
APLIKASI JEJARING SOSIAL  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

BERBASIS HTML5 DAN PHP 

 

 

Makalah 

Program Studi Informatika 

Fakultas Komunikasi dan Informatika 

 

 

 

Diajukan oleh: 

 

Ari Nugroho 

Gunawan Ariyanto, Ph.D. 

 

 

 

PROGRAM STUDI INFORMATIKA 

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

JULI 2014 

 

 



 







 

 

APLIKASI JEJARING SOSIAL 

UNIVERSITAS MUHAMMADITAH SURAKARTA 

BERBASIS HTML5 DAN PHP 

Ari Nugroho, Gunawan Ariyanto 

Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email : photato91@gmail.com 

 

 

 

ABSTRACT 

HTML5 or Hypertext Markup Language version to 5 is the language web 

programing made to replace HTML DOM Level 2, HTML4 and XHTML are used to 

load rich content without any additional plugins.  PHP is a server-side scripting 

language commonly inserted into HTML pages to create dynamic websites.  MySQL 

is a Relational Database System Implementation (RDBMS) that is commonly used to 

berancang database on dynamic websites. The application is made starting from 

requirement analysis and design followed that system design, use case diagrams and 

design applications. This application is built using HTML5 web programming 

language, server-side scripting language PHP and using MySQL database. The 

results of this research that is user-interface application in it contains about-face 

between users and applications. Applications capable of running in a web browser 

on a computer is the latest version. This application can help users to communicate, 

share information and online transactions. 
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ABSTRAKSI 

 

 

HTML5 atau Hypertext Markup Language versi ke 5 merupakan bahasa 

perograman web yang dibuat untuk menggantikan HTML DOM Level 2, HTML4 dan 

XHTML yang digunakan untuk membuat konten tanpa yang menarik tambahan 

plugin. PHP adalah bahasa skrip server-side biasa diselipkan ke halaman HTML 

untuk membuat website dinamais. MySQL merupakan implementasi Sistem Basis 

Data Relasional (RDBMS) yang biasa digunakan untuk merancang basis data pada 

website dinamis. Perancangan dan pembuatan aplikasi dimulai dari menganalisa 

kebutuhan, lalu perancangan sistem, perancangan usecase diagram dan desain 

aplikasi. Aplikasi ini dibangun menggunkan bahasa pemrograman web HTML 5, 

bahasa skrip server-side PHP dan basis data menggunakan MySQL. Hasil dari 

penelitian yaitu aplikasi yang user-interface di dalamnya berisi tentang tatap muka 

antara pengguna dengan sistem serta hubungan antar pengguna. Aplikasi mampu 

dijalankan pada web browser komputer pada versi terbaru. Aplikasi ini dapat 

memudahkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan bertransaksi 

online. 

 

Kata Kunci: HTML, HTML5, PHP, MySql, web browser. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Ilmu pengetahuan dan 

teknologi selalu mengalami kemajuan 

yang pesat termasuk kemajuan dalam 

teknologi informasi. Sekarang ini 

perkembangan teknologi semakin 

mempermudah dalam penyajian 

informasi dimana penyajian informasi 

dulu hanya mampu berjalan satu arah 

tetapi kini telah mampu berjalan dua 

arah dengan beragam media yang 

dapat digunakan. Adapun media 

informasi yang menjadi populer akhir-

akhir ini adalah jejaring sosial. 

 Jejaring sosial seperti twitter, 

instagram dan facebook merupakan 

media yang bertujuan untuk 



menghubungkan dan berbagi 

informasi antar penggunanya. Sangat 

disayangkan tidak adanya jejaring 

sosial hasil karya anak bangsa 

indonesia yang populer di indonesia 

seperti facebook dan twitter. 

 Karena latar belakang di atas 

maka penulis berinisiatif untuk 

membuat jejaring sosial yang lebih 

populer dan lebih bermanfaat di 

lingkup Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian yang diakukan oleh 

Haryanto Sastrowijaya (2012) dalam 

skripsi “E-Megazine pada STMIK 

KHARISMA Makasar Berbasis 

HTML5”. Skripsi tersebut mejelaskan 

mengenai metode alternatif membuat 

aplikasi dengan tag-tag HTML5. 

 Agustinus Triharjono (2012) 

dalam skripsi berjudul “Sistem 

Informasi Penjualan Berbasis Website 

Pada Toko Kencana Wungu Kediri”. 

Di dalamnya membahas pembuatan 

website toko online dengan bahasa 

pemrograman PHP yang menawarkan 

metode alternatif membuat sistem 

informasi sekaligus sistem penjualan 

online. 

 Anon Kuncoro Widigdyo 

(2012) dalam ebook berjudul “Dasar 

Pemrograman PHP dan MySQL” yang 

membahas tentang variabel PHP, 

struktur kontrol, fungsi PHP dan 

pembuatan tabel dan database 

termasuk perancangan ERD (Entity 

Relationship Diagram). 

 Setyo Andik Cahyo Putro 

(2013) yang membahas tentang 

pembuatan aplikasi berbasis PHP dan 

MySQL dengan fitur pengelolaan data 

yang dibahas dalam skripsi berjudul 

“Aplikasi Pengelolaan Publikasi 

Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan 

Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakasta”. 

 Bread Neuberg (2009) 

membahas tentang dasar pemrograman 

HTML 5 dalam ebook berjudul 

“Introduction to HTML 5”. 

Pembahasanya meliputi penggunaan 

tag HTML terbaru seperti canvas, 

video, audio, paragraph dan tag 

terbaru lainya. 

 Berdasarkan penelitian diatas 

maka peneliti ingin melakukan 

penelitian lain dengan judul Aplikasi 

Jejaring Sosial Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Berbasis 

HTML 5 dan PHP. 

 



METODE PENELITIAN 

 Perancangan Aplikasi Dimulai 

dari menganalisa kenutuhan, lalu 

diteruskan dengan perancangan sistem 

yaitu perancangan usecase diagram, 

perancangan flochart diagram, desain 

aplikasi dan desain basis data. Setelah 

perancangan sistem selesai kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian sistem 

terhadap pengguna. 

a. Analisa Kebutuhan 

Merinci dan menganalisa 

kelengkapan baik itu 

kebutuhan materi, kebutuhan 

hardware dan kebutuhan 

software hingga memperoleh 

alternatif yang tepat untuk 

pengembangan sistem. 

b. Perancangan Sistem 

Meliputi perancangan usecase 

diagram, flowchart diagram, 

desain aplikasi, desain 

database dan perancangan 

ERD (Entity Relationship 

Diagram) 

c. Pengujian Sistem 

Dilakukan dengan cara 

menguji sistem kepada 

pengguna untuk mendapatkan 

informasi apakah sistem sudah 

dapat berjalan dengan baik 

atau belum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi Jejaring Sosial 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ini dibangun dengan bahasa 

pemrograman HTML5 dan PHP, 

sedangkan untuk pengolahan database 

menggunakan MySQL. Berikut adalah 

hasil penelitian yang telah dicapai. 

Untuk tahap analisa  kebutuhan 

digunakan untuk menganalisa 

hardware dan software yang sesuai 

dengan kebutuhan sehingga diperoleh 

alternatif terbaik dalam pembangunan 

aplikasi yang dilanjutkan pada 

perancangan sistem dengan 

menentukan aktor dan use case yang 

termasuk dalam perancangan Use 

Case Diagram. 

Aplikasi ini mampu berjalan 

pada web browser Firefox dan 

beberapa web browser lain dengan 

versi terbaru. 

 

Gambar 1. Halaman Utama 



Halaman utama adalah halaman 

yang pertama kali muncul ketika 

aplikasi dijalankan. Pada halaman 

utama terdapat beberapa tombol yaitu 

tombol home, registrasi, dan login 

pada bagian samping dan tombol 

about, ketentuan, privasi dan bantuan 

pada bagian kanan atas. 

 

Gambar 2. Halaman Registrasi 

Halaman registrasi merupakan 

tahapan awal menggunakan aplikasi 

ini karena jika belum memiliki akun 

maka user tidak dapat menggunakan 

fasilitas aplikasi ini. 

 

Gambar 3. Halaman Login 

Halaman login adalah gerbang 

masuk untuk menikmati fasilitas 

aplikasi ini. Jika user login dan 

berhasil maka akan diarahkan ke 

halaman home. 

 

Gambar 4. Halaman Home 

Halaman home adalah halaman 

utama setelah login. Pada halaman ini 

terdapat menu utama di mana apabila 

user menekan tombol menu maka 

menu utama akan tampil. Menu utama 

berisi tombol menuju halaman profil, 

pesan, berita, topik, teman, sapaan, 

berkas, belanja dan pengaturan. 

Pengujian aplikasi dilakukan 

dengan cara dijalankan pada web 

browser komputer serta pengisian 

kuisioner pada 15 mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

guna mengetahui pendapat dan respon 

pengguna untuk menangani kesalahan 

dan kekurangan sistem. 

 

 

Jawaban kuisioner tersebut 

memiliki bobot 3 poin untuk nilai 



maksimum dan 0 poin untuk nilai 

minimum. Penghitungannya 

menggunakan skala Likert dengan 

persamaan berikut: 

P =   

P = Prosentase Interpretasi 

S  = Total Nilai 

Max = Total Nilai Maksimal 

Sehingga didapat prosentase 

interpretasi responden kesuluruhan 

sperti berikut :  

a. Berdasarkan prosentase yang 

didapat, 73% data 

menerangkan bahwa 

mahasiswa menyatakan 

tampilan aplikasi mudah dan 

jelas. 

b. 75% mahasiswa menyatakan 

aplikasi mudah dioperasikan. 

c. 71% mahasiswa menyatakan 

isi aplikasi mudah dipahami. 

d. 82% menyatakan konten 

aplikasi bermanfaat. 

e. 73% mahasiswa menyatakan 

aplikasi efektif dan efisien. 

Pengujian aplikasi pada 15 

pengguna dengan cara mengirim 

posting, chatting dan komentar secara 

bersamaan tidak berpengaruh pada 

error sistem sehingga aplikasi tetap 

berjalan normal karena pada aplikasi 

dilengkapi dengan sistem update data 

menggunakan pemilihan waktu. 

Sistem tersebut memilih peritah 

update yang pertamalah yang 

dieksekusi terlebih dahulu sesuai 

waktu saat pengguna memperbarui 

data. 

 

KESIMPULAN 

 Seta\elah melakukan penelitian 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Aplikasi Jejaring Sosial 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dibangun dengan 

bahasa pemrograman HTML5 

dan PHP yang memberikan 

solusi untuk media 

komunikasi, berbagi informasi 

dan transaksi online. 

2. Berdasar pengujian melalui 

kuisioner didapat kesimpulan 

bahwa 73% mahasiswa 

menyatakan tampilan aplikasi 

mudah dan jelas, 75% 

menyatakan aplikasi mudah 

dioperasikan, 71% menyatakan 

konten aplikasi bermanfaat dan 

73% menyatakan aplikasi ini 

efektif dan efisien. 
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