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ABSTRAKSI 

 Informasi terhadap kehadiran dosen dan pergantian jadwal perkuliahan merupakan 

informasi yang harus diberikan secara pasti kepada mahasiswa. Penyampaian informasi 

dilakukan dengan cara manual yaitu menempelkan informasi di papan pengumuman. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka penelitian ini membuat sistem tampilan jadwal 

perkuliahan. Sistem ini menampilkan perubahan jadwal yang mengalami pergantian. Jadwal 

perkuliahan akan ditampilkan pada layar LCD, sehingga mahasiswa dapat melihat informasi 

dari tampilan sistem tersebut. Metode yang dipakai adalah metode SDLC (System 

Development Life Cycle) model waterfall, penelitian dikerjakan fase per fase dengan urut dan 

harus diselesaikan terlebih dahulu pada setiap fase sebelum masuk ke fase berikutnya. Hasil 

penelitian ini adalah sistem informasi yang mencakup informasi kehadiran dosen dan 

informasi pergantian jadwal. Informasi di tampilkan ke dalam layar LCD yang berisi nama 

dosen, nama mata kuliah, jam, ruang, kelas, dan status informasi. Dalam tampilan tersebut 

terdapat 3(tiga) bagian tampilan jadwal, bagian pertama (atas) memuat keseluruhan jadwal di 

hari tersebut, bagian kedua (tengah) memuat jadwal yang mengalami pergantian di hari 

tersebut, dan bagian ketiga (bawah) memuat pergantian jadwal pada jadwal hari sebelumnya 

yang digantikan di hari tersebut. Mahasiswa dapat mengetahui informasi tentang perubahan 

jadwal yang tertera di bagian kedua (tengah) dan ketiga (bawah)  pada kolom status 

informasi.  
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PENDAHULUAN 

Mendapatkan kemudahan dalam 

memperoleh informasi merupakan hak  

bagi setiap orang, namun terkadang 

kesusahan dalam mendapat informasi 

dengan pasti apakah dosen hadir atau tidak 

dan dosen merubah jam mengajarnya atau 

tidak. Proses penyampaian informasi yang 

dilakukan dosen biasanya dengan cara 

mengirim pesan atau menelfon petugas 

tata usaha (TU) yang kemudian petugas 

tata usaha membuat tulisan di kertas dan 

ditempelkan didepan ruang tata usaha. 

Namun dengan cara ini mengakibatkan 

lingkungan depan kantor tata usaha banyak 

tempelan-tempelan kertas yang seharusnya 

tidak pada tempatnya. Atau cara kedua 

yaitu dengan mengirim pesan ke ketua 

kelas yang selanjutnya ketua kelas 

mengirim pesan ke mahasiswa lain. 

Dengan cara kedua ini terkadang masih 

ada beberapa mahasiswa yang tidak 

mendapat informasi sehingga mahasiswa 

menunggu kehadiran dosen tanpa 

kepastian. Permasalahan yang sering 

terjadi ketika dosen tidak menyampaikan 

informasi ke petugas TU atau ke ketua 

kelas dan mengakibatkan tidak adanya 

informasi mengenai kehadiran dosen atau 

pergantian jadwal.  

Oleh karena itu peneliti membuat 

Information Display System Jadwal 

Perkuliahan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta berbasis Web. 

Aplikasi ini nantinya akan ditampilkan 

kedalam sebuah layar LCD yang 

diletakkan didepan kantor tata usaha, 

sehingga mahasiswa dapat mengetahui 

dosen yang mengajarnya hadir atau tidak 

dan apakah jam mengajarnya dirubah atau 

tidak. Sistem yang akan peneliti buat ini 

nantinya akan menampilkan seluruh 

jadwal perkuliahan yang meliputi 

nama_dosen, nama_matakuliah, jam, 

semester/kelas, ruang, dan 

status_informasi (keterangan).   

Dosen dapat menginformasikan 

kehadirannya melalui sistem tersebut 

dengan cara SMS dengan format yang 

sudah ditentukan dan sistem akan 

mengolah data yang dikirimkan dan 

menampilkan informasi tersebut ke dalam 

layar LCD.  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Penelitian 

Fakkar Robbi Radhian (2011) dalam 

penelitiannya berjudul Flight Information 

Display System Pada Bandar Udara 

International Ahmad Yani Semarang. 

Dalam penelitiannya penulis mengatakan 

bahwa informasi mengenai data 

penerbangan sebuah maskapai merupakan 

hal yang wajib tersedia demi kenyamanan 

penumpang. Disisi lain keselamatan 

merupaka hal utama yang harus 

diperhatikan dalam dunia transportasi, oleh 

karena itu sistem pelayanan harus 

diperhatikan baik dari segi peralatan 



maupun operator yang bertugas  sebagai 

pemberi informasi kepada penggguna 

fasilitas di bandara udara. Oleh beberapa 

hal tersebut maka perlu adanya suatu 

sistem informasi yang menampilkan 

informasi penerbangan dan sesuatu yang 

berhubungan dengan sebuah layanan 

penerbangan. Informasi ditampilkan ke 

dalam sebuah tampilan di layar LCD. 

Ahlul Aryana Aji (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul Aplikasi 

Untuk Perancangan Jadwal Terpadu UMS 

Sesuai Request Dosen mengatakan bahwa 

Penjadwalan di UMS masih menjadi suatu 

masalah yang komplek., hingga saat ini 

masih belum menemukan solusi untuk 

menghadapinya.  

Pembagian jadwal tehadap dosen 

akan mempengaruhi terhadap kelas-kelas 

yang lain. Untuk mengatasinya dibutuhkan 

sebuah sistem yang memudahkan sekjur 

untuk mengolah data dalam pembagian 

jadwal. 

Devis Raizal Septiawan (2013) 

dalam penelitiannya yang berjudul Sistem 

Informasi Beasiswa Pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Menggunakan 

Php Dan Mysql. Pada penulisan penelitian 

ini, penulis memaparkan bagaimana cara 

membuat sistem informasi menggunakan 

bahasa pemrograman php dan mysql. 

Dengan dibangunnya sebuah sistem 

informasi beasiswa ini, dapat 

mempermudah dalam proses pengolahan 

data-data pendaftar beasiswa sehingga 

dapat memaksimalkan waktu secara efektif 

dan efisien. 

2.2 Landasan Teori 

a. PHP 

PHP merupakan singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor. Merupakan 

bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan 

dalam server dan diproses di server. 

Hasilnya dikirimkan ke client 

menggunakan browser.  

Secara khusus, PHP dirancang untuk 

membentuk aplikasi web dinamis. Artinya, 

dapat membentuk suatu tampilan 

berdasarkan permintaan terkini. Pada 

prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang 

sama dengan skrip-skrip seperti ASP 

(Active Server Page), Cold Fusion, 

ataupun Perl. Namun, perlu diketahui 

bahwa PHP sebenarnya bisa dipakai secara 

command line. Artinya, skrip PHP dapat 

dijalankan tanpa melibatkan web server 

maupun browser. 

b. MySQL 

MySQL adalah sebuah sistem 

manajemen Database Management System 

(DBMS) yang multithread, multi-user, 

dengan jumlah sekitar 5 juta instalasi di 

dunia. MySQL tersedia sebagai perangkat 

lunak gratis di bawah lisensi GNU.  

Dalam penggunaannya di internet, 

MySQL dijadikan sebagai sebuah database 

yang paling banyak digunakan, 

penggunaan MySQL pada umumnya 



digunakan dengan bahasa pemrograman 

PHP, karena perpaduan antara keduanya 

dapat menangani berbagai permintaan 

data. 

Pada distro database ini, MySQL 

memiliki query yan telah distandarkan 

oleh ANSI/ISO yaitu menggunakan bahasa 

SQL sebagai bahasa permintaannya, hal 

tersebut juga telah dimiliki oleh bentuk-

bentuk Database Server seperti Oracle, 

PostgreSQL, MSQL, SQL Server maupun 

bentuk-bentuk database yang berjalan pada 

mode grafis (sifatnya Visual) seperti 

Interbase yang diproduksi oleh Borland. 

Kemampuan lain yang dimiliki 

MySQL adalah mampu mendukung 

Relasional Database Manajemen Sistem 

(RDBMS), sehingga dengan kemampuan 

ini MySQL akan mampu menangani data-

data perusahaan yang berukuran sangat 

besar hingga berukuran Giga Byte. 

Hal lain yang perlu diketahui 

mengenai MySQL adalah bahwa MySQL 

merupakan sebuah software database yang 

bersifat gratis karena MySQL di lisensi di 

bawah GNU General Public License 

(GPL). Dengan adanya keadaan seperti itu 

maka dapat menggunakan software 

database ini dengan bebas tanpa harus 

takut dengan lisensi yang ada.    

c. CSS 

Salah satu bahasa pemrograman web  

untuk mengendalikan beberapa komponen 

dalam sebuah web sehingga akan lebih 

terstruktur dan seragam.  Sama halnya 

styles dalam aplikasi  pengolahan kata 

seperti Microsoft Word yang dapat 

mengatur beberapa style, misalnya 

heading, subbab, bodytext, footer, images, 

dan style lainnya untuk dapat digunakan 

bersama-sama dalam beberapa file.  Pada 

umumnya Cascading Style Sheets (CSS) 

dipakai untuk memformat tampilan 

halaman web yang dibuat dengan bahasa 

HTML dan Extensible HyperText Markup 

Language (XHTML). 

CSS dapat mengendalikan ukuran 

gambar, warna body teks, warna tabel, 

ukuran border, warna border, warna 

hyperlink, warna mouse over, spasi antar 

paragraf, spasi antar teks, margin 

kiri/kanan/atas/bawah, dan parameter 

lainnya.  CSS adalah bahasa style sheet 

yang digunakan untuk mengatur tampilan 

dokumen. CSS memungkinkan kita untuk 

menampilkan halaman yang sama dengan 

format yang berbeda. 

d. HTML 

HTML adalah kependekan dari 

(HyperText Markup Language), 

merupakan sebuah bahasa Scripting yang 

berguna untuk menuliskan halaman Web. 

Pada halamna Web, HTML dijadikan 

sebagai bahasa Script dasar yang berjalan 

bersama berbagai bahasa Scripting 

Pemrograman lainnya. 

Semua tag-tag HTML bersifat 

dinamis, artinya kode HTML tidak dapat 



dijadikan sebagai file Executable program. 

Hal ini disebabkan HTML hanyalah 

sebuah bahasa Scripting yang dapat 

berjalan apabila dijalankan di dalam 

browser. 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Proses pengerjaan penelitian 

perancangan display system jadwal kuliah 

ini berlangsung kurang lebih 6 bulan mulai 

dari September 2014 sampai dengan awal 

Februari 2015.  

3.1.2 Tempat Penelitian 

Proses pengembangan dan pengujian 

sistem ini dilakukan di progdi Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3.2 Alur Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk membuat 

Information Display System Jadwal 

Perkuliahan di Prodi Informatika, Fakultas 

Komunikasi dan Informatika UMS. 

Adapun alur penelitian dapat 

digambarkan dalam flowchart sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1, langkah 

penelitian yang dilakukan pertama adalah 

menganalisis kebutuhan yang digunakan 

dalam proses penelitian, selanjutnya 

melakukan pengumpulan data yang akan 

dijadikan sebagai dasar penelitian dan 

melakukan pemeriksaan kelengkapannya 

apabila data kurang lengkap maka 

melakukan pengumpulan data hingga data 

sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya 

membuat desain sistem yang akan 

dibangun baik dari database hingga 

tampilannya. Setelah membuat rancangan 

sistem maka sistem mulai dibuat. Ketika 

sistem sudah jadi maka proses penelitian 

selanjutnya adalah proses pengujian 

sistem, jika sistem tidak berjalan sesuai 

dengan kebutuhan dilakukan proses 

perbaikan sistem selanjutnya melakukan 

pengujian kembali. Selanjutnya apabila 

sistem sudah diuji dan sesuai dengan 

kebutuhan proses selanjutnya adalah 

pembuatan laporan. 

3.2.1 Analisa Kebutuhan 

3.2.1.1 Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan dalam 

mendukung aplikasi ini adalah: 

a) Daftar Dosen Progdi Informastika FKI 

UMS 

b) Daftar Jadwal Mata Kuliah Progdi 

Informatika FKI UMS 

 

 

 Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 



3.2.1.2 Kebutuhan Software 

Software yang digunakan untuk 

membuat aplikasi ini adalah sebagai 

berikut:  

a) Gammu-1.33.0  

b) Adobe Dreamweaver CS6  

c) XAMPP  

d) Google Chrome  

e) DBDesigner 4 

3.2.1.3 Kebutuhan Hardware 

Hardware yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah  

1. Laptop dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

a) Prosesor Intel® Core™ i3-380M 

b) Hardisk 320 GB 

c) RAM 4 GB 

d) Sistem Operasi Windows 7 

2. Modem dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

a) HUAWEI Mobile Connect - 3G 

Modem 

b) Speed 7,2 Mbps 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar 

maka peneliti mengumpulkan sumber data 

dengan cara sebagai berikut:  

1. Studi Literatur 

Cara yang dilakukan dalam metode 

ini adalah mengumpulkan serta 

mempelajari buku referensi, jurnal, paper 

yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian.  

2. Wawancara 

Cara pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung 

terhadap objek yang ada kaitannya dengan 

penelitiaan. Sehingga dapat diketahui hasil 

yang diinginkan terhadap penelitian 

tersebut. 

3. Observasi  

Observasi adalah cara  

mengumpulkan  data  dimana  peneliti  

melakukan  pengamatan  secara  langsung 

terhadap objek-objek yang diteliti, 

sehingga peneliti dapat langsung 

mengetahui data-data yang diperlukan. 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan 

data-data dari beberapa sumber yang 

berhubungan. 

3.2.3 Perancangan Sistem 

3.2.3.1 Perancangan DFD 

DFD merupakan gambaran umum 

dari aliran informasi yang terjadi didalam 

sistem. Diagram ini menjelaskan alur data 

yang terjadi pada setiap proses yang terjadi 

didalam sistem. 

a) DFD Level 0 

Sistem 
Informasi

Mengirimkan Pesan

Input Data

Dosen

Admin(TU)
Informasi

Jadwal

Output

 

 

Pada gambar 2 dapat terlihat ada dua 

aktor yaitu Dosen dan Admin (Petugas 

TU). Seluruh aktor berhubungan dengan 

sistem. Dosen memasukkan data informasi 

Gambar 2 DFD Level 0 



ke sistem melalui pesan singkat (SMS) 

dengan format tertentu. Admin (Petugas 

TU) memiliki otoritas untuk mengakses 

sistem dan memasukkan data-data yang 

dibutuhkan. 

b) DFD Level 1 

Registrasi & Input

Sistem 
Informasi

Admin 
(Petugas TU)

Dosen

Informasi
Jadwal

Data Dosen

Validasi Pesan

Pesan Di 
simpan

Input Data Dosen

Menjalankan Sistem

Mengirim Pesan
Menampilkan

Informasi

Data Jadwal

Input Data Jadwal

 

Pada gambar 3 sistem informasi 

tersebut memiliki data-data diantaranya 

data dosen, data jadwal, dan data pesan 

(SMS). Admin (Petugas TU) memiliki hak 

akses untuk memasukkan data dosen dan 

jadwal ke dalam database sistem. 

Sedangakan dosen hanya memasukkan 

data ke sistem melalui pesan singkat 

(SMS). 

c) DFD Level 2 

Sistem 
Informasi

Petugas TU

Data Dosen

Input Data Dosen

Data Jadwal

Input Data Jadwal

 

 

Sistem
Informasi

Petugas TU
Informasi

Jadwal

Menjalankan Sistem
Menampilkan

Informasi

 

 

 

     

Sistem 
Informasi

Dosen

Validasi Pesan

Pesan Di 
simpan

Mengirim Pesan

        

 

Pada gambar 4 Admin (petugas TU) 

menginputkan data-data dosen serta data 

jadwal diinputkan setiap awal semester. 

Pada gambar 5 Admin  (Petugas TU) dapat 

mengakses sistem secara penuh, adapun 

yang dapat dilakukan adalah menampilkan 

jadwal per hari sesuai tanggal dan hari 

pada saat itu, monitoring sms dari dosen, 

menampilkan atau mencentak rekap 

kehadiran dosen. Pada gambar 6 Dosen 

mengirim pesan singkat ke sistem dengan 

format yang telah ditentukan dan sistem 

akan mengvalidasi format pesan tersebut 

sebelum di simpan didalam database. 

3.2.3.2 Perancangan Use Case 

a. Use Case Diagram 

Input Data Dosen

Input Data Jadwal

Menjalankan Sistem

<< include >>
Simpan Data

<< include >>
Simpan Data

Admin (TU)

 

 

 

Mengirim Pesan

Menerima Balasan

Simpan Data

<< include >>

Dosen

 

 

 

Gambar 4 DFD Level 2 (Registrasi) 

Gambar 5 DFD Level 2 (Menampilkan) 

Gambar 6 DFD Level 2 (Dosen) 

Gambar 3 DFD Level 1 

Gambar 7 Use Case Diagram Admin (TU) 

Gambar 8 Use Case Diagram Dosen 



b. Definisi User 

Dalam tabel ini menjelaskan siapa 

saja yang dapat mengakses beserta 

perannya. 

 

3.2.3.3 Perancanngan Aplikasi 

Perancangan aplikasi ini dilakukan 

guna mempermudah dalam membuat user 

interface aplikasi yang akan digunakan. 

Hal yang pertama dirancang adalah 

halaman administrator dan halaman 

tampilan jadwal. 

a. Halaman Administrator 

Halaman utama pada administrator 

terdapat beberapa menu diantaranya dosen, 

server SMS, display jadwal, monitoring 

SMS, update jadwal, ringtone, dan rekap 

kehadiran dosen. Disisi lain terdapat 

button untuk menyalakan dan mematikan 

sistem gammu dan form untuk upload 

jadwal. 

 

 

b. Halaman Tampilan Jadwal 

Halaman tampilan jadwal 

menampilkan keseluruhan jadwal baik 

yang mengalami perubahan atau tidak.  

 

 

3.2.3.4 Perancangan Tabel dan Database 

1. Tabel-tabel dalam Database 

Dalam merancang suatu database, 

dibutuhkan pembuatan desain tabel guna 

memudahkan dalam pembuatan database 

dan memudahkan bagi pembaca untuk 

memahami. Berikut adalah tabel-tabel 

yang dibutuhkan : 

a. Tabel Dosen 

Tabel ini berfungsi untuk mengisikan data-

data dosen. 

Gambar 8 Halaman Administrator 

Gambar 9 Halaman Tampilan Jadwal 



 

b. Tabel Jadwal 

Tabel ini berfungsi untuk mengisikan data 

jadwal satu semester. 

 

c. Tabel Jadwalbaru 

Tabel ini berfungsi untuk memberikan 

informasi pergantian jadwal, sehingga 

akan tampil di layar. 

 

 

 

2. Relasi antar tabel/ERD 

Relasi antar tabel / ERD dari sistem 

informasi yang akan dibangun dapat 

dilihat pada Gambar 13 ERD. 

 

3.2.4 Pengujian 

Untuk aplikasi yang dibuat ini dalam 

tahap pengujian akan dilakukan setelah 

sistem selesai dibuat dan data yang 

dibutuhkan sudah lengkap. Pada mulanya 

akan dipresentasikan maupun memberi 

arahan kepada petugas TU selaku admin 

tentang bagaimana cara mengoperasikan 

aplikasi ini, sehingga admin paham 

tentang alur kerjanya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pembuatan Information Display 

System Jadwal Perkuliahan Prodi 

Informatika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Berbasis Web ini dimulai dari 

tahap analisa kebutuhan, baik kebutuhan 

hardware maupun software. Selanjutnya 

tahapan perancangan yang meliputi 

perancangan sistem dan perancangan user 

interface. Pada tahap berikutnya yaitu 

Gambar 10 Tabel Dosen 

Gambar 11 Tabel Jadwal 

Gambar 12 Tabel Jadwalbaru 

Gambar 13 ERD 



tahap pengujian sistem yang dilanjutkan 

pada tahapan implementasi. 

Hasil yang telah dicapai dari 

penelitian ini adalah  Information Display 

System Jadwal Perkuliahan Prodi 

Informatika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Berbasis Web yang berisikan 

informasi mengenai pergantian jadwal 

kuliah. 

Berdasarkan tahapan-tahapan diatas 

pada pembuatan sistem ini telah diuji 

dengan menggunakan browser Google 

Chrome dan mendapat hasil pengujian 

sebagai berikut : 

4.1.1 Halaman Administrator 

Tampilan halaman utama Information 

Display jadwal kuliah dapat di lihat pada 

gambar 14. 

 

 

4.1.2 Halaman Display Jadwal 

Tampilan halaman Display Jadwal 

dapat dilihat pada gambar 15. Untuk 

menampilkan jadwal cukup menekan 

menu display jadwal yang ada pada 

gambar 14. Secara otomatis jadwal akan 

tampil sesuai tanggal pada komputer. 

 

 

4.2 Analisa Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan 

cara pengoperasian langsung oleh user 

yang bersangkutan dengan sistem. 

Kemudian user melakukan pengoperasian 

sistem pada setiap masing-masing menu. 

Pengujian sistem tersebut mendapatkan 

hasil seperti berikut : 

 

4.3 Pembahasan 

Aplikasi Information Display System 

Jadwal Perkuliahan Prodi Informatika FKI 

UMS adalah apikasi yang dibangun untuk 

membantu dosen dalam penyampaian 

informasi kehadiran dalam setiap mata 

Gambar 14 Halaman Admin 

Gambar 15 Tampilan Jadwal 



kuliah, apakah dosen melakukan 

pergantian atau pengkosongan jadwal. 

Aplikasi ini diimplementasikan berbasis 

web dengan alat pengdukung minimal 

sebuah perangkat komputer, browser, dan 

modem.  

4.4 Kuisioner 

Kuisioner ini diberikan kepada 1 

petugas yang ada di Prodi Informatika 

sebagai bahan evaluasi terkait aplikasi 

yang sudah dibuat. Sehingga perlua 

adanya informasi apakah aplikasi tersebut 

efektif dan  membantu petugas TU. Hasil 

dari kuisioner sebagai berikut : 

 

1. Pertanyaan tampilan aplikasi menarik, 

menyebutkan bahwa responden 

menyatakan setuju  (S). Membuktikan 

bahwa tampilan aplikasi menarik di 

mata responden. 

2. Pertanyaan aplikasi berjalan dengan 

ringan, menyebutkan bahwa responden 

menyatakan setuju  (S). Membuktikan 

bahwa kuat aplikasi berjalan dengan 

ringan saat dioperasikan.  

3. Pertanyaan aplikasi mudah 

dioperasikan, menyebutkan bahwa 

responden menyatakan setuju  (S). 

Membuktikan bahwa kuat aplikasi 

mudah dioperasikan oleh responden. 

4.  Pertanyaan aplikasi berjalan sesuai 

fungsinya, menyebutkan bahwa 

responden menyatakan setuju  (S). 

Membuktikan bahwa kuat aplikasi 

berjalan sesuai fungsinya. 

5. Pertanyaan informasi mudah dipahami, 

menyebutkan bahwa responden 

menyatakan setuju  (S). Membuktikan 

bahwa kuat informasi mudah dipahami 

oleh responden.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan rancangan, 

pembangunan dan implementasi 

Information Display System Jadwal 

Perkuliahan Prodi Informatika UMS 

berbasis Web dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Telah dibuatnya Information Display 

System Jadwal Perkuliahan Prodi 

Informatika UMS berbasis Web yang 

memudahkan mahasiswa dalam 

mendapatkan informasi terkait 

kehadiran dosen melalui display 

jadwal dan membantu kinerja petugas 

TU. 

2. Berdasarkan hasil pengujian sistem 

secara garis besar dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi berjalan dengan baik 

sesuai fungsinya.  
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