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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi sistem administrasi dan monitoring laboratorium 

komputer ini menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) 

yang sesuai dengan tahapan yaitu Requirements Planning, RAD Design System, 

Build System dan Implementation. Pelaksaan keseluruhan tahap-tahap 

pengembangan  penelitian ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.1 Requirements planning (Perencanaan Kebutuhan) 

Pada tahap ini dilakukan dalam menganalisa mengenai kebutuhan masalah 

yang ada di dalam pembuatan aplikasi yang meliputi analisa kebutuhan 

masalah dan analisa alat yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. 

4.1.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian yang peneliti pilih adalah Sistem Administrasi dan 

Monitoring yang dilakukan di Laboratorium Komputer Fakultas Sains dan 

Teknologi UNISNU Jepara. 

1. Gambaran Umum Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium 

komputer 

Sistem administrasi dan monitoring merupakan sebuah software 

yang dapat digunakan oleh staf laboran dalam melakukan tata kelola 

administrasi secara lebih efektif dan dapat memantau penggunaan 

laboratorium komputer secara realtime dan dapat digunakan oleh user 

(dosen) dalam mendapatkan informasi administrasi pada laboratorium 

komputer di Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara. 

Laboratorium komputer di Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 

lima ruangan, yaitu Laboratorium komputer 101, Laboratorium komputer 

102, Laboratorium komputer 103, Laboratorium komputer 104 dan lab 

jaringan pada ruang 205. Masing-masing laboratorium komputer memiliki 

jumlah personal computer yang berbeda. Pada Laboratorium komputer 101 

memiliki 30 personal computer, sedangkan Laboratorium komputer 102, 
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103 dan 104 memiliki 31 personal computer. Setiap laboratorium 

komputer memiliki spesifikasi komputer yang berbeda-beda. Selain 

spesifikasi komputer, data aplikasi pada setiap personal computer juga 

berbeda sesuai dengan kebutuhan praktikum di masing-masing 

laboratorium komputer. Pada setiap laboratorium komputer juga memiliki 

data inventaris seperti jumlah personal computer, jumlah meja, jumlah 

kursi, proyektor, speker, microfon dan lain-lain. Maka dari itu dengan 

banyaknya data inventaris, data aplikasi dan spesifikasi komputer yang 

berbeda perlu adanya sebuah sistem administrasi sehingga memudahkan 

staf laboran untuk menyimpan data dan memudahkan user (dosen) untuk 

mendapatkan sebuah informasi pada laboratorium komputer. Pada sistem 

administrasi dan montoring laboratorium komputer user juga dapat 

melakukan absensi sebagai tanda kehadiran atau melakukan kegiatan 

praktikum pada setiap pertemuan. Jika terjadi kerusakan pada laboratorium 

komputer atau terjadi permasalahan pada kondisi laboratorium komputer, 

user dapat memberikan informasi kepada admin melalui sistem. Sehingga 

admin dapat menerima informasi secara realtime dan dapat menanggulangi 

permasalahan atau kerusakan pada waktu tersebut. 

Pada sistem administrasi dan monitoring yang dikelola admin, 

memiliki beberapa menu tampilan. Data user yang terdapat pada sistem 

administrasi dan monitoring, admin dapat menambahkan data dosen 

praktikum dengan mengisi biodata, jadwal praktikum, username dan 

password yang akan digunakan oleh user ketika masuk sistem administrasi 

dan monitoring. Admin juga dapat  menginput data dosen prraktikum pada 

setiap laboratorium komputer yang akan berpengaruh pada kehadiran atau 

absensi dosen. Data aplikasi dan data inventaris juga dapat di input ke dalam 

sistem administrasi dan monitoring untuk memberikan sebuah informasi 

administrasi kepada user (dosen). Pada menu absensi dosen, admin 

mendapatkan data kehadiran dosen parktikum pada setiap pertemuannya, 

sehingga data kehadiran dosen praktikum tersebut akan direkap pada setiap 

akhir pertemuan dan diadakannya ujian tengah semester (UTS) dan ujian 

akhir semester (UAS). Jika terjadi kerusakan pada komputer atau kondisi 
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laboratorium komputer yang bermasalah admin akan mendapatkan 

informasi atau masukan yang diberikan oleh user, sehingga admin dapat 

segera mengatasi permasalahan yang ada pada waktu tersebut. Jika admin 

sudah melakukan perbaikan pada permasalahan laboratorium komputer, 

maka notifikasi error pada sistem akan berubah.  

2. Tampilan menu Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium 

komputer 

Tampilan menu admin pada sistem admnistrasi dan monitoring 

antara lain yaitu jadwal praktikum laboratorium komputer, data dosen 

praktikum, absensi dosen, data aplikasi setiap laboratorium komputer, data 

inventaris setiap laboratorium komputer, kartu pengguna setiap personal 

computer, kartu perawatan setiap personal computer, kartu identitas setiap 

personal computer, lapor laboran, big data user dan logout.  

Adapun beberapa tampilan menu pada user antara lain yaitu jadwal 

praktikum laboratorium komputer, absensi dosen, data aplikasi setiap 

laboratorium komputer, lapor laboran dan logout. 

4.1.1.2 Analisa Kebutuhan Masalah 

1. Analisa sistem yang sedang berjalan 

Laboratorium komputer merupakan Laboratorium yang memiliki 

banyak ruang diantara laboratorium lain di Fakultas Sains dan Teknologi. 

Meskipun memiliki banyak ruang diantara laboratorium lainnya tata kelola 

administrasi di laboratorium komputer dalam pembuatan dan penyimpanan 

data masih dilakukan melalui catatan oleh staf laboran. 

Selain dalam tata kelola yang masih dilakukan melalui catatan oleh 

staf laboran, proses monitoring juga masih dilakukan secara manual yaitu 

dengan mendatangi setiap laboratorium komputer satu persatu yang 

membutuhkan waktu lama. Sehingga jika terjadi kerusakan atau masalah di 

setiap laboratorium komputer staf laboran tidak dapat langsung 

menyelesaikan permasalah atau kerusakan yang ada karena informasi yang 

didapat kurang update.  
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2. Kelemahan sistem yang sedang berjalan 

Berdasarkan analisa dari sistem yang berjalan saat ini, didapat 

kelemahan dari sistem sudah berjalanan antara lain yaitu: 

1)  Penyimpanan data yang tidak terstruktur dikarenakan sistem 

administrasi dilakukan melalui catatan oleh staf laboran dan tidak 

dilakukan penyimpanan dalam database 

2) Sulitnya mendapatkan informasi laboratorium komputer yang update 

karena staf laboran harus mendatangi satu persatu laboratorium sehingga 

tidak dapat menyelesaiakan permasalahan secara realtime. 

3. Solusi pemecahan masalah  

Adapun solusi dari pemecahan masalah yang peneliti lakukan dalam 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh staf laboran adalah dengan 

membuat suatu sistem terkomputerisasi berupa sebuah sistem administrasi 

dan monitoring laboratorium komputer yang dapat mempermudah dalam 

melakukan tata kelola administrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat 

mencegah kesalahan data yang fatal. Selain itu dalam proses monitoring 

dapat dilakukan secara realtime. 

4. Analisis Sistem Usulan 

Dengan adanya sistem administrasi dan monitoring ini, akan 

memudahkan staf laboran karena pengelolaan administrasi akan lebih 

efektis dan proses monitoring pada laboratorium komputer dapat dilakukan 

secara realtime. 

 

Tabel 4.1 Perbandingan sistem yang berjalan dengan sistem yang diusulkan 

No Sistem Berjalan Sistem Usulan Hasil yang ingin 

dicapai 

1. Sistem pengelolaan 

administrasi yang 

berjalan saat ini masih 

menggunakan catatan 

oleh staf laboran dan 

tidak dilakukan 

Pengelolaan 

administrasi dapat 

dilakukan secara 

efektif dan efisien. 

Memudahkan staf 

laboran dalam kegiatan 

pengelolaan administrasi 

dan data akan disimpan 

secara struktur sehingga 
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penyimpanan dalam 

database. 

dalam penyimpanan 

aman. 

2. Proses monitoring 

masih dilakukan dalam 

mendatangi 

laboratorium satu 

persatu. 

Mendapatkan 

informasi kondisi 

laboratorium 

komputer yang 

update. 

Jika terjadi permasalahan 

atau kerusakan pada  

personal computer 

disetiap laboratorium 

komputer dapat 

dilakukan secara 

realtime. 

4.1.1.3 Analisis Kebutuhan Alat 

Peralatan yang digunakan dalam membuat Sistem Administrasi dan 

Monitoring berbasis website di Laboratorium Komputer Fakultas Sains dan 

Teknologi UNISNU Jepara antara lain: 

1) Perangkat Keras (Hardware) 

1. Perangkat Keras Pengembangan 

Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam 

membantu pembuatan Sistem Administrasi dan Monitoring 

Laboratorium Komputer ini berupa laptop dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

- Processor : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz  

- Memory : 4.00 GB RAM 

2. Perangkat Keras Penerapan 

Adapaun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam 

membantu dalam proses penerapan Sistem Administrasi dan Monitoring 

Laboratorium Komputer berupa komputer dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

- Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4010U @ 1.70GHz 

- Memory: 400 GB RAM 

 

 

 

 



38 
 

 
 

2) Perangkat Lunak (Software)  

1. Perangkat Lunak Pengembangan 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam membangun, 

menguji dan menjalankan Sistem Administrasi dan Monitoring adalah 

sebagai berikut: 

- Operating System : Windows 10 Pro 64-bit 

- CodeIgnitire 

- Boootstrap 

- Xampp v3.2.1 

- Corel Draw x7 

- Sublime Text 3, sebagai editor kode aplikasi web 

- Web browser google chrome, untuk menjalankan aplikasi berbasis 

web 

2. Perangkat Lunak Penerapan 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam membangun, 

menguji dan menjalankan Sistem Administrasi dan Monitoring adalah 

sebagai berikut: 

- Operating System : Windows 10 Pro 64-bit 

- CodeIgnitire 

- Sublime Text 3 

- Web browser google chrome 

- Xampp 

- Corel Draw X4 

4.1.2 Design System (Sistem desain) 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi 

Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium Komputer ini 

bertujuan untuk mempermudah staf laboran. sistem ini terdiri dari dua yaitu 

admin (staf laboran) dan user (dosen praktikum). Maka dari itu pada tahap 

ini peneliti membuat perancangan sistem dengan menggunakan diagram 

UML (Unifield Modelling Language) yang digambarkan melalui 

perancangan diagram seperti Use Case Diagram, Diagram Activity dan 

Sequence Diagram. 
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4.1.2.2 Perancangan Berorientasi Objek 

1) Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan diagram yang menunjukan hubungan atau 

interaksi antara sistem aplikasi dan aktor. Berikut adalah use case diagram dari 

Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium Komputer. 

1. Use Case Diagram Sistem Administrasi dan Monitoring 

Laboratorium komputer 

Pada sistem ini terdapat dua 2 aktor yang berinteraksi dengan sistem 

yaitu admin (staf laboran) dan user (dosen praktikum). Use Case Diagram 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan deskripsi dari proses Use Case dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium 

komputer 
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Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Diagram Sistem Administrasi dan Monitoring 

Laboratorium komputer 

No Aktor Proses Use Case Keterangan 

1 Admin Login Admin melakukan login sistem 

dengan input username dan 

password 

2 Admin Jadwal Praktikum Admin dapat mengelola jadwal 

praktikum laboratorium komputer 

ketika login sudah berhasil dari 

mulai melihat jadwal praktikum, 

mengedit jadwal, menghapus 

jadwal sampai input  jadwal  

3 Admin Data Dosen 

Praktikum 

Admin dapat mengelola data dosen 

praktikum jika login berhasil dari 

melihat data, mengedit data, 

menghapus data dan input  data  

4 Admin Absensi Dosen Admin bisa mengetahui  pemakaian 

laboratorium komputer ketika 

berhasil login  melalui absensi 

dosen praktikum 

5 Admin Data Aplikasi Admin dapat mengelola data 

aplikasi disetiap Laboratorium 

komputer saat login berhasil mulai 

dari mengetahui jumlah aplikasi dan 

input  data  

6 Admin Data Inventaris Admin dapat mengelola data 

inventaris disetiap Laboratorium 

komputer ketika berhasil login 

mulai dari mengetahui jumlah 

inventaris, mengedit data inventaris, 

menghapus data inventaris dan input  

data  

7 Admin Lapor Laboran Admin harap login sampai berhasil 

sehingga akan mendapatkan 
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informasi terupdate mengenai 

kondisi laboratorium komputer 

8 Admin Data User Admin dapat mengelola data user 

ketika berhasil login mulai dari 

mengubah data, mengedit username 

user dan mengedit password user 

9 Admin Logout Admin dapat keluar dari sistem ini 

ketika sudah login dengan menekan 

tombol logout 

10 User Login User  melakukan login sistem 

dengan input username dan 

password 

11 User Absensi Dosen User diharapkan login sampai 

berhasil sehingga dapat menekan 

tombol absensi pada sistem untuk 

membuktikan user sedang 

melakukan praktikum 

12 User Data Aplikasi User dapat mengetahui data aplikasi 

disetiap laboratorium komputer 

ketika login berhasil 

13 User Lapor laboran User dapat menginput laporan, 

mengenai kondisi laboratorium 

komputer sesudah berhasil login 

14 User Data Inventaris User melakukan login sampai 

berhasil sehingga dapat mengetahui 

data inventaris pada setiap 

laboratorium komputer 

15 User Logout User dapat keluar dari sistem ini 

ketika berhasil login dengan 

menekan tombol logout. 

2) Activity Diagram 

Activity diagram merupakan diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas ke aktivitas yang lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah activity 

diagram dari Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium komputer. 

1.  Activity Diagram Login 
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Activity diagram login berfungsi sebagai sistem keamanan, sehingga 

untuk bisa mengakses sistem harus melakukan login terlebih dahulu. 

Ketika login sistem akan memvalidasi data login benar atau salah. Setelah 

validasi sukses sistem akan masuk pada halaman utama.  

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login Admin 

 

2. Activity Diagram Jadwal Praktikum 

Activity diagram ini menjelaskan alur pada menu jadwal praktikum 

laboratorium komputer yang dikelola admin. Activity diagram jadwal 

praktikum laboratorium komputer dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Jadwal Praktikum Admin 

 

3. Activity Diagram Data Dosen Praktikum 

Activity diagram ini menggambarkan data dosen praktikum yang dapat 

dikelola oleh admin berdasarkan system mulai menambahkan data, 

mengedit data dan menghapus data. Activity diagram data dosen 

praktikum dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Data Dosen Praktikum 

 

4. Activity Diagram Absensi Dosen 

Activity diagram ini menjelaskan user dapat melakukan absensi sesuai 

system yang ada. Sehingga admin mampu mengetahui daftar kehadiran 

dosen pada jam perkuliahan yang diampu. Activity diagram absensi dosen 

dapat dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6 berikut. 
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Gambar 4.5 Activity Diagram Absensi Dosen Admin 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Absensi Dosen User 
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5. Activity Diagram Data Aplikasi 

Activity diagram data aplikasi ini menjelaskan user dapat mengetahui 

data aplikasi disetiap laboratorium komputer sesuai alur system yang ada. 

Admin mampu mengedit data, menambahkan data maupun menghapus 

data sesuai dengan system di bawah. Activity diagram absensi dosen dapat 

dilihat pada gambar 4.7 dan 4.8 berikut. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Data Aplikasi Admin 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Data Aplikasi User 

6. Activity Diagram Data Inventaris 

Activity diagram ini menggambarkan data inventaris disetiap 

laboratorium komputer. Admin dapat mengelola berdasarkan system mulai 

menambahkan data, mengedit data dan menghapus data. Sedangkan user 

dapat mengetahui data inventaris pada setiap laboratorium komputer. 

Activity diagram data inventaris dapat dilihat pada gambar 4.10 dan 

gambar 4.9 berikut. 



48 
 

 
 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Data Inventaris Admin 

 

Gambar 4.10 Activivty Diagram Data Inventaris User 
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7. Activity Diagram Lapor Laboran 

Activity diagram lapor laboran menjelaskan kegiatan user ketika terjadi 

permasalahan di laboratorium komputer sehingga dapat membuat laporan 

melalui system yang berjalan dan admin mendapatkan informasi secara 

realtime. Activity diagram lapor laboran dapat dilihat pada gambar 4.12 

dan 4.11 berikut. 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Lapor Laboran Admin 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram Lapor Laboran User 
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3) Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian 

langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen 

sehingga dapat menghasilkan keluaran tertentu, sequence diagram disusun 

berdasarkan urutan waktu. Berikut merupakan sequence diagram admin dan 

user dari Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium komputer. 

1. Sequence Diagram Login 

Proses sequnce diagram ini menggambarkan proses login yang 

dilakukan oleh admin dan user. Sequance diagram dapat dilihat pada 

gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Sequence Diagram Login 

 

2. Seqence Diagram Jadwal Praktikum 

Sequence diagram ini menggambarkan proses admin dalam 

menginput data jadwal praktikum laaboratorium komputer. Proses ini dapat 

dilihat pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Sequence Diagram Jadwal Praktikum Tambah Data 

 

 

Gambar 4.15 Sequance Diagram Jadwal Praktikum Edit Data 
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Gambar 4.16 Sequance Diagram Jadwal Praktikum Hapus Data 

 

3. Sequance Diagram Data Dosen Praktikum 

Sequance diagram data dosen praktikum yang dikelola oleh admin 

dapat melakukan proses penambahan data. Proses ini dapat dilihat pada 

gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Sequance Diagram Data Dosen Praktikum Tambah 
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Gambar 4.18 Sequance Diagram Data Dosen Praktikum Edit 

 

 

Gambar 4.19 Sequance Diagram Data Dosen Praktikum Hapus 
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4. Sequance Diagram Absensi Dosen 

Sequance diagram ini menggambarkan proses absensi pemakaian 

laboratorium komputer yang dilakukan oleh user (dosen). Proses ini dapat 

dilihat pada gambar 4.20 berikut. 

 

Gambar 4.20 Sequance Diagram Absensi Dosen User 

 

5. Sequance Diagram Data Aplikasi 

Sequance diagram data aplikasi ini menggambarkan user mampu 

melihat atau mengetahui data-data yang ada pada setiap laboratorium 

komputer. Proses ini dapat dilihat pada gambar 4.21 berikut. 

 

Gambar 4.21 Sequance Diagram Data Aplikasi User 
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6. Sequance Diagram Lapor Laboran 

Sequance diagram lapor laboran menggambarkan user dapat 

memberikan masukan atau pemberitahuan kepada admin terhadap masalah 

yang terjadi disetiap laboratorium komputer. Proses ini dapat dilihat pada 

gambar 4.22 berikut. 

 

Gambar 4.22 Sequance Diagram Lapor Laboran User 

 

4) Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur pada sistem dari segi pendefinisian kelas-

kelas yang ada pada Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium Komputer 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.23 Class Diagram 

 

4.1.2.3 Design Database 

Untuk menjalankan Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium 

Komputer ini harus mengakses aplikasi XAMPP untuk menghidupkan 

MySQL. Selanjutnya menggunakan web browser untuk membuka localhost 

dalam membuat basis data pada PhpMyAdmin. Dengan nama “dbslab”. 

Adapun isi tabel dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Tabel Absensi 

Tabel absensi digunakan untuk menyimpan absensi atau tanda 

kehadiran user. 

Tabel 4.3 Tabel Absensi 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id  int(11) Auto_Increment 

id_jadwal  int(11)  
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pertemuan_1 tinyint(4)  

pertemuan_2 tinyint(4)  

pertemuan_3 tinyint(4)  

pertemuan_4 tinyint(4)  

pertemuan_5 tinyint(4)  

pertemuan_6 tinyint(4)  

pertemuan_7 tinyint(4)  

pertemuan_8 tinyint(4)  

 

2. Tabel Aplikasi 

Tabel aplikasi digunakan untuk menyimpan data aplikasi 

komputer laboratorium komputer. 

Tabel 4.4 Tabel Aplikasi 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id  int(11) Auto_Increment 

nama_aplikasi varchar(255)  

status varchar(11)  

keterangan text  

tgl_install datetime  

id_lokasi int(11)  

 

3. Tabel Dosen 

Tabel dosen digunakan untuk menyimpan data dosen 

praktikumpada laboratorium komputer. 

Tabel 4.5 Tabel Dosen 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id  int(11) Auto_Increment 

nama  varchar(255)  

alamat varchar(255)  

NIS int(11)  

NIDN int(11)  
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tmpt_tgl_lhr int(11)  

nomor_telp int(11)  

id_user int(11)  

 

4. Tabel Inventaris 

Tabel inventaris digunakan untuk menyimpan data inventaris 

pada setiap laboratorium komputer. 

Tabel 4.6 Tabel Inventaris 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id  int(11) Auto_Increment 

nama_barang varchar(100)  

kode_barang varchar(11)  

id_ruang int(11)  

 

5. Tabel Jadwal 

Tabel jadwal digunakan untuk menyimpan data jadwal 

praktikum pada setiap laboratorium komputer. 

Tabel 4.7 Tabel Jadwal Praktikum 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id  int(11) Auto_Increment 

id_tahun_akademik int(11)  

kd_jurusan varchar(6)  

kd_makul varchar(40)  

id_dosen int(11)  

hari varchar(10)  

jam varchar(14)  

id_ruang varchar(4)  

semester int(11)  

 

 

 

 



59 
 

 
 

6. Tabel laporan 

Tabel laporan digunakan untuk menyimpan informasi 

terhadap kondisi atau permasalahan yang terjadi pada laboratorium 

komputer. 

Tabel 4.8 Tabel Laporan 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id  int(11) Auto_Increment 

keterangan_laporan text  

id_ruang int(11)  

id_komputer int(11)  

waktu_laporan timestamp  

id_user int(11)  

clase_close int(11)  

 

7. Tabel Level User 

Tabel level user digunakan untuk user baru dalam memilih 

level user. 

Tabel 4.9 Tabel Level User 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_level_user int(11) Auto_Increment 

nama_level varchar(30)  

 

8. Tabel Ruang 

Tabel ruang digunakan untuk menyimpan data ruang dan nama 

ruang pada laboratorium komputer. 

Tabel 4.10 Tabel Ruang 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id int(11) Auto_Increment 

nama_ruang varchar(100)  

kode_ruang varchar(11)  
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9. Tabel Tahun Akademik 

Tabel tahun akademin digunakan untuk menyimpan data tahun 

akademik pada setiap ujian akhir semester. 

Tabel 4.11 Tabel Tahun Akademik 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_tahun_akademik int(11) Auto_Increment 

tahun_akademik varchar(100)  

is_aktif  

enum(‘y’,’n’) 

 

semester_aktif int(11)  

 

10. Tabel User 

Tabel user digunakan untuk menyimpan data pendaftaran 

dosen di laboratorium komputer. 

Tabel 4.12 Tabel User 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_user int(11) Auto_Increment 

nama_lengkap varchar(50)  

username varchar(40)  

password varchar(32)  

status int(11)  

id_level_user int(11)  

foto text  

 

Berikut adalah gambaran hasil relasi basis data pada Sistem 

Administrasi dan Monitoring Laboratorium Komputer di Fakultas Sains 

dan Teknologi UNISNU Jepara yang telah dirancang sesuai kebutuhan 

sistem. Dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.24 Relasi Basis Data 

 

4.1.2.4 Perancangan Interface 

Perancangan antar muka atau interface dapat dilakukan sebelum 

melakukan implementasi agar hasil yang didapat lebih maksimal. 

Rancangan antar muka atau interface terdiri dari halaman login, jadwal 

praktikum Laboratorium komputer admin, data dosen praktikum admin, 

absensi dosen admin, data aplikasi admin, data inventaris admin, lapor 

aboran admin, big data user admin, absensi dosen user, data aplikasi user, 

lapor laboran user, user. Berikut adalah interface  Sistem Administrasi dan 

Monitoring Laboratorium Komputer di Fakultas Sains dan Teknologi 

UNISNU Jepara. 

 

 

 

 



62 
 

 
 

1. Rancangan  Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang muncul pertama kali ketika 

aplikasi dijalankan. Perancangan tampilan dari halaman login dapat 

dilihat pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Rancangan Halaman Login 

 

2. Rancangan Halaman Utama  

Halaman ini merupakan halaman utama admin dan user yang 

muncul setelah halaman login. Di halaman utama admin ini dapat 

mengetahui beberapa grafik diantaranya grafik pemakaian user, jumlah 

aplikasi, laporan laboratorium, total inventaris dan jumlah kerusakan 

pada setiap laboratorium komputer. Pada halaman ini terdapat tujuh 

menu. Perancangan halaman utama admin ini bisa dilihat pada gambar 

4.26. 
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Gambar 4.26 Rancangan Halaman Utama Admin 

 

3. Rancangan Halaman Jadwal Praktikum Admin 

Halaman ini merupakan menu jadwal praktikum admin. Pada 

halaman ini admin dapat menambah, mengedit maupun menghapus 

jadwal parktikum yang sudah ada. Dalam menu jadwal parktikum admin 

terdapat beberapa kolom yang harus diisi diantaranya yaitu nama dosen, 

waktu, jurusan keterangan dan aksi. Perancangan halaman jadwal 

praktikum admin dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Rancangan Halaman Jadwal Praktikum Admin 
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4. Rancangan Halaman Data Dosen Praktikum Admin 

Halaman ini merupakan menu halaman data dosen praktikum 

admin. Pada halaman ini admin dapat menambah, mengedit maupun 

menghapus data yang sudah ada. Dalam menambahkan data dosen 

parktikum dapat diisi dengan nama lengkap, username, password, level 

user, nama beserta gelar, alamat NIS dan NIDN. Perancangan halaman 

data dosen parktikum admin dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Rancangan Halaman Data Dosen Praktikum Admin 

 

5. Rancangan Halaman Absensi Dosen Praktikum Admin 

Halaman ini merupakan menu halaman absensi dosen praktikum 

admin. Pada halaman ini admin dapat menambah, mengedit maupun 

menghapus data absensi dosen praktikum yang sudah ada. Dalam 

menambahkan data absensi dosen praktikum dapat diisi dengan mata 

kuliah, nama dosen, waktu, jurusan, lokasi ruang dan keterangan. 

Perancangan halaman absensi dosen praktikum admin dapat dilihat pada 

gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Rancangan Halaman Absensi Dosen Praktikum  

 

6. Rancangan Halaman Data Aplikasi Admin 

Halaman ini merupakan manu halaman data aplikasi admin. Pada 

halaman ini admin dapat menambah, mengedit ataupun menghapus data 

aplikasi komputer yang sudah ada. Dalam menambahkan data aplikasi 

komputer dapat diisi dengan menambahkan tagl instal, nama aplikasi, 

status, lokasi ruang dan keterangan. Perancangan halaman data aplikasi 

admin dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Rancangan Halaman Data Aplikasi Admin 
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7. Rancangan Halaman Data Inventaris Admin 

Halaman ini merupakan menu halaman data inventaris admin. Pada 

halaman ini admin dapat menambah maupun mengedit data yang sudah 

ada. Dalam menambahkan data inventaris dapat diisi dengan lokasi 

ruang, nama barang dan kode barang. Perancangan halaman data 

inventaris admin dapat dilihat pada gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Rancangan Halaman Data Inventaris Admin 

 

8. Rancangan Halaman Lapor Laboran Admin 

Halaman ini merupakan menu lapor laboran admin. Pada halaman 

menu ini admin dapat menerima laporan kerusakan laboratorium yang 

dikirim oleh user (dosen) pada setiap laboratorium komputer. Selain 

dapat menerima laporan kerusakan pada Laboratorium komputer, 

admin dapat mencetak hasil laporan kerusakan pada Laboratorium 

komputer tersebut. Perancangan halaman lapor laboran dan cetak lapor 

laboran dapat dilihat pada gambar 4.32 dan gambar 4.33. 
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Gambar 4.32 Rancangan Halaman Lapor Laboran 

 

 

Gambar 4.33 Rancangan Halaman Cetak Lapor Laboran 

  

9. Rancangan Halaman Big Data User Admin 

Halaman ini merupakan menu big data user. Pada halaman menu ini 

dapat dilihat daftar menu user yang sudah terdaftar atau sudah 

terverifikasi. Admin juga dapat menambahkan data login user dengan 

mengisi nama lengkap, username, password dan level user. 
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Perancangan halaman big data user admin dapat dilihat pada gambar 

4.34. 

 

Gambar 4.34 Rancangan Halaman Big Data User Admin 

 

10. Rancangan Halaman Absensi Dosen User 

Halaman ini merupakan menu absensi dosen user. Pada halaman ini 

user hanya  dapat melakukan absensi kehadiran pada laboratorium 

komputer disetiap pertemuan. Perancangan halaman absensi dosen user 

dapat dilihat pada gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35 Rancangan Halaman Absensi Dosen User 
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11. Rancangan Halaman Data Aplikasi User 

Halaman ini merupakan menu data aplikasi user. Pada halaman ini 

user dapat melihat daftar data aplikasi disetiap laboratorium komputer. 

User juga dapat mencari dengan kata kunci yang tersedia. Perancangan 

halaman data aplikasi user dapat dilihat pada gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36 Rancangan Halaman Data Aplikasi User 

 

12. Rancangan Halaman Lapor Laboran User 

Halaman ini merupakan menu lapor laboran user. Pada halaman ini 

user (dosen) dapat mengirim laporan kerusakan atau masalah yang 

terjadi pada setiap laboratorium. Selanjutnya laporan akan terkirim 

kepada admin. Perancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 

4.37. 

 

Gambar 4.37 Rancangan Halaman Lapor Laboran User 
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13. Rancangan Halaman Data Inventaris User 

Halaman ini merupakan menu halaman data inventaris user. Pada 

halaman ini user (dosen) dapat melihat data inventaris disetiap 

laboratorium komputer. Perancangan halaman ini dapat dilihat pada 

gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Rancangan Halaman Data Inventaris User 

4.1.3 Implementation (Implementasi) 

Implementai sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan 

dilakukan sesuai dengan perancangan database dengan interface yang telah 

peneliti buat sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan framework CodeIgnitire. Berikut merupakan implementasi Sistem 

Administrasi dan Monitoring Laboratorium komputer. 

1. Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman utama yang muncul sebelum admin 

atau user (dosen) membuka sistem aplikasi. Pada halaman login admin dan 

user harus menginputkan username dan password yang telah terdaftar pada 

sistem aplikasi. 
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Gambar 4.39 Halaman Login 

 

 

Gambar 4.40 Source Code Login 

 

2. Halaman Dashboard  

Halaman utama admin merupakan halaman yang pertama kali muncul 

setelah admin atau user melakukan sistem login. pada halaman ini 

menyajikan grafik user (dosen), grafik aplikasi, grafik laporan laboratorium 

komputer, grafik total inventaris dan grafik kerusakan koputer pada setiap 

laboratorium komputer. 
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Gambar 4.41 Halaman Dashboard 

 

 

Gambar 4.42 Source Code Dashboard 

 

3. Halaman Data User Admin 

Halaman data user admin merupakan halaman yang menampilkan data 

user (dosen) yang telah terdaftar atau terverifikasi oleh admin. Pada 

halaman data user admin ini juga terdapat tombol tambah sehingga admin 

dapat menmbahkan data user (dosen) terbaru. 
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Gambar 4.43 Halaman Data User Admin 

 

 

Gambar 4.44 Source Code Data User Admin 

 

4. Halaman Data Dosen Praktikum Admin 

Halaman data dosen praktikum admin merupakan halaman yang 

menampilkan data dosen praktikum yang telah terdaftar. Pada halaman data 

dosen praktikum terdapat beberapa tombol diantara tambah, edit dan hapus 

data dosen parktikum. 
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Gambar 4.45 Halaman Data Dosen Praktikum Admin 

 

 

Gambar 4.46 Source Code Data Dosen Praktikum Admin 

 

5. Halaman Data Aplikasi Komputer Admin 

Halaman data dosen aplikasi komputer admin merupakan halaman yang 

dapat menampilkan data aplikasi disetiap laboratorium komputer. Pada 

halaman data aplikasi komputer ini memiliki beberapa tombol diantaranya 

tombol tambah, search dan reset. 
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Gambar 4.47 Halaman Data Aplikasi Komputer Admin 

 

 

Gambar 4.48 Source Code Data Aplikasi Komputer Admin 

 

6. Halaman Data Inventaris Komputer Admin 

Halaman data inventaris komputer admin merupakan halaman yang 

dapat menampilkan data inventaris disetiap laboratorium. Pada halman data 

inventaris komputer ini memiliki beberapa tombol diantaranya tombol 

tambah, kelola dan inventaris. 
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Gambar 4.49 Halaman Data Inventaris Komputer Admin 

 

 

Gambar 4.50 Source Code Data Inventaris Admin 

 

7. Halaman Jadwal Praktikum Admin 

Halaman jadwal praktikum admin merupakan halaman yang dapat 

menampilkan jadwal praktikum dosen disetiap laboratorium komputer 

mulai dari matakuliah, nama dosen, waktu, dan jurusan. Pada halaman 

jadwal praktikum juga memiliki beberapa tombol yaitu tombol tmbah, edit 

dan hapus data jadwal praktikum. 
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Gambar 4.51 Halaman Jadwal Praktikum Admin 

 

 

Gambar 4.52 Source Code Jadwal Praktikum Admin 

 

8. Halaman Absensi Dosen Admin 

Halaman absen dosen admin merupakan halaman yang menampilkan 

data absensi dosen praktikum disetiap pertemuan dalam pemakain 

laboratorium komputer. 
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Gambar 4.53 Halaman Absensi Dosen Admin 

 

Gambar 4.54 Halaman Absensi Dosen Admin 

 

9. Halaman Lapor Laboran Admin 

Halaman lapor laboran admin merupakan halaman yang dapat 

menampilkan laporan kerusakan atau permasalahan yang terdapat pada 

setiap laboratorium komputer yang dikirim oleh user atau dosen praktikum. 

 

Gambar 4.55 Halaman Lapor Laboran Admin 
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Gambar 4.56 Source Code Lapor Laboran 

 

10. Halaman Data Aplikasi Komputer User 

Halaman data aplikasi komputer user merupakan halaman yang 

menampilkan data aplikasi pada setap laboratorium komputer. Pada 

halaman data aplikasi kompter ini user dapat melihat data aplikasi dengan 

memilih ruang laboratorium komputer. 

 

Gambar 4.57 Halaman Data Aplikasi Komputer User 

 

 

Gambar 4.58 Data Aplikasi Komputer User 
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11. Halaman Data Inventaris Komputer User 

Halaman data inventaris komputer user merupakan halaman yang 

menampilkan data inventaris pada setiap laboratorium komputer. 

 

Gambar 4.59 Halaman Data Inventaris Komputer User 

 

 

Gambar 4.60 Source Code Data Inventaris Komputer User 

 

12. Halaman Absensi Dosen User 

Halaman absensi dosen user merupakan halaman yang menampilkan 

form absen yang dapat diisi oleh user (dosen) dalam daftar kehadiran dan 

pemakaian laboratorium komputer. 
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Gambar 4.61 Halaman Absensi Dosen User 

 

 

Gambar 4.62 Source Code Absensi Dosen User 

 

13. Halaman Lapor Laboran User 

Halaman lapor laboran user merupakan halaman yang menampilkan 

form pelaporan terhadap admin ketika terjadi kerusakan atau permasalahan 

pada laboratorium komputer yang dapat dilaporkan oleh user (dosen). 
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Gambar 4.63 Halaman Lapor Laboran User 

 

 

Gambar 4.64 Source Code Lapor Laboran User 

 

4.2 Pengujian Metode 

Pada tahap pengujian metode dilakukan uji coba terhadap sistem aplikasi 

yang telah dibuat. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah program 

aplikasi dapat menerima input dengan baik atau tidak, serta untuk dapat 

mengetahui apakah output yang dihasilkan sudah sesuai atau belum. Untuk 

menguji kesesuaian sistem aplikasi, peneliti menggunakan metode blackbox 

testing. 
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Pengujian dengan menggunakan metode blackbox testing bertujuan untuk 

mengetahui apakah program telah menerima input, proses dan output sesuai 

yang diinginkan. 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Blackboc Testing 

 

No 

 

Modul 

 

Input 

 

Prasyarat 

 

Hasil yang 

diharapkan 

 

Output 

 

Hasil 

Pengujian 

1. Login  Sebelum 

masuk sistem, 

admin dan 

user harus 

login dahulu 

dengan 

mengisi 

username dan 

password. 

Masuk halaman 

beranda atau 

home 

  

2. Form 

Jadwal 

Praktikum 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

jadwal 

praktikum. 

Dapat melihat 

jadwal 

praktikum 

hingga 

menambahkan 

data jadwal 

praktikum 

  

3. Form Data 

Dosen 

Praktikum 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

data dosen 

praktikum 

Dapat melihat, 

menambah, 

mengedit dan 

menghapus data 

dosen praktikum 

  

4. Form 

Absensi 

Dosen 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

absensi dosen 

Dapat melihat 

daftar kehadiran 

dosen dalam 

melakukan 

kegiatan 

praktikum di 
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Laboratorium 

komputer 

5. Form Data 

Aplikasi 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

data aplikasi 

Dapat melihat, 

menambah, 

mengedit 

maupun 

menghapus data 

aplikasi 

  

6. Form Data 

Inventaris 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

data inventaris 

Dapat melihat, 

menambah, 

mengedit 

ataupun 

menghapus data 

aplikasi 

  

7. Form 

Lapor 

Laboran 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

lapor laboran 

Dapat menerima 

laporan 

kerusakan atau 

permasalahan 

yang terjadi di 

laboratorium 

komputer 

  

8. Form Big 

Data User 

Admin 

 Admin telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

user 

Dapat melihat, 

menambah, 

mengedit 

ataupun 

menghapus data 

user yang telah 

terverifikasi 

  

9. Form 

Absensi 

Dosen 

User 

 User telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

absensi dosen 

Dapat mengisi 

dengan tanda 

checkist dalam 

kehadiran dosen 

praktikum 

  

10. Form Data 

Aplikasi 

User 

 User telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

data aplikasi 

Dapat melihat 

data aplikasi 

pada setiap 

laboratorium 

komputer 
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11. Form 

Lapor 

Laboran 

User 

 User telah 

login sistem 

dan masuk 

pada menu 

lapor laboran 

Dapat 

memberikan 

informasi 

kerusakan atau 

permasalahan 

pada setiap 

laboratorium 

komputer 

  

 

4.3  Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode 

blackbox testing yang telah menguji fitur-fitur halaman sistem aplikasi 

administrasi dan monitoring Laboratorium komputer didapat hasil pengujian 

bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sistem aplikasi administrasi dan monitoring sudah valid 

dan berjalan dengan sesuai harapan. 

 

4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1 Validasi Ahli 

1. Ahli Materi 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran 

dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap sistem 

administrasi dan monitoring laboratorium komputer. 

 

Tabel 4.14 Hasil Penilaian Ahli Materi 

 

No 

 

Indikator 

 

Validasi 

 

Nilai 

VTR VR TV  

A. Aspek Relevasi Informasi Website 

1. Informasi mendukung pencapaian 

tujuan 

   3 

2. Informasi mudah dimengerti    3 
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B. Aspek Penyajian Website 

3. Penyajian informasi sesuai dengan 

tujuan yang dirumuskan  

   3 

4. Kejelasan penyampaian informasi 

dalam monitoring 

   3 

5. Kelengkapan informasi dalam 

pengelolaan data 

   3 

6. Relevasi tujuan system informasi    2 

 JUMLAH 17 

 

2. Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran 

dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap sistem 

administrasi dan monitoring laboratorium komputer. 

 

Tabel 4.15 Penilaian Ahli Media 

 

No 

 

Indikator 

 

Validasi 

 

Nilai 

VTR VR TV  

C. Aspek Penggunaan Website 

1. Dapat membantu melakukan sistem 

administrasi secara digital 

   3 

2. Dapat membantu proses monitoring 

laboratorium komputer secara realtime 

   2 

D. Aspek Tampilan Website 

3. Teks dapat terbaca dengan baik    3 

4. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan 

ukuran huruf yang aman 

   3 

5. Pengaturan tata letak menu pada 

website 

   3 

6. Kemenarikan tampilan    3 

E. Aspek Pengolahan Program Website 
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7. Kecepatan dalam proses perintah pada 

website 

   3 

8. Ketetapan tombol navigasi    3 

 JUMLAH 23 

 

Tabel 4.16 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.17 Validasi Ahli 

No Ahli Instrumen Skor 

Ideal 

Skor 

Total 

Presentase Kriteria Keterangan 

1. Materi 6 18 17 94,4% Sangat 

Layak 

Sesuaikan dengan 

data real di objek 

penelitian 

2. Media  8 24 23 95,8% Sangat 

Layak 

Data harus real 

dengan tempat 

penelitian 

 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian sistem administrasi dan monitoring laboratorium komputer 

juga dilakukan dengan menyebar angket responden yang berisi 10 

pertanyaan dengan jumlah responden 20 orang, berikut rekapitulasi hasil 

nilai yang sesuai dengan butir pertanyaan. 
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Tabel 4.18 Rekapitulasi Penilaian Angket Responden 

No Pertanyaan SS S TS STS Skor 

1. Sistem memudahkan user dalam 

melakukan absensi kehadiran 

praktikum. 

8 12 0 0 68 

2. Sistem memudahkan user dalam 

memberikan informasi 

Laboratorium komputer melalui 

lapor laboran. 

10 10 0 0 70 

3. Sistem memudahkan dalam 

memberikan informasi data 

inventaris yang akurat. 

10 10 0 0 70 

4. Sistem memudahkan user dalam 

mencari data aplikasi secara 

cepat. 

5 15 0 0 65 

5. Sistem memiliki tata letak menu 

yang mudah dipahami. 

8 12 0 0 68 

6. Sistem memiliki tampilan yang 

menarik. 

10 10 0 0 70 

7. Sistem memiliki desain yang 

sesuai. 

7 13 0 0 67 

8. Sistem memiliki kemudahan 

navigasi. 

4 16 0 0 64 

9. Sistem menjamin keakuratan 

yang data diberikan. 

7 12 1 0 66 

10. Sistem memiliki kemudahan 

untuk menarik minat. 

6 14 0 0 66 

 JUMLAH  75 124 1 0 674 

 

Tabel 4.19 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 
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2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.20 Hasil Penilaian Angket Responden 

No Jumlah 

Responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

Skor 

Total 

Presentase Kriteria Keterangan 

1. 20 Orang 10 800 674 84,2% Sangat 

Layak 

- 

 

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, Sistem 

Administrasi dan Monitoring Laboratorium Komputer mendapat skor 674 

pada 10 instrumen atau pertanyaan pada setiap angket yang kemudian 

dilakukan dengan menyebar 20 angket dan menghasilkan presentase 

sebanyak 84,2% dengan kriteria sangat layak. 

 

Tabel 4.21  Penilaian Kelayakan berdasarkan Persentase 

No. Pengujian Nilai (Persentase) Kriteria 

2. Ahli Materi 94,4% Sangat Layak 

3. Ahli Media 95,8% Sangat Layak 

4. Responden 84,2% Sangat Layak 

 

4.4 Hasil yang dicapai 

Hasil akhir dari penelitian ini berupa sistem administrasi dan monitoring 

berbasis website. Sistem aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah dalam 

proses administrasi dan monitoring yang dilakukan oleh staf laboran dengan 

menggunakan framework CodeIgnitire dan database MySQL. Sistem 

administrasi dan monitoring ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai 

berikut: 

- Kelebihan sistem administrasi dan monitoring laboratorium komputer 

a. Memudahkan staf laboran dalam memonitoring laboratorium 

komputer 



90 
 

 
 

b. Sistem administrasi laboratorium komputer menjadi lebih tertib dan 

teratur 

c. Terdapat menu lapor laboran sehingga staf laboran mendaptkan 

informasi kondisi laboratorium komputer secara realtime 

1.  Sistem aplikasi mudah dikembangkan. 

- Kekurangan sistem administrasi dan monitoring Laboratorium 

komputer 

a. Masih berbasis website 

b. Masih banyak menu yang harus ditambahkan ke dalam sistem 

aplikasi. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


