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ABSTRAKSI

       Sistem informasi menjadi poin penting dalam proses bisnis sebuah perusahaan atau

instansi. Dalam perkembanganya sistem informasi berbasis web sangat banyak digunakan, hampir

semua instansi memiliki sistem informasi berbasis web. Hal ini dikarenakan sistem informasi

berbasis web lebih fleksible dan menawarkan kemudahan akses.  Sistem Informasi Inventaris

Barang Museum Keraton Surakarta merupakan salah satu contoh implemantasi sistem informasi

berbasis web. Pada dasarnya sistem informasi ini dibangun untuk memudahkan pihak  keraton

surakarta dalam mengelolah data inventaris museum.

       Sistem informasi ini dibangun menggunakan PHP dan database MySQL, dalam proses

pembuatannya melalui beberapa tahapan seperti : tahapan analisis, tahapan desain, tahapan

implementasi, tahapan testing dan tahapan evaluasi sesuai dengan prosedur SDLC.

Fungsi dan manfaat dari Sistem Informasi Inventaris Barang Museum Keraton Surakarta ini

berfungsi untuk memberikan informasi mengenai museum baik berupa berita, lokasi museum,

harga tiket, sarana, fasilitas, daftar inventaris museum dan informasi lainnya kepada masyarakat

umum yang mengakses sistem informasi. Karena berbasis web, sistem informasi ini dapat diakses

kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan jaringan internet.

Kata kunci : Sistem informasi, Inventaris, PHP, Web
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ABSTRACT

Information system becomes an important point in the business process of a company or agency.

In the expansion of web-based information system is very much used, almost all agencies have a

web-based information systems. This is because web-based information systems more flexible and offers

ease of access. Goods Inventory Information System Surakarta Palace Museum is one example

Implemantasi web-based information systems. Basically the information system built to facilitate the

Surakarta palace museum in the manage the data inventory.

This information system is built using PHP and MySQL database, in the manufacturing process

through several stages such as: the analysis stage, stage design, implementation stages, stages of testing

and evaluation phases in accordance with SDLC procedures.

The functions and benefits of the Information Systems Inventory Items Surakarta Palace Museum serves

to provide information about the museum in the form of news, museum location, ticket prices, facilities,

facility, inventory lists museums and other information to the general public access to information

systems. Because web-based, information systems can be accessed anytime and anywhere over the

network connected to the Internet.
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PENDAHULUAN

Keraton Surakata dalam bahasa Jawa

disebut Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton ini

didirikan oleh Sesuhunan Pakubuwono II (Sunan

PB II) pada tahun 1744. Istana Keraton ini pula

yang menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan

Kerajaan Mataram oleh Sunan PB II kepada VOC

di tahun 1749. Di keraton tesebut terdapat warisan

peninggalan Keraton Surakarta yang terletak di

area Keraton Surakarta. Keraton Surakarta sampai

saat ini masih berdiri dan dijadikan objek wisata

untuk umum bagi yang ingin melihat kerajaan dan

koleksi museum itu sendiri. Oleh karena itu

diperlukan sebuah website untuk menginfomasikan

Keraton Surakarta kepada masyakat umum.

Museum Keraton Surakarta adalah museum

peninggalan benda – benda budaya yang tersimpan

di Keraton Surakarta. Museum ini berisikan antara

lain : pusaka, gamelan, ukir – ukiran, patung, relief,

dan peninggalan – peninggalan lainnya. Sampai saat

ini koleksi – koleksi keraton tersebut masih ada dan

diperuntukkan untuk umum bagi yang ingin melihat

peninggalan budaya keraton tersebut.

Pembuatan Sistem Informasi Website

Museum Keraton Surakarta untuk

menginformasikan kepada masyarakat umum

tentang koleksi yang dimiliki oleh Museum Keraton

Surakarta. Masyarakat dapat mengakses foto - foto

koleksi tersebut. Selain itu dapat juga untuk

mempromosikan kepada wisatawan dalam

dan luar negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hari Kurnia Hantoro dan

Sudarmawan (2010), bagaimana

meningkatkan kepedulian minat masyarakat

umum terhadap kesenian - kesenian daerah,

serta bagaimana menciptakan media

informasi yang memberikan informasi

kesenian daerah khususnya wayang kepada

masyarakat umum secara lebih luas dan

mudah di akses oleh masyarakat luas. Cara

penelitian atau penyelesaikan masalah

tersebut dengan cara merancang website.

Dengan penyampaian informasi

menggunakan website  informasi yang

disampaikan akan lebih menarik, bisa di

update, jangkauan penyebaran informasi

lebih luas serta informasi yang disampaikan

melalui website dapat diakses tanpa dibatasi

oleh waktu. Hasil dari penelitian ini adalah

sistem informasi berupa website. Isi dari

website itu sendiri adalah menampilkan

informasi mengenai informasi wayang serta

berita mengenai kebudayaan daerah dimana

disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa

Indonesia dan bahasa inggris.



       Sedangkan menurut Helmina Purba (2010)

website sistem informasi tentang koleksi buku

perpustakaan Museum Nasional yang dapat diakses

di jaringan internet. Website ini dibangun dengan

menggunakan bahasa pemrograman web PHP dan

MySQL sebagai DBMS. Berdasarkan proses

pengujian yang dilakukan, website ini berjalan

dengan sangat baik pada browser Mozilla firefox,

tetapi bisa juga ditampilkan pada browser Google

Chrome, Opera Mini dan Internet Explorer.

Menu-menu, serta desain dari website ini telah

disepakati oleh pengguna yang akan berkaitan

langsung dengan sistem ini. Website ini

mempermudah para petugas perpustakaan untuk

melakukan pengolahan data koleksi buku

perpustakaan. Grafik kunjungan dapat juga dilihat

dari hasil polling.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam

sistem informasi inventaris barang museum keraton

surakarta adalah SDLC (System Development Life

Cycle). Tahapan-tahapan dalam SDLC terdapat

pada gambar 1.

Gambar 1. Tahapan SDLC

Tahap Analysis adalah proses

menganalisa kebutuhan sistem informasi

inventaris barang museum baik dari segi

hardware (perangkat keras) maupun

software (perangkat lunak). Pada tahap ini

juga dilakukan identifikasi sistem yang

sudah ada (sistem lama) dalam hal ini sistem

dilihat dari sisi kelemahan dan kelebihannya

dengan membandingkan sistem yang ada.

Rancangan penyelesaian masalah dapat

mencakup upaya memanfaatkan kelebihan

dari suatu sistem dan menutupi kelemahan

dari sistem.

Tahap  berikutnya  yaitu  tahap

Design yang berisi kegiatan perancangan

mulai dari perancangan tampilan (layout),

interaksi pengguna dengan sistem dan

database. Proses perancangan mengikuti

hasil analisis sehingga sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan sistem informasi.



Tahap selanjutnya adalah Implementation

yang meliputi penulisan kode program yang

dijalankan menggunkan server local (localhost).

Yaitu menggunkan server apache dan database

mysql. Pada penelitian  ini   program atau sistem

informasi ditulis dan diuji secara internal .

Aplikasi yang sudah melewati tahap

implementasi harus melewati tahap Testing. Pada

tahap ini aplikasi diuji coba terhadap berbagai

kondisi dalam hal ini kesalahan logika maupun

kesalahan script pemrograman.

Tahap yang terakhir adalah Evaluation yang

berarti aplikasi akan dievaluasi secara berkala.

Laporan kesalahan dan permintaan fitur dari

pengguna  dicatat dan  ditelaah untuk digunakan

dalam pengembangan sistem berikutnya.

HASIL PENELITIAN

Sistem Informasi Inventaris Barang Museum

Keraton Surakarta ini dibuat dengan menggunakan

bahasa pemrograman PHP, Javascript dan HTML,

sedangkan untuk pengelolaan basis data

menggunakan MySQL. Metode penelitian yang

digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini

adalah SDLC (System Development Life Cycle).

Sistem informasi ini terdiri dari dua halaman,

yaitu halaman Frontend (halaman untuk

pengunjung) dan Backend (halaman untuk

administrator). Untuk mengakses halaman backend

dibutuhkan login, yaitu memasukkan kode

akses berupa username dan password.

A. Halaman Pengunjung / Frontend

a. Halaman Beranda

  Halaman ini merupakan

halaman  utama / home yang tampil

saat website dibuka.



b. Halaman Koleksi
Pada Halaman Koleksi ini menampilkan
macam  kategori koleksi peninggalan
museum.

c.  Halaman Foto
Halaman ini merupakan hasil tampilan foto

koleksi museum beserta nama benda dan
deskripsi sejarah benda tersebut.

 d.  Halaman Inventaris Barang
 Halaman inventaris barang adalah halaman
yang berisi inventaris barang museum beserta
jumlahnya.

B. Halaman Backend / Administrator

B. Halaman Backend / Administrator
a. Halaman Login Admin

Halaman login administrator

ini merupakan halaman yang pertama

kali muncul untuk masuk halaman

administrator.

b. Halaman Utama Admin
Halaman utama administrator

ini merupakan halaman dengan login

user administrator. Pada tampilan

awal adalah halaman home. Pada

halaman ini administrator mempunyai

hak penuh atas semua manajemen

website.



PEMBAHASAN

Sistem informasi  inventaris barang museum

keraton surakarta dibuat untuk memenuhi

kebutuhan yang terkait inventaris barang museum.

Perancangan sistem dilakukan setelah tahapan

analisis kebutuhan, selanjutnya dilakukan tahapan

implemantasi, testing, dan yang terakhir tahapan

evaluasi.

KESIMPULAN

Sesuai dengan analisis  sistem,

kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pada

sistem informasi berbasis web ini telah tercapai dan

sesuai dengan tujuan dari dibuatnya sistem

informasi ini, seperti :

1. Pihak Internal (Museum) yaitu memberikan

kemudahan dalam mendata atau mengelola

barang inventaris museum, mempermudah

monitoring data, mempermudah

penyampaian informasi baik yang bersifat

internal maupun external museum.

2. Pihak External (masyarakat umum) sebagai

media informasi tentang daftar

barang-barang inventaris museum,

mengetahui agenda kegiatan museum, dan

informasi lainya yang berkaitan dengan

museum Surakarta. Seperti : lokasi museum,

harga tiket masuk, peraturan- peraturan

museum dan sebagainya.

       Sistem informasi ini bertujuan untuk

mempermudah pengolahan data dan

informasi Inventaris Barang Museum

Keraton Surakarta. Sehingga dengan sistem

informasi ini pengaksesan data inventaris

dan informasi lainnya dapat dilakukan kapan

saja dan dimana saja selama terhubung

dengan jaringan internet.
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