasi 

grafik lebih menekankan pada struktur-struktur dan 

relationship data. (Ladjamuddin, 2005). 

Menurut Fathansyah (2007) ERD Memiliki 2 

komponen utama yaitu Entitas (Entity) dan Relasi 

(Relation). Kedua komponen ini di deskripsikan 

lebih jauh melalui sejumlah atribut. 

 

2.9. Basis Data (Database) 

Basis data terdiri atas 2 kata, yaitu Basis dan 

Data. Basis dapat diartikan sebagai tempat, atau 

gudang. Sedangkan data adalah representasi fakta 

dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, 

barang, peristiwa dan lain-lain. Basis data memiliki 

tujuan utama untuk memberikan kemudahan dan 

kecepatan dalam pengambilan kembali data yang 

terletak pada media penyimpanan elektronik seperti 

hardisk (Fathansyah, 2007). 

 

2.10. Bahasa Pemrograman PHP 

  Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan 

suatu bahasa pemrograman yang scripting sisi server 

(server-side) karena untuk menjalankan kode-kode 

PHP dibutuhkan web server. (Sidik, 2003). 

 

2.11. Database Server MySQL 

MySQL merupakan perangkat lunak 

Database Management System (DBMS) yang sangat 

populer digunakan untuk membangun aplikasi web 

dengan menggunakan database sebagai sumber dan 

pengelola datanya (Sidik, 2003). 

 

3. Metode Penelitian 

 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

 Metodologi pengumpulan data yang penulis 

lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Penulis mempelajari teori-teori dalam buku 

yang mendukung dalam proses pembuatan 

sistem informasi pengolahan data kursus 

musik. 

2. Wawancara 

 Penulis memberikan pertanyaan kepada pihak-

pihak yang berwenang untuk mendapatkan 

informasi dan data-data yang akurat. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 

bagian administrasi di Master Music Course, 

pemilik, guru dan siswa. 

3. Observasi 

 Penulis mengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian 

administrasi dalam melakukan pengolahan data 

kursus musik. 

 

3.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan dalam pembangunan sistem informasi 

pengolahan data kursus ini yaitu metode waterfall.  

 

 
 

      Gambar 3.1 Metode Waterfall (Pressman, 2012) 

 

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Komunikasi (Communication) 

Pada tahap ini dilakukan komunikasi 

(wawancara) dengan user untuk mendapatkan 

spesifikasi kebutuhan dalam pembangunan 

sistem informasi kursus musik.  

2. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan-

perencanaan dan penjadwalan mengenai 

perangkat lunak untuk membangun sistem 

informasi kursus musik di Master Music 

Course. 

3. Pemodelan (Modeling) 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan 

perancangan terhadap kebutuhan sistem. Tahap 

analisis dilakukan untuk menggali informasi 

user agar sistem informasi kursus musik yang 

dibangun sesuai dengan kebutuhan user. 

Setelah melakukan analisis maka dilakukan 

proses perancangan (design) sistem yang 

diusulkan untuk membangun sistem informasi 

kursus musik. 

4. Kontruksi (Construction) 

Pada tahap ini dilakukan kontruksi perangkat 

lunak dengan penerjemahan design dalam 

bahasa pemrograman PHP dan database server 

MySQL. Setelah pengkodean selesai dilakukan 

pengujian (test) terhadap sistem informasi 

kursus yang telah bangun. Untuk memastikan 

sistem telah sesuai dengan yang diharapkan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis Sistem 

 

4.1. Flowmap Usulan 

 
Gambar 4.1 Flowmap Usulan Sistem Informasi 

Kursus Musik 

 

4.2. Diagram Konteks 

 
Gambar 4.2 Diagram Konteks Sistem Informasi 

Kursus Musik 

4.3. DFD Level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 DFD Level 1 Sistem Informasi Kursus 

Musik 

 

4.4. ERD 

 
Gambar 4.4 ERD Sistem Informasi Kursus Musik 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Implementasi 

5.1. Halaman Login 

 
Gambar 5.1 Halaman Login 

 

5.2. Halaman Utama Admin 

 
Gambar 5.2 Halaman Utama Admin 

 

5.3. Halaman Menu Data Guru 

 
Gambar 5.3 Halaman Menu Data Guru 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Halaman Menu Data Jenis Kursus 

 
Gambar 5.4 Halaman Menu Data Jenis Kursus 

 

5.5. Halaman Menu Data Jadwal 

 
Gambar 5.5 Halaman Menu Data Jadwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Halaman Menu Data Siswa 

 
Gambar 5.6 Halaman Menu Data Siswa 

 

5.7. Halaman Input Data Pembayaran 

 
Gambar 5.7 Halaman Input Data Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Halaman Cetak Kuitansi Pembayaran 

 
Gambar 5.8 Halaman Cetak Kuitansi Pembayaran 

 
5.9. Halaman Output Kuitansi Pembayaran 

 
Gambar 5.9 Halaman Output Kuitansi Pembayaran 

 

5.10. Halaman Menu Laporan Pembayaran 

 
Gambar 5.10 Halaman Menu Laporan Pembayaran 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. Halaman Output Laporan Pembayaran 

 
Gambar 5.11 Halaman Output Laporan Pembayaran 

 

5.12. Halaman Menu Publik 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Halaman Menu Publik 

 

5.13. Halaman Menu Kursus  

 
Gambar 5.13 Halaman Menu Kursus  

 

 

5.14. Halaman Menu Pendaftaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Halaman Menu Pendaftaran 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Halaman Menu Informasi Pendaftaran 

 
Gambar 5.15 Halaman Menu Informasi Pendaftaran 

 

5.16. Halaman Output Informasi Pendaftaran 

 
Gambar 5.16 Halaman Output Informasi 

Pendaftaran 

 
5.17. Halaman Menu Booked Jadwal 

 

Gambar 5.17 Halaman Menu Booked Jadwal 

6. Kesimpulan dan Saran  

 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan sistem informasi kursus musik berbasis 

web yang telah penulis bangun, maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi tersebut dapat 

mengatasi permasalahan yang dialami oleh Master 

Music Course, yaitu: 

1. Sistem informasi kursus musik dapat 

membantu bagian administrasi dalam 

pengolahan data kursus dengan cepat dan 

akurat. 

2. Sistem informasi kursus musik dapat 

membantu siswa dan guru dapat mengetahui 

informasi jadwal kursus. 

3. Sistem informasi kursus musik dapat 

digunakan sebagai media promosi untuk 

meningkatkan peminat kursus music di Master 

Music Course.  

4. Sistem informasi kursus musik dapat 

membantu calon siswa untuk melakukan 

pendaftaran. 

 

6.2. Saran 
Penulis masih merasa banyak kekurangan 

dalam pembuatan sistem informasi ini. Sistem 

informasi ini akan lebih baik bila terus 

dikembangkan, seperti penjadwalan kursus dengan 

menggunakan sistem, agar dapat menghindari 

adanya kesalahan input jadwal oleh bagian 

administrasi 
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