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ABSTRACT
Every college in general have limitations in data processing students' academic information system with the
amount of human resources are limited data processing serve much the student data . Some of these
limitations is a data processing course registration will be taken by students or retrieval Card Study Results (
KHS ) and manufacture of Study Result Card ( KHS ) . There are still many who use the system manual
process . Making the academic information system application Surakarta STMIK AUB -based mac address
utilizes the PHP programming language and MySQL database research method using descriptive method .
It is expected that the system is able to provide a security system in the development of the previous system
helps the staff STMIK AUB Surakarta KRS and KHS process more efficient .
Keywords : Processing Value , Study Plan Card , Card Study Results , STMIK AUB Surakarta

I. PENDAHULUAN
Teknologi Informasi selama ini terus
berkembang seiring dengan perkembangan
ilmu pengetahuan terbaru atau bisa disebut
juga inovasi baru. Pada keadaan seperti inilah
maka secara langsung berdampak pada gaya
hidup yang menuntut segala sesuatunya
dengan instan. Pada era sekarang ini manusia
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sudah
sangat mudah karena segala sesuatunya dapat
dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan
sistem Teknologi Informasi dari menawarkan
produk dagangan kepada calon pembeli,
transaksi pembayaran, berita nasional dan
berita internasional, ilmu pengetahuan umum,
dan informasi perguruan tinggi. Semua itu
dapat diakses hanya menggunakan fasilitas
internet.
Sebagai contoh riil sistem Teknologi
Informasi yang sekarang ini sedang
diusahakan oleh pemerintah Indonesia adalah
sistem E-Budgeting, E-ticketing, dan baru –
baru ini adalah Ujian Nasional ( UN ) berbasis
komputer atau bisa disebut juga Computer
Base Test (CBT). Meskipun sistem Ujian
Nasional (UN ) berbasis komputer masih
terbilang baru namun dianggap lebih efisien
karena bisa menghemat biaya untuk
pencetakan soal – soal Ujian Nasional ( UN )
secara manual. Media yang diujikan pun
sudah kompleks seperti soal visual, audio
visual. Ini adalah salah satu contoh
pemanfaatan media internet yang digunakan
oleh pemerintahan Indonesia dibawah
pimpinan Presiden Jokowi.

Dari contoh tersebut maka dapat
inspirasi penulis untuk membuat sebuah
sistem yang berbasis intranet. Dari
pengamatan penulis selama ini sistem yang
ada di Kampus STMIK AUB Surakarta sudah
baik namun kurang dimanfaatkan oleh
mahasiswa. Salah satu sistem yang baik itu
namun kurang dimanfaatkan oleh mahasiswa
adalah sistem pengisian Kartu Rencana Studi
(KRS) online. Hanya beberapa saja diantara
sekian banyak mahasiswa. Salah satu alasan
mengapa mahasiswa enggan memanfaatkan
sistem KRS online adalah karena masih saja
merepotkan mahasiswa dalam mengurus
administrasi meskipun sudah mengisi KRS
online. Alasan paling sederhana adalah sistem
KRS online tersebut memakan biaya
bandwidth karena menggunakan internet
dimana server utamanya berada di lokasi yang
jauh bahkan bisa berada di luar negeri.
Untuk alasan itulah penulis mencoba
membuat sebuah sistem Kartu Rencana Studi
(KRS) dan beberapa sistem lainnya yang
dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa secara
online namun tidak mengeluarkan biaya yaitu
dengan memanfaatkan jaringan intranet
menggunakan wifi sebagai media penghubung
server dengan kliennya (smartphone atau
laptop mahasiswa). Dengan begitu setiap
mahasiswa dapat mengakses server tersebut
pada saat kuliah kapanpun asal terhubung
dengan wifi khusus yang terintegrasi dengan
server tanpa harus mengeluarkan biaya
bandwidth sedikitpun.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian
berjudul
“Analisis
Pengembangan Jaringan Komputer Lokal
Pada
Rumah
Sakit
Muhammadiyah
Palembang” (Reki Febriyudi, 2012). Pada
penelitian ini membahas tentang komunikasi
data dari pengirim kepada penerima yang
stabil sehingga
tidak perlu terjadi
keterlambatan data (delay) dan mengoptimasi
penggunaan perangkat jaringan selain dari
segi hardware seperti router, switch, dan lainlain (peralatan umum yang lazim digunakan
dalam membangun sebuah jaringan) juga
menggunakan access list dimana ini
berfungsi untuk menampung aturan-aturan
yang digunakan untuk mengontrol paketpaket yang lewat dalam sebuah jaringan,
terutama paket-paket yang melalui router.
Implementasi Keamanan Jaringan
Komputer Lokal Menggunakan Mac address
Berbasis Perangkat Lunak Open Source
Pada PT. Cahaya Multi Dimensi Palembang.
Pada penelitian ini membahas tentang
membangun keamanan PC Router jaringan
Local Area Networking (LAN) dan Wireless
Local
Area
Networking
(WLAN)
menggunakan
perangkat
lunak
open
sourcepada PT. Cahaya Multi Dimensi
Palembang dengan harapan dapat menjadi
solusi bagi jaringan untuk saat ini.
Analisis, Perancangan dan Monitoring
Hotspot Area Sekber HMJTI AMIKOM
YOGYAKARTA.
Pada
penelitian
ini
membahas tentang bagaimana memanajemen
sistem keamanan hotspot area agar tidak bisa
digunakan oleh sembarang orang atau user
illegal dengan cara membuat suatu prosedur
keamanan enkripsi username dan password
yang terdaftar di server. Salah satu mesin
untuk membuat prosedur tersebut adalah
dengan menggunakan Captive Portal.
Perbedaan antara sistem yang sudah ada
tersebut dengan sistem yang akan dibuat
adalah sistem login dibuat otomatis dengan
memanfaatkan physical address /mac address
klien. Dengan demikian hanya dapat
mengakses data berdasarkan mac address
klien saja,tidak dapat mengakses data dari
klien lain.
Selain itu juga pada penelitian dahulu
sistem keamanan menggunakan mac address
pengaturan keamanan sistem pada router

sedangkan pada sistem yang akan dibuat
pengaturan mac address dilakukan pada
coding aplikasi sehingga lebih efisien dan
aman dari hacker yang biasanya menyerang
sistem keamanan pada router menggunakan
command processor (CM).
2.2. Pengertian Mac address
Media Access Control Address (Mac
address) adalah sebuah alamat jaringan yang
diimplementasikan pada lapisan data-link
dalam tujuh lapisan model OSI, yang
merepresentasikan sebuah node tertentu dalam
jaringan. Dalam jaringan berbasis Ethernet,
Mac address merupakan alamat unik yang
memiliki panjang 48-bit (6 byte) yang
mengidentifikasikan
sebuah
komputer,
interface dalam sebuah router, atau node
lainnya dalam jaringan. Mac address juga
sering disebut sebagai Ethernet address,
physical address, atau hardware address.
2.3. Jaringan Komputer Lokal Nirkabel (
WLAN )
Menurut Jhonsen dan Edison( 2005:3 ),
Jaringan Komputer Lokal Nirkabel (WLAN)
adalah teknologi jaringan tanpa kabel, dimana
jaringan tersebut menggunakan teknologi
gelombang radio untuk pertukaran data.
Jaringan Nirkabel ini dimaksudkan sebagai
solusi alternatif media untuk menjangkau
pengguna yang tidak terlayani oleh jaringan
kabel, serta untuk mendukung pengguna yang
sifatnya bergerak atau berpindah-pindah.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Solusi Pemecahan Masalah
Setelah mengetahui permasalahan
yang terjadi maka penulis memberikan solusi
pemecahan masalah yang terjadi sehingga
sistem dapat berjalan dengan baik dan
dimanfaatkan secara efisien dan tepat guna
yaitu dengan membuat sistem berbasis
intranet dengan keamanan menggunakan
physical address (mac address) sebagai
identitas pengguna sehingga hanya pengguna
tertentu yang mendapat hak akses. Sebagai
contoh seorang mahasiswa ingin melihat
nilainya dengan mengakses informasi dari
server menggunakan gatget / smartphone /
PC orang lain / mahasiswa lain, maka akses
ditolak karena hanya perangkat mahasiswa
tersebutlah yang bisa mengakses datanya.
Server akan bekerja dengan mengenali mac
address dari perangkat yang digunakan
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mahasiswa yang sudah terdaftar saja. Dengan
sistem seperti ini akan menjamin keamanan
privasi data perkuliahan mahasiswa sehingga
tak seorangpun kecuali mahasiswa tersebut
yang dapat masuk.
3.2. Use Case Diagram

Gambar 1. Use case Diagram

3.3. Class Diagram

Gambar 2. Class Diagram @ub.wifi.
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3.6. Alur Sistem Komunikasi Data

3.4. Activity Diagram

Gambar 5. Alur Sistem Komunikasi Data.
3.7. Alur Sistem Server @ub.wifi
Gambar 3. Activity Diagram @ub.wifi
3.5. Desain Database
Terdapat sembilan tabel pada database
yang digunakan dalam sistem ini, tabel-tabel
tersebut adalah :
a. Tabel Prasyarat
b. Tabel Nilai
c. Tabel Mahasiswa
d. Tabel Matakuliah
e. Tabel login
f. Tabel info
g. Tabel Dosen
h. Tabel Admin
i. Tabel Message
Gambar 6. Alur sistem @ub.wifi

Gambar 4. Relasi Antar Tabel

Keterangan :
1. Mahasiswa koneksi smartphone dengan
wifi yang ditentukan.
2. Server @ub.wifi menerima mac address
smartphone mahasiswa.
3. Server menyimpan mac address di dalam
database.
4. Server mendapatkan daftar mac address
smartphone mahasiswa.
5. Server mengidentifikasi mac address
smartphone mahasiswa.
6. Mac
addresssmartphone
mahasiswa
didatabase sistem cocok.
7. Mahasiswa mendapatkan akses sistem.
8. Mac address smartphone mahasiswa
didatabase sistem tidak cocok, ditolak dan
dikembalikan ke sistem awal.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Koneksi Ke Sistem
a. Pilih jaringan wifi yang akan digunakan,
jika di password masukkan password dan
klik connect.
b. Tunggu identifikasi jaringan selesai sampai
muncul connected.
c. Setelah terkoneksi klik kanan pada wifi
dan klik status.
d. Kemudian muncul detail wifi diantaranya
IP Address dan MAC Address(Physical
Address). Gunakan IP yang di blok biru
sebagai media penghubung ke sistem.
e. Setelah mengetahui IP address, buka
browser dan ketikkan IP tersebut pada
browser disertai lokasi sistem dan enter.
Koneksi selesai.
Gambar 9. Tampilan Pilih KRS

Gambar 10. Tampilan Transkrip Nilai
Gambar 7. Hasil Koneksi Dengan Wifi

Gambar 11. Tampilan Daftar Dosen.
Gambar 8. Tampilan Menu Home Mahasiswa
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Komputer) dan teknik komputer (berisi
matakuliah teknik komputer).
V. KESIMPULAN

Gambar 12. Tampilan Akses Utama Admin

Dari hasil pemaparan yang telah
ditulis pada bab maka dapat diambil
kesimpulan :
a. Telah dirancang dan dibuat Sistem
Informasi Akademik yang dapat diakses
dengan smartphone atau laptop dengan
cara autologin menggunakan mac address.
b. Langkah Analisis dilakukan dengan
melakukan observasi untuk mengetahui
kebutuhan, kelemahan sistem dan prosedur
dari sistem yang sedang berjalan.
c. Proses Perancangan dilakukan dengan
membuat diagram alir dari sistem yang
dikembangkan, membuat use case
diagram, class diagram, activity diagram,
desain input, output dan desain database.
d. Sistem
telah
diuji
coba
dengan
memasukkan data yang sebenarnya dan
melakukan transaksi untuk input KRS,
nilai sampai mencetak KHS.
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Gambar 13. Tampilan Menu Matakuliah
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