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ABSTRACT 

Undiksha campus facility information system is an information system developed for providing information to public in 
regards to the important locations existed within each campus in Undiksha which include Middle Campus, Lower 
Campus, and PGSD Campus. The design of this information system is conducted using UML (Unified Modeling 
Language) which has been used widely for designing object oriented system. The end result of this system is a web 
application developed using PHP for scripting, MySQL for database management systems and Macromedia Flash for 
designing interactive map. This information system can be used by public to learn more about Undiksha. 
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1. Pendahuluan 
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang ada sekarang ini memiliki sejarah  perkembangan  yang relatif panjang. 
Universitas Pendidikan Ganesha ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006, 
tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha[1]. Perubahan ini membawa dampak 
yang sangat besar bagi perkembangan Undiksha di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat di lihat dari di bukanya jurusan 
atau program studi baru, baik jurusan atau program studi kependidikan maupun non kependidikan. Termasuk juga 
pembangunan gedung-gedung baru dan fasilitas-fasilitas kampus untuk memperlancar proses kegiatan akademik dan non 
akademik di lingkungan kampus. 
 
Undiksha  setiap tahunnya menerima lebih dari 2000 mahasiswa baru baik dari dalam maupun dari luar Kota Singaraja. 
Mahasiswa yang menuntut ilmu di Undiksha berasal dari berbagai kabupaten dan kecamatan di Bali, bahkan ada 
mahasiswa yang berasal dari luar Bali. Karena fakultas dan jurusan yang berbeda-beda, kebanyakan mahasiswa Undiksha 
tidak begitu mengenal lingkungan Undiksha secara menyeluruh dan cenderung hanya mengenal fakultas dan jurusan 
masing-masing. Orientasi Kehidupan Kampus (OKK) yang dilaksanakan setiap tahun dimana pesertanya adalah 
mahasiswa baru, dirasa belum cukup untuk lebih mengenal lingkungan kampus Undiksha.  
 
Lokasi-lokasi penting yang ada di Undiksha meliputi Rektorat, PUSKOM, fakultas-fakultas yang ada di Undiksha, 
jurusan-jurusan pada setiap fakultas, Perpustakaan Undiksha, Gedung Seminar Undiksha, Gedung Pascasarjana, Gedung 
Kuliah Umum, GOR Undiksha, Lapangan Upacara, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Voli, Lapangan Tenis, Lapangan 
Basket, Lapangan Bioma, Auditorium, dan Gedung Kelas Mahasiswa untuk RSBI. 
 
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka dikembangkan suatu sistem 
informasi dalam bentuk website yang dapat digunakan sebagai alternatif pengenalan fasilitas kampus Undiksha. Dalam 
sistem infomasi ini, fasilitas-fasilitas kampus yang ada didesain menggunakan peta berbasis flash, sehingga memudahkan 
pengguna untuk mencari lokasi atau mengetahui fasilitas kampus yang ada. 
 
2. Pembahasan 
2.1 Desain Sistem 
Sistem informasi fasilitas kampus Undiksha ini merupakan sistem informasi yang dikembangkan dengan peta interaktif 
berbasis web. Website yang dikembangkan ini menampilkan peta kampus Undiksha lengkap dengan lokasi-lokasi atau 
tempat-tempat yang ada di kampus Undiksha, yang terdiri dari kampus bawah, kampus tengah, dan kampus PGSD. 
Dalam sistem infomasi ini juga ditampilkan informasi struktur kepemimpinan lembaga, fakultas, jurusan, dan unit 
pelaksana teknis yang ada di Undiksha. Selain itu, juga ditampilkan informasi dosen dan pegawai yang ada di Undiksha, 
serta agenda kegiatan-kegiatan di Undiksha. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk pemenuhan informasi 
yang dibutuhkan oleh pengguna terkait dengan fasilitas kampus Undiksha. Dalam proses pengembangan, sistem ini telah 
mengadopsi konsep kebermanfaatan informasi yang disampaikan oleh Jogianto, yakni: tepat kepada orangnya atau 
relevan (relevance), tepat waktu (timeliness) dan tepat nilainya atau akurat (accurate)[2].  
 
Dalam perancangan sistem informasi ini digunakan UML (Unified Modeling Language). UML adalah sebuah bahasa 
yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari 
sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented)[3]. UML dapat mendefinisikan diagram-diagram 
seperti: use case diagram, class diagram, statechart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration 
diagram, component diagram, dan deployment diagram. Untuk dapat memberikan gambaran secara umum tentang sistem 
informasi ini, maka proses perancangan sistem hanya digambarkan dalam bentuk use case diagram saja. Use case 
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diagram menunjukkan jumlah external actor beserta hubungannya dengan use case yang disediakan sistem. Use case 
dibuat untuk mengidentifikasi fungsional yang penting secara arsitektural dari software yang akan dibuat dan 
lingkungannya. Use case diagram menggambarkan interaksi antara actor dengan proses atau sistem yang dibuat. Adapun 
use case diagram dari sistem informasi ini adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
 

Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi 
 
Dalam sistem informasi ini terdapat empat actor (pengguna) yang terlibat langsung dengan sistem yaitu pengunjung, 
dosen, pegawai, dan administrator. Keempat pengguna ini memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan 
ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Pengguna yang paling tinggi pada sistem ini adalah administrator, yang 
memiliki tugas untuk memanipulasi semua proses yang ada di dalam sistem. Kemudian pengguna di bawah administrator 
adalah Dosen dan Pegawai, yang memiliki tugas sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh administrator. Sedangkan 
pengunjung adalah pengguna biasa dalam sistem, yang hanya dapat melihat isi website atau melihat informasi yang ada, 
atau memberikan komentar terkait dengan informasi yang diberikan oleh sistem melalui menu yang telah disediakan. 
Selanjutnya hasil rancangan sistem ini di implementasikan dengan PHP sebagai bahasa script pemrograman web, MySQL 
sebagai perangkat lunak pengelola basis data, dan Macromedia Flash sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk 
membangun peta interaktif. 

 
2.2 Hasil Pengembangan Sistem 
Berikut adalah beberapa cuplikan hasil pengembangan sistem yang dapat dilihat dari hak akses masing-masing pengguna. 
Pengguna yang dimaksud adalah (1) pengunjung: sebagai pengguna yang hanya dapat melihat informasi yang tersedia 
dan memberikan komentar, (2) dosen: pengguna yang dapat melakukan proses sesuai dengan hak akses dosen, (3) 
pegawai: pengguna yang dapat melakukan proses sesuai dengan hak akses pegawai, dan (4) administrator: yaitu 
pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk melakukan proses manipulasi pada sistem. 

 
Gambar 2. Form Login Administrator 
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Halaman ini adalah halaman Login bagi administrator untuk masuk ke dalam sistem agar dapat dilakukan manipulasi 
data sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sistem. Setelah administrator berhasil masuk ke dalam sistem, maka akan 
tampil halaman utama bagi administrator untuk melakukan proses manipulasi data. Halaman utama administrator, 
seperti pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Halaman Utama Administrator 

 
Manipulasi yang dapat dilakukan oleh administrator adalah manipulasi menu pada web, template header, isi web, 
informasi atau berita-berita terkini, agenda lembaga, komentar, lokasi-lokasi yang ada, jurusan yang ada, serta manipulasi 
data pengguna. 

 

 
Gambar 4. Halaman Login Dosen 

 
Gambar 4 merupakan halaman utama untuk Login bagi Dosen atau Pegawai. Pada halaman ini Dosen atau Pegawai harus 
login terlebih dahulu untuk dapat melakukan manipulasi data sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh sistem. 
Apabila Dosen atau Pegawai berhasil masuk ke dalam sistem, maka akan tampil halaman utama seperti pada gambar 5. 
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Gambar 5. Halaman Utama Untuk Dosen atau Pegawai 
 

Pada halaman ini, Dosen atau Pegawai dapat melakukan pencarian informasi yang dibutuhkan. Secara umum menu yang 
ada pada halaman ini kurang lebih sama dengan halaman pengguna biasa, yaitu dapat memilih informasi atau mengklik 
pada peta untuk melihat lokasi atau fasilitas kampus Undiksa. Seperti tampak pada Gambar 5, bahwa pada halaman ini 
pengguna dapat memilih lokasi kampus Undiksa yang ingin diketahui, yaitu kampus tengah, kampus bawah, dan kampus 
PGSD. Pada halaman Dosen atau Pegawai, pengguna dapat melakukan perubahan data identitas diri dari Dosen atau 
Pegawai yang bersangkutan. 

 

 
Gambar 6. Halaman Utama Pengguna Biasa 

 
Gambar 6 merupakan halaman utama untuk pengguna biasa. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi yang 
diberikan, seperti melihat lokasi kampus Undiksha yang terdapat pada peta. Dengan mengklik salah satu lokasi pada peta, 
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maka pengguna akan memperoleh informasi lokasi kampus Undiksha sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Misalkan 
pengguna mengklik pada lokasi kampus tengah Undiksha, maka akan muncul halaman seperti pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Halaman Utama Kampus Tengah 

Dari Gambar 7, dapat dilihat bahwa pada halaman utama kampus tengah, pengguna dapat melihat lokasi-lokasi atau 
tempat-tempat lain yang ada di kampus tengah yaitu dengan mengklik salah satu lokasi yang terdapat pada peta. Jika 
pengguna sudah mengklik pada salah satu lokasi pada kampus tengah, maka informasi detail terkait dengan lokasi yang 
dipilih akan ditampilkan. Selain itu pengguna juga dapat melihat informasi yang ada melalui peta. Pengguna juga dapat 
melihat komentar terkait dengan sistem yang ada. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengklik menu Posting 
Komentar pada menu samping kiri pada halaman utama, sehingga akan ditampilkan halaman untuk mengisi komentar 
seperti pada Gambar 8. 

 
 

Gambar 8. Halaman Untuk Mengisi Komentar 
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2.3 Penutup 
Berdasarkan desain dan hasil pengembangan sistem informasi fasilitas kampus Undiksha yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Sistem informasi fasilitas kampus Undiksha yang didesain dengan peta interkatif berbasis web telah dapat 

diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan rancangan 
b. Sistem informasi ini dapat memberikan layanan informasi tentang fasilitas kampus Undiksha, yang fokusnya terkait 

dengan lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang ada di masing-masing kampus Undiksha, yaitu: kampus tengah, 
kampus bawah, dan kampus PGSD 

c. Sistem informasi ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas untuk mengetahui informasi lebih detail tentang 
Undiksha. 
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