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Abstrak 

 
STT. Wastukancana Purwakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Purwakarta, di setiap tahunnya 

selalu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti event seminar sebagai forum pertukaran informasi, pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman diantara para peneliti. Namun kondisi pada saat ini kegiatan event seminar dan workshop 

yang LPPM kelola, belum mempunyai sistem yang dapat mengelola seluruh kegiatan event seminar secara efektif, masih 

menggunakan microsoft excel dan pencatatan lainnya menggunakan kertas untuk pengarsipannya, sehingga membuat 

pengelolaan data sering terjadi kesalahan, beberapa kendala pada publikasi  event seminar diantaranya pada media yang 

mempublikasikan informasi kegiatan event seminar kepada para dosen, mahasiswa dan masyarakat umum masih 

menggunakan berupa surat undangan yang mengakibatkan informasi event seminar tidak tersebar secara meluas, untuk itu 

diperlukan suatu sistem yang mendukung pengelolaan data kegiatan event seminar yang bertujuan untuk mempermudah 

pengaksesan informasi dan mengefisiensikan waktu pada saat penanganan data peserta. 

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan objek dan metode pengembangan aplikasi 

pengelolaan data event seminar berbasis web yang dibuat menggunakan waterfall, dengan alat bantu pengembangan sistem 

menggunakan UML (Unified Modelling Language), aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan beberapa software pembantu seperti sublime text 3,  browser Google Chrome, dan XAMPP. 

Hasil dari penelitian ini berupa cetak absensi data peserta event seminar, cetak sertifikat seminar, management data peserta 

untuk setiap penyelenggara event seminar, pembelian tiket event seminar secara online untuk mempermudah peserta dalam 

melakukan pembelian tiket event, transaksi pembayaran event dilakukan dengan cara mengkonfirmasi pembayaran lewat 

website dengan mengupload bukti tarnsfer, dan untuk pengujiannya menggunakan Black-Box Testing menunjukkan bahwa 

aplikasi dapat berfungsi. 

 

Kata kunci: Pengelolaan Data, Event Seminar, Waterfall. 
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I. PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi kebutuhan informasi saat ini semakin 

meningkat, kemudahan dalam mengakses 

informasi mutlak diperlukan untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada konsumen 

yang membutuhkan. Pelayanan informasi dan 

pengelolaan informasi secara terintegrasi 

menjadi sangat penting untuk memudahkan 

konsumen dalam memperoleh informasi, 

tuntutan kemudahan dalam pelayanan informasi 

semakin meningkat dalam hal pengelolaan data 

seperti pengelolaan data event seminar, 

management peserta dan transaksi pembayaran 

maupun informasi lain yang memerlukan 

pengelolaan data lebih baik untuk 

mempermudah dalam pengelolaan data yang 

telah berjalan. 

STT. Wastukancana Purwakarta merupakan 

salah satu perguruan tinggi yang berada di 

Purwakarta, di setiap tahunnya selalu 

mengadakan kegiatan-kegiatan seperti event 

seminar sebagai forum pertukaran informasi, 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

diantara para peneliti, informasi yang di 

sampaikan merupakan teknologi terbaru yang 

sedang diperbincangkan pada saat ini. Masing-

masing program studi memiliki program kerja 

salah satunya yaitu untuk melaksanakan 

seminar. Seminar yang diselenggarakan tersebut 

digunakan untuk menunjang civitas akademika 

pada perguruan tinggi. 

LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat)  merupakan sebuah lembaga di 

perguruan tinggi STT. Wastukancana 

Purwakarta, LPPM mempunyai tugas 

melakukan koordinasi dan mendokumentasi 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat serta ikut mengusahakan 

pengendalian administrasi sumberdaya yang 

diperlukan. Perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, disamping melaksanakan 

pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 20. Sejalan 

dengan kewajiban tersebut Undang-undang 

nomor 12 tahun 2012  

tentang pendidikan tinggi pasal 45 

menegaskan bahwa penelitian di perguruan 

tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Namun kondisi pada saat ini 

kegiatan pengelolaan data event seminar dan 

workshop yang di kelola LPPM masih 

menggunakan microsoft excel dan pencatatan 

lainnya menggunakan kertas untuk 

pengarsipannya, sehingga membuat pengelolaan 

data sering terjadi kesalahan,  beberapa kendala 

pada publikasi kegiatan event seminar 

diantaranya adalah kendala pada media yang 

mempublikasikan informasi kegiatan seminar 

kepada para dosen, mahasiswa dan masyarakat 

umum masih menggunakan berupa surat 

undangan mengakibatkan informasi event 

seminar tidak tersebar secara meluas. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Pengertian Aplikasi  

Perangkat lunak aplikasi adalah suatu 

subkelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung 

untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 

pengguna. Biasanya dibandingkan dengan 

perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan 

berbagai kemampuan komputer, tapi tidak 

secara langsung menerapkan kemampuan 

tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang 

menguntungkan pengguna. Contoh utama 

perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, 

lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa 

aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu 

paket kadang disebut sebagai suatu paket atau 

suite aplikasi (application suite) (Nazrudin 

Safaat H, 2012). [1]. 

 

B. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses yang membantu 

merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi 

atau proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Poerwadarminta   
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(2006) [2]. Dari pengertian di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

proses dalam menjalankan atau mengusahakan 

suatu pekerjaan untuk memperoleh suatu hasil. 

 

 

C. Pengertian Data 

Kata data dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata datum dari bahasa Latin yang berarti fakta. 

Kata tersebut bersifat plural, sebagaimana kata 

air, udara, dan semacamnya. Karenanya, kata 

data akan salah jika disebut atau ditulis dengan 

data - data, banyak data, dan semacamnya 

(Wahyudi, 2008) [3].  

Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal 

yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan 

fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, 

kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu 

pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi 

(Agustina, 1992) [4]. 

 

 

D. Pengertian Seminar 

Seminar adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal yang bersifat ilmiah untuk membahas 

suatu masalah yang menyangkut kepentingan 

bersama dan mendesak dengan berpijak pada 

prasarana (uraian singakat mengenai suatu 

masalah) dari sudut pandang tertentu serta 

tanggapan-tanggapan dan diskusi sehingga 

terumuskan sustu pemecahan yang akurat 

(Kamdhi, 2003) [5]. 

 

E. Pengertian Event 

Event adalah suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal-hal 

penting sepanjang hidup manusia baik secara 

individu atau kelompok yang terikat secara adat, 

budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan 

untuk tujuan tertentu serta melibatkan 

lingkungan masyarakat yang diselenggarakan 

pada waktu tertentu (Any Noor, 2009)[6]. 

 

F. Waterfall 

Model  waterfall, atau dikenal juga sebagai  

classic life cycle, merupakan model proses yang 

sistematis, pendekatan yang berurutan dalam 

pengembangan perangkat lunak yang diawali 

dengan spesifikasi kebutuhan – kebutuhan 

(requirements) client dan akan melalui 

perencanaan (planning), permodelan 

(modelling), konstruksi (construction), dan 

deployment, yang berpuncak pada penyelesaian 

perangkat lunak (Pressman,2010)  [7]. Model 

Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 1. Metode Waterfall 2010 

(Sumber : Pressman, 2010) 

 

Secara umum tahapan pada model waterfall 

sebagai berikut : 

1. Communication (Project Initiation and 

Requirements Gathering). 

Merupakan langkah analisis terhadap 

kebutuhan software dan tahap untuk 

mengadakan pengumpulan data dengan 

melakukan pertemuan dengan customer, 

maupun mengumpulkan data-data 

tambahan yang ada di jurnal, artikel, 

maupun internet. 

2. Planning (Estimating, Scheduling, 

Tracking) 

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen 

user requirement atau bisa dikatakan 

sebagai data yang berhubungan dengan 

keinginan user dalam pembuatan software. 

3. Modeling (Analisys and Design) 

Proses ini akan menerjemahkan syarat 

kebutuhan ke sebuah perancangan software 

yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

coding. Proses ini berfokus pada rancangan 

struktur data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail 

(algoritma) prosedural. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen yang disebut 

software requirement. 

4. Construction (Code and Test) 

Merupakan proses membuta kode. Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan 

desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer.  

5. Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan  ini  bisa  dikatan  final  dalam  

pembuatan  sebuah  software  atau sistem. 

Setelah melakukan analisis, desain dan 

pengkodean maka sistem yang sudah jadi 

akan digunakan oleh user. Kemudian 



4 

 
 

software yang telah dibuat harus dilakukan 

pemeliharaan secara berkala. 

 

III.  COMMUNICATION, 

PLANNING, MODELLING 
A. Communication 

Pada tahap ini dilakukan komunikasi di 

kampus STT. Wastukancana Purwakarta yaitu 

pada bagian LPPM (Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat)  merupakan sebuah 

lembaga di perguruan tinggi STT. 

Wastukancana Purwakarta yang bertugas untuk 

mengurus event seminar dan workshop.  

Namun pada saat ini untuk informasi akan 

diadakan seminar masih menggunakan berupa 

undangan kepada mahasiswa, dosen serta 

masyarakat umum, sehingga informasi tersebut 

kurang tersebar secara meluas kepada 

masyarakat umum, untuk itu LPPM 

membutuhkan suatu sistem pengelolaan data 

berbasis web yang bisa mengelola dan mencakup 

semua data event seminar. Untuk itulah penulis 

ingin  membangun dan merancang suatu aplikasi 

pendaftaran seminar berbasis web di STT. 

Wastukancana Purwakarta, guna mempermudah 

mahasiswa, dosen  dan umum dalam mengikuti 

event seminar yang akan diselenggarakan oleh 

pihak kampus. 

1. Flowmap Sistem Berjalan 

 

 
 

Gambar 2. Flowmap Sistem Berjalan 

 

Pada Gambar 2. menjelaskan alur sistem 

yang berjalan selama ini di STT. Wastukancana 

Purwakarta, dari sistem yang berjalan sekarang 

ini, dimulai panitia mengajukan proposal ke 

LPPM untuk meminta persetujuan dari LPPM, 

jika proposal event seminar tersebut di acc oleh 

LPPM, lalu LPPM membuat promosi event dan 

membuat undangan event untuk untuk dibagikan 

ke berbagai pihak dosen himpunan dan umum, 

dan jika tidak di acc oleh LPPM panitia 

penyelenggara membuat proposal baru dan 

mengajukan kembali. Kemudian peserta yang 

sudah mendapatkan undangan event seminar 

langsung bisa mendaftar sekaligus pembayaran 

event seminar ke panitia, setelah peserta 

melakukan pembayaran lalu panitia memberikan 

tiket event seminar sebagai tanda bukti untuk 

bisa mengikuti seminar. Kemudian panitia 

membuatkan sertifikat event lalu diberikan 

kepada LPPM untuk ditandatangani, setelah 

ditandatangani oleh LPPM kemudian diberikan 

kembali kepada panitia, untuk diberikan kepada 

peserta yang mengikuti event seminar. Dari alur 

pengelolaan event  yang selama ini berjalan di 

STT. Wastukancana Purwakarta ini masih 

kurang efektif karena informasi seminar tidak 

tersebar secara meluas. 
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2. Flowmap Sistem yang Diusulkan 

 

 
 

Gambar 3. Flowmap Sistem yang Diusulkan 

 

Pada Gambar 3 menjelaskan alur sistem yang 

diusulkan dimulai dari panitia penyelenggara 

mengajukan proposal kepada LPPM jika 

pengajuan proposal disetujui maka LPPM 

langsung menginputkan informasi event seminar 

pada website, dan jika tidak di acc oleh LPPM 

panitia penyelenggara membuat proposal baru 

dan mengajukan kembali. Kemudian peserta 

event seminar bisa langsung melihat informasi 

event pada website, jika peserta ingin melakukan 

pembelian tiket peserta harus melakukan 

registrasi terlebih dahulu jika belum mempunyai 

akun, lalu sistem akan melakukan penyimpanan 

data yang di inputkan oleh user, setelah form 

yang dimasukan oleh aktor terisi semua jika 

sudah sesuai maka sistem akan melakukan 

penyimpanan pada database.  

Setelah itu peserta sudah bisa melakukan login, 

lalu peserta langsung bisa melakukan pembelian 

tiket seminar dan melakukan penginputan 

konfirmasi pembayaran seminar dan data 

tersebut langsung tersimpan ke dalam database.  

B. Planning 

Pada kegiatan ini penulis menyusun 

perencanaan dalam membangun aplikasi untuk 

memecahkan masalah yang ada dan merancang 

solusinya, pada  tahapan planning dimana dalam 

tahapan ini informasi-informasi serta data-data 

yang telah penulis dapat dari tahapan 

communication akan dimulai perencanaan dan 

dituangkan kedalam proses perancangan sistem. 

 

 
C. Modelling 

Perancangan sistem usulan didasarkan pada 

hasil analisa sebelumnya. Perancangan dalam 

praktek kerja ini menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) yang merupakan 

pemodelan untuk perangkat lunak berorientasi 

objek. (Widodo & Herlawati, 2011). 

1)  Use Case Diagram Peserta 

 

Gambar 4. Use Case Diagram Peserta 

2)  Use Case Diagram Admin 
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Gambar 5. Use Case Diagram Peserta 

3)  Sequence Diagram Beli Tiket Event 

 

Gambar 6. Use Case Diagram Peserta 

 

4)  Sequence Diagram Management Event 

 

Gambar 7. Use Case Diagram Peserta 

 

IV. CONSTRUCTION, 

DEPLOYMENT 
 

A. Construction 

 
Dalam tahap ini akan diimplementasikan 

rancangan aplikasi. Juga pada tahap ini 

perangkat lunak akan di testing dengan metode 

black box testing. Black Box testing merupakan 

pengujian yang dilakukan hanya mengamati 

hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari prangkat lunak. Dan berikut 

adalah tampilan perangkat lunak yang telah 

dibuat berdasarkan perancangan. 

1. Halaman Utama 

 

 
 

Gambar 8. Halaman Utama 
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2.  Halaman Data Management Event 

 

 
 

Gambar 9. Data Managemnet Event 

 

3. Hasil Cetak Absen Peserta Event 

 

 
 

Gambar 10. Hasil Cetak Absen Peserta 

 

V.  KESIMPULAN 
 
Setelah aplikasi pengelolaan data event 

seminar berbasis web di STT. Wastukancana 

Purwakarta selesai dibuat, dirancang dan 

dibangun sesuai dengan analisis aplikasi yang 

telah diterapkan sebelumnya, maka penulis 

dapat menyimpulkan dari hasil yang didapat dari 

penelitaian karya ilmiah ini, dapat 

mempermudah LPPM dalam mengelola data 

event seminar, serta mempermudah untuk 

peserta yang akan mengikuti event seminar 

dengan tersedianya informasi yang lebih jelas 

dan terinci dalam website mulai dari pembelian 

tiket event, transaksi pembayaran hingga sampai 

pada tahap download sertifikat event. 
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