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ABSTRAKSI 

Berbagai macam organisasi baik berorientasi profit maupun non profit berusaha untuk 

menggunakan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan 

kinerjanya secara signifikan. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui 

perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan 

komputer sebagai sarana untuk pengolahan data dan informasi. Demikian halnya dengan Forum 

Group Diskusi Teknologi Perguruan Tinggi muhammadiyah (FGDT PTM) organisasi yang 

bergerak dibidang pendidikan khususnya Fakultas Teknik yang berada dibawah naungan 

Muhammadiyah yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang 

perkembangan Fakultas Teknik – Fakultas Teknik Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya. 

Untuk dapat mengefektifkan dan efesiensi kegiatan pertukaran informasi secara cepat dan akurat 

dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web , oleh karena itu penulis mencoba untuk 

merancang sebuah media informasi berbasis web dengan menggunakan Open Source Joomla 2.5. 

Sistem Informasi Manajemen FGDT di Fakultas Teknik Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FT 

PTM) Berbasis Web dapat menghasilkan informasi yang cepat dan efisien dari masing-masing 

anggota FGDT yang dapat di akses dengan sangat mudah. Dengan fasilitas yang disediakan dalam 

sistem diantaranya registrasi, post artikel, post comment, dan download anggota dapat berbagi dan 

bertukar informasi perkembangan Fakultas Teknik di setiap PTM. Media informasi yang di 

hasilkan dapat di akses di www.fgdt-ptm.or.id. 

Kata Kunci : PHP, CMS, Joomla, Sistem Informasi Managemen, Website 

 

PENDAHULUAN 

Internet sebagai media informasi dan 

komunikasi sudah sangat dikenal di kalangan 

masyarakat dalam menawarkan kemudahan 

dan fleksibilitas yang cukup memadai ketika 

menjadi media. Sistem informasi berbasis 

komputer juga sangat di butuhkan oleh 

Perguruan Tinggi misalnya untuk mengelola 

data akademik, sumber daya manusia, 

promosi, pendidikan, dan hiburan. Saat ini 

Web didefinisikan sebagai media dimana 

masyarakat mengakses informasi. 

Muhammadiyah adalah salah satu yayasan 

keislaman yang salah satunya adalah di 

kembangkan dalam bentuk Perguruan Tinggi. 

Muhammadiyah sudah memiliki banyak  

Perguruan Tinggi di Indonesia, diantaranya 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS), Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM), Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY).  

Kurangnya informasi yang 

berkembang dan hubungan komunikasi yang 

sangat minimal di setiap Perguruan Tinggi 

http://www.fgdt-ptm.or.id/
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Muhammadiyah (PTM) menyebabkan adanya 

perbedaan kualitas di masing masing PTM. 

Kondisi ini di sebabkan karena tidak adanya 

media informasi yang menghubungkan setiap 

Perguruan Tinggi dalam bertukar informasi 

secara cepat dan akurat. Dengan adanya 

media informasi yang bisa di akses secara 

cepat dan akurat guna mendapatkan informasi 

di Perguruan Tinggi lain akan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

Perguruan Tinggi mereka. Forum Group 

Diskusi Teknologi adalah salah satu bentuk 

forum yang dibentuk guna pertukaran 

informasi antara Fakultas Teknik – Fakultas 

Teknik Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 

pertemuan anggota yang diselenggarakan 

setiap tahun sangat tidak efektif. Dengan 

adanya sebuah media yang bisa di akses 

secara bersamaan oleh Perguruan Tinggi – 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat 

menjembatani dalam pertukaran informasi 

dan juga sebagai media untuk menjalin 

hubungan baik di antara Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang satu dengan yang 

lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini di 

usulkan suatu solusi bagaimana merancang 

sebuah media informasi berbasis Web Forum 

Group Diskusi Teknologi (FGDT) yang cukup 

layak mudah di akses serta aman digunakan guna 

pertukaran informasi tentang Fakultas Teknik di 

PTM se Indonesia.  

 

DASAR TEORI 

1. Pengertian Sistem Informasi 

 Sistem informasi dalam suatu 

pemahaman yang sederhana dapat 

didefinisikan sebagai satu sistem berbasis 

komputer yang menyediakan informasi 

bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 

yang serupa. Sistem informasi memuat 

berbagai informasi penting mengenai 

orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada 

di dalam atau di lingkungan sekitar 

organisasi. Informasi sendiri mengandung 

suatu arti yaitu data yang telah diolah ke 

dalam suatu bentuk yang lebih memiliki 

arti dan dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Data sendiri 

merupakan fakta-fakta yang mewakili 

suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang 

terjadi atau ada di dalam atau di 

lingkungan fisik organisasi. Data tidak 

dapat diolah lebih dahulu agar dapat 

dipahami, lalu dimanfaatkan dalam 

pengambilan keputusan.  

2. Pemodelan Sistem informasi 

Ada banyak bentuk model yang digunakan 

dalam perancangan sistem antara lain 

model narasi, model proto type, model 

grafis dan yang jelas harus mampu 

mempresentasikan visualisasi bentuk 

sistem yang di inginkan pemakai, karena 

sistem akhir yang dibuat bagi pemakai 

akan diturunkan dari model 

tersebut.Perangkat yang digunakan untuk 

memodelkan suatu sistem diantaranya 

adalah Context Diagram, Dekomposisi 

proses, Data Flow Diagram, Kamus Data, 

Spesifikasi Proses. 

a.  Context Diagram 

Context Diagram merupakan 

kejadian tersendiri dari suatu diagram 

alir data. Dimana satu lingkaran 

merepresentasikan seluruh sistem. 

Context Diagram ini harus berupa 

suatu pandangan, yang mencakup 

masukan-masukan dasar, sistem-

sistem dan keluaran. Context diagram 

menggarisbawahi sejumlah 

karakteristik penting dari suatu sistem: 

- Kelompok pemakai, organisasi, 

atau sistem lain dimana sistem 

kita melakukan komunikasi yang 

disebut juga sebagai terminator. 

- Aliran Data dimana sistem kita 

menerima dari lingkungan dan 

harus diproses dengan cara 

tertentu. 

- Data yang dihasilkan sistem kita 

dan diberikan ke dunia luar. 

- Penyimpanan data yang 

digunakan secara bersama antara 

sistem kita dengan terminator. 

Data ini dibuat oleh sistem dan 

digunakan oleh lingkungan atau 

sebaliknya, dibuat oleh 

lingkungan dan digunakan oleh 

sistem kita. 

- Batasan antara sistem kita dan 

lingkungan 

b. Dekomposisi Proses 

Dekomposisi proses adalah 

aktivitas mendekomposisi proses pada 

context diagram menjadi beberapa 
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proses yang lebih detail. Setiap proses 

harus memiliki minimum satu input 

dan satu output. 

c.  Data Flow Diagram 

DFD merupakan alat perancangan 

sistem yang berorientasi pada alur data 

dengan konsep dekomposisi dapat 

digunakan untuk penggambaran 

analisa maupun rancangan sistem 

yang mudah dikomunikasikan oleh 

profesional sistem kepada pemakai 

maupun pembuat program. 

3. Database 

a. Data dan Informasi 

Data adalah nilai/value yang turut 

mempresentasikan diskripsi dari suatu 

object atau kejadian (evens), 

sedangkan informasi merupakan hasil 

dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-

kejadian yang nyata yang digunakan 

untuk mengambil keputusan. 

b. Kaidah Sistem Informasi 

Suatu sistem dalam suatu organisasi 

yang merupakan kombinasi dari 

orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan 

pengendalian untuk mendapatkan jalur 

komunikasi penting, memproses tipe 

transaksi penting tertentu, memberi 

sinyal kepada manajemen dan yang 

lainnya terdapat kejadian-kejadian 

internal dan eksternal yang penting 

dan menyediakan suatu dasar 

informasi untuk mengambil 

keputusan. 

Sistem Informasi adalah sistem 

terotomasi, terdiri dari beberapa 

komponen, antara lain:  

- Hardware : CPU, Disc, terminal, 

printer. 

- Software : Sistem Informasi, 

sistem database, program 

pengontrol komunikasi, program 

aplikasi. 

- Personil : mengoprasikan sistem, 

menyediakan masukan, 

mengkonsumsi keluaran dan 

melakukan aktivitas manual yang 

mendukung sistem. 

- Data : data yang tersimpan dalam 

jangka waktu tertentu. 

- Prosedur : Intruksi dan kebijakan 

untuk mengoprasikan sistem. 

c. Database 

Kumpulan item data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainya 

yang diorganisasikan berdasarkan 

sebuah skema atau struktur tertentu, 

tersimpan di hardware komputer 

dengan software untuk melakukan 

manipulasi untuk kegunaan tertentu. 

Mengapa diperlukan data base??  

- Salah satu komponen penting 

dalam sistem informasi, karena 

merupakan dasar dalam 

penyediaan informasi. 

- Menentukan kualitas informasi : 

akurat, tepat pada waktunya dan 

relevan. Informasi dapat 

dikatakan bernilai bila manfaatnya 

lebih efektif dibanding dengan 

biaya mendapatkannya. 

- Mengurangi duplikasi data 

- Hubungan data dapat ditingkatkan 

- Mengurangi pemborosan tempat 

simpan luar. 

4. Pengenalan website 

Website adalah media penyampai 

informasi di internet. Macamnya, bisa 

sebagai penyedia informasi komersial 

(toko online), service (layanan web sms), 

dan penyampai berita (aplikasi surat kabar 

online). Website dibentuk dan diciptakan 

dari serangkaian script atau kode tertentu 

dari bahasa pemrograman tertentu. Bahasa 

pemrograman yang dipakai bisa 

bermacam-macam. Ada script website 

yang berasal dari bahasa pemrogrman ASP 

(Active Server Page), ada juga yang 

memakai bahasa pemrograman PHP 

(Hypertext Preprosessor) 

5. Prinsip-prinsip pembuatan website 

a. Jenis situs web 

Situs web dapat digolongkan menjadi 

beberapa golongan, antara lain:  

1. Berdasarkan lokasi publikasi  

a. Situs web berbasis disk (Disk-

based website), yaitu situs web 

yang diplubikasi dalam komputer 

lokal menggunakan personal web 

server (PWS).  
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b. Situs web berbasis server 

(server-based website), yaitu 

situs web yang publikasi dalam 

web server seperti Microsoft 

internet information server (IIS).  

2. Berdasarkan isinya (website contents)  

a. Situs web stastis (static website), 

yaitu sius web yang isinya 

bersifat statis. Kelemahan situs 

web ini adalah isi situs web hanya 

dapat diubah secara manual atau 

harus kembali kebahasa 

pemrograman.  

b. Situs web dinamis (dynamic 

website), yaitu situs web yang isi 

dan tampilannya disimpan dalam 

suatu database sehinngga untuk 

melakukan perubahan atau 

penambahan halaman situs, 

pemilik hanya perlu melakukan 

perubahan atau penambahan data 

melalui interface berbasis situs 

web yang telah disediakan.  

b. Aplikasi pengembangan situs web  

Ada beberapa aplikasi/software yang 

digunakan untuk pengembangan situs 

web, antara lain:  

- Software Macromedia 

dreamweaver 2004, digunakan 

untuk memanipulasi script PHP.  

- MySql Front 2.4, digunakan untuk 

memanipulasi database MySQL 

yang digunakan untuk mengelola 

data yang tersimpan yang kemudian 

bisa diubah, ditambah,ataupun 

dihapus. 

- Software Easy PHP 8, software ini 

selain digunakan untuk 

menjalankan server apache, juga 

untuk server MySQL. Apache 

digunakan untuk menjalankan 

script PHP,sedangkan server 

MySQL yang terintegrasi di 

easyphp digunakan untuk 

menjalankan database MySQL-nya.  

- Software PHP maker, diunakan 

untuk melakukan generate script 

PHP. PHP maker merupakan 

software yang relative paling 

sederhana dalam mengolah dan 

mengelola file-file script PHP 

dengan sekali klik tombol generate 

maka sebuah script atau file PHP 

tercipta.  

c. Aplikasi desain situs web 

Aplikasi standar desain grafis 

professional baik untuk tujuan 

percetakan maupun web grafik saat ini 

yang paling popular adalah Adobe 

Photoshop 7.0. Adobe Photoshop 

terintegrasi dengan aplikasi Adobe 

ImageReady. 

d. Aplikasi Upload File 

Aplikasi up load file web kedalam 

internet salah satunya adalah Cute FTP 

atau software alternatifnya adalah 

FileZilla, software ini digunakan untuk 

memasukkan file atau script ke server di 

internet yang nantinya script tersebut 

akan diproses sedemikian rupa sehinga 

otomatis masuk dan berada didalam 

server hosting (hosting didapat dengan 

cara membeli atau menyewa secara 

gratis) 

6. Forum Group Diskusi Teknologi PTM 

FGDT yang dulunya bernama Forum 

Komunikasi (Forkom) Fakultas / Sekolah 

Tinggi/ Akademi Teknik Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dibentuk pertama kali di 

Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Gresik pada tanggal  1 

Februari 2005. Forum ini berkedudukan di 

tempat yang ditetapkan oleh pengurus yang 

dipilih oleh dan dari anggota Forkom. 

 

a. Tujuan: 

-   Menghasilkan produk kerjasama 

pengajaran, riset dan publikasi, 

kemahasiswaan, manajemen aset, 

dan jaringan perpustakaan dibidang 

teknologi. 

-   Mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat dibidang teknologi 

sebagai bagian dari tanggungjawab 

sosial, dan lingkungan. 

-   Menghasilkan SDM yang profesional 

berbasis keunggulan riset dibidang 

teknologi. 

-   Mewujudkan kinerja fakultas dan 

program studi teknik di lingkungan 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

yang terakreditasi (accredited) dan 

diakui (recognized) secara 

internasional. 
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-   Mewujudkan sistem tata kelola 

jejaring FGDT-PTM yang 

profesional dan berkelanjutan agar 

tercapai visi dan misi. 

b. Visi: 
Menjadi jejaring teknologi yang modern 

dalam rangka menguatkan karakter 

bangsa dan kehidupan beragama 

menuju masyarakat utama berlandaskan 

nilai-nilai Islam. 

 

c. Misi: 

- Membangun amal usaha 

Muhammadiyah dalam bentuk Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dibidang 

teknologi untuk penguatan karakter 

bangsa dan kehidupan beragama 

menuju masyarakat utama. 

- Mengembangkan sumber daya 

manusia yang mampu memberikan 

arah kemajuan teknologi 

berlandaskan nilai-nilai Islam.  

- Mengembangkan jejaring teknologi 

dengan tata kelola yang modern antar 

fakultas dan program studi teknik di 

lingkungan Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah. 
PEMBAHASAN 

1. Perancangan Sistem 

a. Contect Diagram 

SISTEM FGDT PTM

PUBLIC NON 

REGISTRASI

SUPER ADMIN 

Info FGDT PTM

PTM Anggota
Data PTM

Download Informasi

Post Artikel PTM

 User & Password Anggota

Web Link PTM

Registrasi

Data Registrasi

Komentar artikel
Aktifasi Data Registrasi

Data Artikel PTM

Post Artikel PTM

Contact us

Download Informasi

 

Gambar 1. Context Diagram Sistem 

Informasi Web FGDT PTM 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

b. Dekomposisi Proses 

Sistem Web FGDT PTM

Registrasi

Input :

- Nama User

- Password User

-Email

Output :

- User & 

password Aktif

Share Artikel

Input :

- Nama User

- Judul

- Katagori 

Informasi

-Isi Artikel

Output :

- Laporan Post 

Artikel

Input :

- Nama User

- Judul Artikel

- Katagori 

Informasi

-Isi Komentar

Komentar

Output :

- Laporan Post 

Komentar 

Download

Input :

- File Download

Output :

- File 

Terdownload 

   

Gambar 2. Dekomposisi Proses Sistem 

Informasi Web FGDT PTM 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 

c. Data Flow Diagram Registrasi 

RegistrasiPTM Anggota

Data registrasi

PersetujuanAdmin

Pemberitahuan/email

User name & passwordDisetujui

Tidak disetujui

Log In

Draf Persetujuan

 

Gambar 3. Data Flow Diagram 

Registrasi Sistem Informasi 

Web FGDT PTM 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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d. Data Flow Diagram Share Artikel 

Share ArtikelPTM Anggota 

Data Artikel

PersetujuanAdmin

Pemberitahuan/email

ArtikelDisetujui

Tidak disetujui

Artikel di share

Draf Persetujuan

Login

 

 Gambar 4.4. Data Flow 

Diagram Share Artikel Sistem 

Informasi Web FGDT PTM 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 

 

e. Data Flow Diagram Sistem Informasi 

Web FGDT PTM 

REGISTRASI

SHARE 

ARTIKEL

KOMENTAR

DOWNLOAD

PTM Anggota Data Regitrasi

Login

SUPER ADMIN 

Data user

Persetujuan Registrasi

Data Artikel

Persetujuan 

Artikel

Data user

Data user

Data Artikel

Isi komentar

Data Download

File DownloadFile Download

PUBLIC NON 

REGISTRASI

File Download

Data Artikel

Data Artikel

Data Artikel Data Artikel

Data Artikel

Data Artikel

Data Artikel

Data Komentar

Data Komentar

Data Komentar

Data Komentar

Data Komentar

Persetujuan 

Komentar

 

Gambar 4.5. Data Flow Diagram Sistem 

Informasi Web FGDT PTM 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

2. Pemilihan Open Source 

Tabel 2. Perbandingan Open Source 

No open source  Kelebihan Kekurangan 

1 Mambo 

Digunakan website sederhana Plugginnya terbatas 

Mudah dioperasikan 
sangat tidak mendukung mesin 

pencarian 

Dapat dijalankan di komputer 

local krisis kepercayaan 

Plugin Tambahan   

Template bisa diubah dan 

bisa membuat sendiri   

    

2 Joomla 

Dapat update halaman utama 

Membuat link mesin pencarian 

kurang 

Dapat menambahkan menu 

item baru 

Keterbatasan ACL (Access 

Control List) 

Dapat mengatur weblink 

dengan mudah dan cepat Ketiadaan tracker 

Dapat mengatur banner Kurangnya cache memory 

Dapat mengatur flast   

Dapat mencetak,mengirim 

artikel lewat email dan 

membaca artikel dengan Pdf   

Dapat mengatur pengguna   
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Dapat menambahkan 

komponen modul   

Dapat menampilkan File 

multimedia   

    

3 Wordpres 

Mudah digunakan Fitur managemen terlalu sedikit 

Sederhana Jarang digunakan website besar 

Akun gratis pluggin tidak sebanyak joomla 

dapat dijalankan di website 

sendiri   

Dapat dijalankan di localhost   

banyak plugin tambahan   

Template dapat di modifikasi   

    

4 Drupal 

Digunakan untuk web 

sederhana Pengguna tidak terlalu banyak 

Mudah dioperasikan pluggin tidak sebanyak joomla 

Dapat dijalankan di localhost   

Template dapat di ubah   

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

3. Pemilihan Domain dan Hosting 

Tabel 3. Pemilihan hosting dan domain 

Hosting 

Harga 

Domain 

Disc 

space Bandwith Lama 

Harga 

Hosting Total 

Indowebsite 150 000 500Mb 50Gb 1 Tahun 150 000 300 000 

    1Gb 100Gb 1 Tahun 300 000 450 000 

              

Idwebhost 65 000 50Mb 2Gb 1 Tahun 150 000 215 000 

    100Mb 5Gb 1 Tahun 240 000 305 000 

              

Indowebhoster 60 000 200Mb 20Gb 1 Tahun 120 000 180 000 

    400Mb 40Gb 1 Tahun 240 000 300 000 

    800Mb 100Gb 1 Tahun 360 000 420 000 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

4. Pembuatan Form 

Tabel 4. Form Menu 

No Menu Keterangan 

1 
Halaman 

Depan 

Berisi Informasi 

terbaru,terpopuler,menu login, 

Info Seminar, Download, Banner, 

kalender, weblink anggota 

2 Profil 

Berisi tentang profil 

FGDT,Anggaran Rumah Tangga, 

Anggaran Dasar, dan Struktur 

Organisasi 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3 
Bidang 

kerja 

Berisi tentang keanggotaan, 

struktur organisasi, dan detail di 

masing – masing   Bidang 

4 
PTM 

Anggota 

berisi  tentang daftar PTM se-

Indonesia yang sudah terdaftar di 

FGDT 

5 
Dewan 

Riset 

Berisi tentang informasi Dewan 

Riset di FGDT.  

6 
Kegiatan 

PTM 

Berisi artikel informasi dari 

masing-masing PTM diantaranya 

Tentang Seminar,Info Pendidikan, 

dan Riset teknologi 

7 
Event 

FGDT 

Berisi kegiatan-kegiatan FGDT di 

setiap tahunya 

8 Contact 

Berisi form yang di gunakan 

untuk memberikan masukan – 

masukan yang langsung terkirim 

ke email web FGDT 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

5. Sistem Pengujian 

Tabel 5. Pengujian Program 

no Pengujian Mozilla Firefox Google Crome Opera Google Flock 

1 

Tampilan 

halaman web 

Gambar dapat 

tampil dengan 

baik, teks 

sparator 

berjalan dengan 

baik, dapat 

menampilkan 

halaman web 

secara penuh 

Gambar dapat 

tampil dengan 

baik, teks 

sparator 

berjalan 

dengan baik, 

dapat 

menampilkan 

halaman web 

secara penuh 

Gambar 

dapat tampil 

dengan baik, 

teks sparator 

berjalan 

dengan baik, 

dapat 

menampilkan 

halaman web 

secara penuh 

Gambar 

dapat tampil 

dengan baik, 

teks sparator 

berjalan 

dengan baik, 

dapat 

menampilkan 

halaman web 

secara penuh 

2 Registrasi 

Dapat 

melakukan 

registrasi 

Dapat 

melakukan 

registrasi 

Dapat 

melakukan 

registrasi 

Dapat 

melakukan 

registrasi 

3 Login 

Dapat 

melakukan 

login 

Dapat 

melakukan 

login 

Dapat 

melakukan 

login 

Dapat 

melakukan 

login 

4 Weblink 

Menampilkan 

weblink dengan 

baik 

Menampilkan 

weblink 

dengan baik 

Menampilkan 

weblink 

dengan baik 

Menampilkan 

weblink 

dengan baik 

5 Share Artikel 

Share artikel 

berfungsi 

dengan baik 

Share artikel 

berfungsi 

dengan baik 

Share artikel 

berfungsi 

dengan baik 

Share artikel 

berfungsi 

dengan baik 

6 Komentar 

Menampilkan 

komentar 

Menampilkan 

komentar 

Menampilkan 

komentar 

Menampilkan 

komentar 

7 Banner 

Banner tampil 

penuh 

Banner tampil 

penuh 

Banner 

tampil penuh 

Banner 

tampil penuh 

8 Download 

Dapat 

membaca link 

download 

Dapat 

membaca link 

download 

Dapat 

membaca 

link 

download 

Dapat 

membaca 

link 

download 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9 

Aceleration 

(membuka web) 

Membuka web 

dengan cepat 

Membuka web 

dengan cepat 

Membuka 

web dengan 

lambat 

Membuka 

web dengan 

lambar 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

6. Sistem Keamanan 
 

Tabel 6. Sistem Keamanan 

no Sistem keamanan Keterangan 

1 Password Protect Directories  

memberikan password di setiap folder yang terbaca 

ke situs web, dimana biasanya beberapa folder 

penting berisikan data-data yang ada didalam 

website yang terintegrasi dengan database.  

2 IP Deny Manager  
memblokir kisaran alamat IP untuk mencegah 

mereka mengakses situs web 

3 Hotlink Protection  
perlindungan mencegah situs-situs lain dari 

langsung menghubungkan ke file pada website  

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
ANALISIS HASIL PENGOLAHAN DATA 

Tabel 7. Analisa Hasil Pengolahan 

No Nama Keterangan 

1 Open Source  Joomla 2.5 

2 Sistem Keamanan 

Password Protect Directories  

IP Deny Manager  

Hotlink Protection  

3 Domain dan hosting 

Domain : fgdt-ptm.or.id 

hosting : Indowebsite 

disc space : 1Gb 

Bandwith : 100Gb 

Jangka waktu 1 tahun 

4 Sistem Pengujian Rekomendasi akses situs web dengan menggunakan 

mozilla Firefox atau google crome 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 Keterangan : 

1. Dari hasil pembandingan dari 

beberapa Open Source maka yang 

dipilih adalah Open Source CMS 

Joomla 2.5 

2. Sistem keamanan yang digunakan 

adalah dengan Password Protect 

Directories, IP Deny Manager, 

dan Hotlink Protection. 

3. Berdasarkan hasil survey domain 

dan hosting maka terpilih domain 

dan hosting indowebsite dengan 

nama domain fgdt-ptm.or.in, disc 

space 1 Gb, bandwith 100Gb 

dalam jangka waktu 1 Tahun. 

4. Berdasarkan sistem pengujian 

yang dilakukan website ini bisa 

berjalan dengan applikasi browser 

Mozilla Firefox, Google Crome, 

Opera, dan Google Flock. Dari 

hasil yang paling memuaskan 

website bisa berjalan dengan 

sangat baik jika menggunakan 

applikasi browser Mozilla Firefox 

dan Google Crome. 
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KESIMPULAN 

Sistem Informasi Manajemen Forum 

Group Diskusi Teknologi Fakultas Teknik 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah Berbasis 

Web dapat ditarik kesimpulan  : 

1. Sistem informasi yang digunakan sebagai 

media pertukaran informasi diantara 

Fakultas Teknik- Fakultas Teknik 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FT 

PTM). 

2. Fasilitas yang disediakan di dalam Web 

FGDT adalah   : 

a. Registrasi 

b. Share Artikel 

c. Komentar Artikel 

d. Download 

3. Dengan sistem informasi manajemen FGDT 

berbasis web ini dapat dihasilkan informasi 

yang cepat dan efisien dari masing-masing 

anggota FGDT yang dapat di akses dengan 

sangat mudah, kenudahan dalam 

maintenance, dan sistem keamanan yang 

layak. 
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