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AbstractAbstractAbstractAbstract
Limitations in the delivery of information by an organization, the organization

will make a less developed and the information received becomes less evident so could
result in a miss communication. This is because the use of information technology as a
communication medium for access to information is still lacking. This is what happens in
the organization Bina Darma foundation as a center leadership training and human
resource development. In solving the problems faced by Bina Darma foundation,
prototyping method is used as a support to the overall system design. The test results on
the system's website, the process can assist and facilitate staff to communicate and obtain
information uptodate. The resulting website can be implemented directly by the Bina
Darma foundation as a medium of information to support the development of this
foundation course.

Keywords: Information, design, communication, prototyping method.

AbstrakAbstrakAbstrakAbstrak
Keterbatasan dalam penyampaian informasi oleh suatu organisasi, akan membuat

organisasi tersebut kurang berkembang dan informasi yang diterima menjadi kurang jelas
sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam berkomunikasi. Hal ini bisa disebabkan
karena pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi untuk mengakses
informasi masih kurang. Inilah masalah yang terjadi didalam organisasi Yayasan Bina
Darma sebagai pusat pelatihan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia.
Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Bina Darma, maka
digunakan metode prototyping sebagai pendukung untuk melakukan perancangan sistem
secara keseluruhan. Hasil pengujian pada system website ini, prosesnya dapat membantu
dan mempermudah staf untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara uptodate.
Website yang dihasilkan bisa diimplementasikan langsung oleh pihak Yayasan Bina
Darma sebagai media informasi guna mendukung perkembangan yayasan ini tentunya.

Kata kunci: Informasi, perancangan, komunikasi, metode prototyping.
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1.1.1.1. PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

Yayasan Bina Darma sebagai salah satu pusat pengembangan sumber
daya manusia, yang berperan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
ternyata memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut, membuat Yayasan ini
terlambat dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya untuk
memperkenalkan Yayasan Bina Darma kepada dunia luar.

Permasalahan yang dihadapi Yayasan Bina Darma diatas mempengaruhi
perkembangan sistem informasi pada Yayasan ini. Hal pertama adalah informasi
yang tersedia hanya bisa disampaikan kepada pengurus didalam Yayasan Bina
Darma, data yang dikelola masih disimpan pada sebuah buku referensi secara
manual, sehingga informasinya belum bisa disampaikan kepada setiap kalangan
yang terlibat atau pihak yang berkepentingan. Hal yang kedua adalah komunikasi
yang terjalin antara sesama rekan kerja atau staf pengurus dirasakan masih sangat
kurang. Ini disebabkan oleh, staf pengurus atau pihak yang berkepentingan tidak
berada di lokasi setempat atau di Yayasan Bina Darma.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi seperti diatas, maka keterlambatan
proses pengelolaan informasi dan komunikasi akan sungguh mempengaruhi
perkembangan didalam organisasi Yayasan Bina Darma tersebut, dan juga kepada
masyarakat. Menyadari pentingnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi
informasi sebagai media informasi dan komunikasi, maka dengan penelitian ini
dibangun suatu rancangan Sistem Informasi Media Komunikasi Berbasis Website
pada Yayasan Bina Darma, yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi
Yayasan Bina Darma itu sendiri.

2.2.2.2. KajianKajianKajianKajian PustakaPustakaPustakaPustaka

Penelitian sebelumnya merupakan permasalahan yang pernah diteliti oleh
Zainul Arifindalam judul: “Perancangan Media Komunikasi Visual Website
Sebagai Media Penunjang Dalam Membangun Citra Persebaya Baru"[1].
Perancangan Official Website Persebaya surabaya adalah sebagai tujuan untuk
memberikan pelayanan seluruh informasi yang uptodate mengenai Persebaya.
Fans akan mendapatkan solusi dari kebutuhan akan informasi yang uptodate
mengenai Persebaya Surabaya.

Penelitian yang lain menurut Edwin Santoso, dengan judul: “Perancangan
Website Media Komunikasi dan Informasi Persekutuan Oikumene Universitas
Tarumanagara”[2]. Perancangan Website Media Komunikasi dan Informasi
Persekutuan Oikumene Universitas Tarumanagara dirancang dengan
menggunakan sistem operasi Microsoft Windows XP, PHP sebagai bahasa
pemrograman, dan My SQL sebagai perangkat lunak basis data, serta didukung
CSS untuk pembuatan tampilan layar. Dengan adanya website ini diharapkan
dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang dunia rohani dan
tentang kegiatan-kegiatan POUT di luar maupun di dalam kampus secara online,
membuat POUT dikenal di masyarakat luas, dan dengan tampilan yang user
friendly membangun keaktifan anggota POUT dalam membagi informasi.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu diatas, dapat menjelaskan mengenai
pemanfaatan rancang bangun aplikasi suatu media komunikasi yang digunakan
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sebagai media pendukung penyampaian informasi kepada pihak yang terkait.
Dengan demikian pada penelitian ini, menjadi studi kasus pada Yayasan Bina
Darma dengan sebuah topik permasalahan “informasi dan komunikasi” bertujuan
membantu Yayasan Bina Darma dalam menjalin komunikasi yang lebih baik lagi
diantara sesama rekan kerja dan bertukar informasi dengan memanfaatkan sarana
teknologi informasi.

TujuanTujuanTujuanTujuan KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi

Tujuan komunikasi merupakan suatu proses untuk menciptakan
hubungan[3]. Tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik sebagai
berikut:
1. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu
2. Mempengaruhi perilaku seseorang
3. Mengungkapkan perasaan
4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain
5. Berhubungan dengan orang lain
6. Menyelesaian sebuah masalah
7. Mencapai sebuah tujuan
8. Menurunkan ketegangan dan menyelesaian konflik

ProsesProsesProsesProses KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar
sebagai berikut: “pengiriman pesan, penerima pesan dan pesan“. Semua fungsi
manajer melibatkan proses komunikasi[4]. Proses komunikasi dapat dilihat pada
Gambar 1.

GambarGambarGambarGambar 1111.... Proses komunikasi [Harahap Akhir Matua. 2010]

3.3.3.3. MetodeMetodeMetodeMetode PerancanganPerancanganPerancanganPerancangan SistemSistemSistemSistem

Hal yang sering terjadi ketika menggunakan metode prototype, seorang
pengguna hanya mendefenisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa
menyebutkan secara jelas output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan dan data
apa saja yang digunakan. Sebaliknya disisi pengembang kurang memperhatikan
efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi dan interface yang
menghubungkan manusia dan computer. Agar model prototype ini bisa berjalan
dengan baik, maka perlu disepakati bersama antara pengguna dan pengembang
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bahwa prototype yang dibangun merupakan alat untuk mendefinisikan kebutuhan
software. Dengan demikian akan menghasilkan sebuah sistem yang sesuai dengan
waktu penyelesain yang telah ditentukan.
Secara umum tahapan pada model prototype[5] dapat dilihat pada Gambar 2.

GambarGambarGambarGambar 2.2.2.2.Metode Prototype [Ian Sommerville. 2011]

Tahapan-tahapan dari metode prototype secara umum adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan kebutuhan

Pengembang dan pengguna bertemu dan menentukan tujuan umum,
kebutuhan yang diketahui, gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan
berikutnya. Kebutuhan secara detail mungkin tidak dibicarakan pada awal
pengumpulan kebutuhan

2. Perancangan
Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek
perangkat yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan
prototype

3. Evaluasi prototype
Pengguna mengevaluasi prototype yang dibuat serta serta digunakan untuk

memperjelas kebutuhan software.

Prosedur yang dilakukan sebagai bahan penelitian untuk memperoleh data
atau informasi antara lain sebagai berikut. Observasi langsung, yaitu melakukan
pengamatan langsung atau mengamati kegiatan yang secara langsung dari sebuah
sistem pada Yayasan Bina Darma. Kemudian dilanjutkan dengan teknik
wawancara yang merupakan jembatan komunikasi yang paling tepat antara
seorang sistem analisis dengan organisasi atau perusahaan. Dengan ini, disiapkan
daftar pertanyaan wawancara yang nantinya disampaikan kepada pihak yang
terkait dari Yayasan Bina Darma. Tujuan dari hasil kegiatan wawancara adalah
untuk melakukan cross check terhadap kebenaran data dan informasi yang sudah
diketahui sebelumnya. Wawancara juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat
dukungan dari elemen-elemen organisasi mengenai sistem baru yang akan
ditetapkan. Sedangkan studi literatur yang adalah pencarian data dan informasi
pada buku-buku atau kepustakaan sebagai bahan referensi yang berhubungan
dengan materi penelitian, bertujuan memperkuat atau melengkapi temuan data
hasil penelitian. Selanjutnya, perancangan dan implementasi sistem informasi
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media komunikasi berbasis website pada Yayasan Bina Darma menggunakan
Data Flow Diagram (DFD). DFD digunakan untuk memudahkan penggambaran
suatu system yang ada atau system yang baru yang akan dikembangkan secara
logika tanpa memperhatikan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau
lingkungan fisik dimana data tersebutakan disimpan. DFD pada sistem yang
dibangun ini terdiri dari DFD level 0, dan DFDLevel 1.

DiagramDiagramDiagramDiagram KonteksKonteksKonteksKonteks DFDDFDDFDDFD levellevellevellevel 0000

Bentuk aliran data Context Diagram secara keseluruhan pada level 0 yang
menggambarkan jalannya sistem, dapat dilihat pada Gambar 3.

Sistem Inrormasi Media Komunikasi Berbasis Website Sistem Inrormasi Media Komunikasi Berbasis Website Sistem Inrormasi Media Komunikasi Berbasis Website Sistem Inrormasi Media Komunikasi Berbasis Website 
Pada Yayasan Bina DarmaPada Yayasan Bina DarmaPada Yayasan Bina DarmaPada Yayasan Bina Darma

A dm inA dm inA dm inA dm in////OperatorOperatorOperatorOperator

A nggotaA nggotaA nggotaA nggota ////K aryaw anK aryaw anK aryaw anK aryaw an

MMMMEEEENNNNGGGGEEEELLLLOOOO LLLLAAAA

MMMMEEEELLLL IIIIHHHHAAAATTTT

GambarGambarGambarGambar 3.3.3.3. Diagram Konteks DFD level 0

Keterangan:
Pada diagram konteks DFD level 0 pada Gambar 3, merupakan keseluruhan dari
sitem yang ada. Terdapat dua entitas luar yaitu admin dan anggota atau karyawan.
Kedua entitas tersebut dapat melakukan pencarian informasi melalui perangkat
lunak yang dibangun, maka entitas ini akan mengirimkan masukan (input) dan
keluaran (output) berupa data informasi dari proses mengelola informasi.

DFDDFDDFDDFD levellevellevellevel 1111 MengelolaMengelolaMengelolaMengelola SistemSistemSistemSistem InformasiInformasiInformasiInformasi MediaMediaMediaMedia KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi

Berikut ini adalah Gambar 4, DFD level 1 dengan mendekomposisi proses
mengelola sistem informasi media komunikasi berbasis website pada Yayasan
Bina Darma:
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GambarGambarGambarGambar 4.4.4.4. DFD level 1

Keterangan:
Dari hasil rancangan sistem pada Gambar DFD level 1, dapat dijelaskan bawah
admin melakukan login terlebih dahulu kedalam sistem, kemudian admin dapat
melakukan penambahan data anggota dan menghapus datanya, admin dapat
memasukan informasi terbaru dan menghapusnya serta admin juga dapat
melakukan penghapusan data komentar dan publikasi, sedangkan aliran data yang
masuk (input) adalah:
1. Data login untuk proses login
2. Data anggota untuk proses mengelola data anggota
3. Data informasi untuk proses mengelola data informasi
4. Data komentar untuk proses mengelola data komentar
5. Data publikasi untuk proses mengelola data publikasi
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RelasiRelasiRelasiRelasi AntarAntarAntarAntar TabelTabelTabelTabel

Relasi antar tabel digunakan untuk menjelaskan tentang hubungan suatu
tabel dengan beberapa tabel lainnya. Relasi antar tabel dapat dijelaskan pada
Gambar 5.

GambarGambarGambarGambar 5.5.5.5. Relasi antar table

Keterangan:
1. Tabel-tabel: alumni, mitra dan password merupakan bagian dari tabel

biodata.
2. Tabel biodata dengan tabel informasi memiliki hubungan many to one,

artinya setiap informasi dapat dilihat oleh banyak pengguna
3. Tabel biodata dengan tabel komentar memiliki hubungan many to one,

artinya setiap komentar dapat disampaikan dan dilihat oleh banyak
pengguna

4. Tabel biodata dan tabel publikasi memiliki hubungan many to one,
artinya banyak pengguna dapat menyampaikan dan melihat setiap
publikasi.

4.4.4.4. HasilHasilHasilHasil dandandandan pembahasanpembahasanpembahasanpembahasan

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalamanWebsiteWebsiteWebsiteWebsite SecaraSecaraSecaraSecara UmumUmumUmumUmum

Pada tampilan halaman website media komunikasi bagi Yayasan Bina
Darma, ditampilkan beberapa informasi penting secara umum yang hanya dapat
dilihat oleh pengunjung. Informasi yang bisa dilihat tentang Yayasan Bina Darma
tersebut adalah seperti home, about us, gallery, contac us, product dan informasi
berita terbaru. Ini merupakan salah satu dari tampilan halaman website pada
Yayasan Bina Darma. Secara umum adalah terlihat seperti pada Gambar 6.
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GambarGambarGambarGambar 6.6.6.6.Halaman Website secara umum

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman DataDataDataData StafStafStafStaf YayasanYayasanYayasanYayasan BinaBinaBinaBina DarmaDarmaDarmaDarma

Pada tampilan halaman website ini, berisikan informasi tentang data
anggota staf Yayasan Bina Darma yang ditampilkan secara umum dan dapat
diakses atau dilihat oleh setiap user atau pengunjung. Adapun bentuk tampilan
halaman data anggota staf Yayasan Bina Darma dapat dilihat pada Gambar 7.

GambarGambarGambarGambar 7.7.7.7.Halaman Staf Yayasan Bina Darma

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman InformasiInformasiInformasiInformasi MitraMitraMitraMitra LembagaLembagaLembagaLembaga

Pada tampilan halaman website ini, berisikan informasi tentang data mitra
lembaga atau mitra kerjasama Yayasan Bina Darma. Informasi ini ditampilkan
secara umum sehingga setiap user atau pengunjung juga dapat mengakses dan
mengetahui informasinya. Adapun bentuk tampilan halaman informasi mitra
lembaga dapat dilihat pada Gambar 8.
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GambarGambarGambarGambar 8.8.8.8.Halaman mitra lembaga

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman LoginLoginLoginLoginUserUserUserUser

Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan bagi pengguna,
maka desain tampilan halaman website yang telah dirancang dikhususkan bagi
anggota staf Yayasan Bina Darma. Bagi anggota staf yang telah terdaftar dan
telah memiliki user_id dan password akan mendapatkan hak akses untuk
mengakses data pribadi dari anggota staf itu sendiri pada sistem informasi media
komunikasi. Setiap karyawan memiliki user_id dan password dan hanya diketahui
oleh anggota staf tersebut. Pengunjung secara umum tidak dapat mengakses
tampilan ini, karena hanya anggota staf yang telah terdaftar sebagai member yang
bisa mengaksesnya. Adapun bentuk tampilan halaman login untuk user dapat
dilihat pada Gambar 9.

GambarGambarGambarGambar 9.9.9.9.Halaman login untuk anggota staf



15

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman BiodataBiodataBiodataBiodata StafStafStafStaf

Untuk bisa masuk pada halaman biodata staf secara detail, pertama
anggota staf harus login terlebih dahulu dengan memasukkan user_id dan
password yang telah diberikan oleh admin. Setelah anggota staf memasukkan
user_id dan password, selanjutnya akan masuk pada halaman biodata staf, disini
anggota staf dapat melakukan perubahan terhadap data tersebut dengan menekan
tombol edit biodata jika ingin melakukan perubahan data. Adapun tampilan
halaman untuk anggota staf dapat dilihat pada Gambar 10.

GambarGambarGambarGambar 10.10.10.10.Halaman biodata staf

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman UpdateUpdateUpdateUpdateDataDataDataData StafStafStafStaf

Untuk memasukan password, anggota staf yang telah terdaftar sebelumnya
oleh admin, dapat melakukan perubahan pada profile datanya, dengan cara
mengklik tombol update, pada halaman ini anggota staf dapat merubah data yang
ada mulai dari nama, alamat, jabatan, termasuk password. Setelah melakukan
perubahan tersebut, maka anggota staf harus menekan tombol save untuk
memastikan bahwa data yang telah diperbaharui. Adapun bentuk tampilan
halaman update data user dapat dilihat pada Gambar 11.
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GambarGambarGambarGambar 11.11.11.11.Halaman update data staf

TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman InformasiInformasiInformasiInformasi dandandandan KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi

Ini merupakan tampilan halaman forum komunikasi sebagai media
informasi yang dirancang dan digunakan oleh anggota staf di Yayasan Bina
Darma, dengan tujuan agar dapat mengetahui perkembangan tentang Yayasan
Bina Darma melalui fasilitas media komunikasi, sehingga tidak lagi mengalami
kesulitan untuk mencari tahu kegiatan apa yang sudah direncanakan dan yang
sedang dibicarakan melalui media komunikasi ini. Caranya untuk dapat
mengakses kedalam sistem tersebut, setiap anggota staf harus memiliki user id
dan password yang diberikan oleh admin. Anggota staf yang telah login, maka
bisa menggunakan beberap fasilitas yang ada untuk berdialog, memberikan saran,
solusi, ataupun gagasan bagi sesama anggota staf dan juga bagi kemajuan
Yayasan Bina Darma itu sendiri. Anggota staf tidak bisa mendapatkan user_id
dan password secara gratis agar bisa masuk kedalam sistem ini. Adapun bentuk
tampilan halaman dari halaman forum informasi dan komunikasi dapat dilihat
pada Gambar 12.

GambarGambarGambarGambar 12.12.12.12.Halaman forum informasi dan komunikasi
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TampilanTampilanTampilanTampilan HalamanHalamanHalamanHalaman InformasiInformasiInformasiInformasi

Pada halaman informasi, digunakan untuk mengetahui informasi terbaru
secara uptodate yang berkaitan dengan rencana dan tindakan kerja yang
dilaksanakan oleh anggota staf atau penggurus yang berkaitan dengan
pengembangan sumber daya manusia. Informasi yang ada pada halaman ini hanya
bisa dilakukan oleh admin, karena admin yang berhak memasukkan informasi
agar bisa dilihat oleh semua anggota staf. Adapun bentuk tampilan halaman
informasi dapat dilihat pada Gambar 13.

GambarGambarGambarGambar 13.13.13.13.Halaman informasi

<%
on error resume next
dim cn,rs
set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
constr = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="
&Server.MapPath("bdf.mdb")
cn.open constr
Sql="insert into informasi (tgl,judul,isi,penulis) values
('"&request.Form("tgl")&"','"&request.Form("judul")&"','"&request.Form("isi")&"',
'"& request.Form("penulis")&"')"
set record=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs.Open sql, cn, 3

KodeKodeKodeKode programprogramprogramprogram 1.1.1.1.Untuk finput_informasi1.asp

Pada kode program 1dapat dijelaskan bahwa, data input informasi yang
akan dimasukkan didalam database adalah (“tgl, judul, isi, penulis”) dari tabel
informasi menggunakan perintah Sql, untuk &request.form() perintah ini
digunakan untuk memasukkan hasilnya melalui tampilan form input informasi.
Hasil yang telah tersimpan tadi kemudian diatur dengan menggunakan
ADODB.RecordSet, agar datanya dapat dikenali.
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PengujianPengujianPengujianPengujian SistemSistemSistemSistem

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan konsep Blackbox. Pada
tahap ini data yang dimasukkan, diuji bersama dengan komponen dari sistem yang
dibangun untuk mengetahui dan memastikan bahwa sistem telah berfungsi sesuai
yang diharapkan. Untuk mengetahui hasil pengujian sistem yang dilakukan, maka
pengujian sistem diawali dengan cara memasukkan username dan password.
Adapun proses pengujian sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

TabelTabelTabelTabel 1.1.1.1. Pengujian sistem

NamaNamaNamaNama SistemSistemSistemSistem SyaratSyaratSyaratSyarat ResponResponResponRespon SistemSistemSistemSistem HasilHasilHasilHasil

Login untuk
user

Memasukan user_name dan
password dengan benar

Memasuki halaman
profile data pribadi oleh
user yang bersangkutan

Login berhasil

User_name diisi, password
tidak diisi

Tidak bisa login,
user_name dan password
langsung dikosongkan

Login gagal

Biodata Edit biodata pribadi oleh user Simpan data oleh user Update berhasil

Input
publikasi

Memasukan topik, tanggal,
isi, publikasi, sumber

Output, dapat dilihat di
halaman komunikasi

Publikasi berhasil

Memasukkan topik, isi
publikasi, tanggal tidak diisi

Output tidak berhasil
ditampilkan

Publikasi gagal

Input
komentar

Memasukan nama, subject,
dan komentar

Outputdapat dilihat pada
halaman komentar

Komentar berhasil

Inputinformasi
terbaru

Memasukan tanggal, subject,
berita terbaru dan sumber

Outputdapat ditampilkan
di halaman awal dan
didalam halaman forum
komunikasi

Input berita
berhasil

Input data staf

Memasukan semua data
attribut data staf

Output, data bertambah
dan ditampilkan

Input data staf
berhasil

Tidak memasukan semua
data

Output, tidak bias
ditambah dan
ditampilkan

Input data staf
gagal

Input data
alumni

Memasukan semua attribut
data alumni

Output, data ditampilkan
pada halaman utama

Input data alumni
berhasil

Tidak memasukan semua
attribut data alumni

Output, data tidak dapat
ditampilkan

Input data alumni
gagal

Hapus data
alumni

Menghapus semua data
alumni

Data alumni dihapus Berhasil hapus
data

Input data
mitra

Memasukan semua attribut
data mitra

Output, data mitra dapat
ditampilkan

Input data mitra
berhasil

Hapus data
mitra

Tidak memasukan semua
data mitra

Output, tidak dapat
ditampilkan

Input data mitra
gagal

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat,
jika masih ada beberapa perubahan yang berhubungan dengan kebutuhan pada
aplikasi, akan diperbaiki diawali dengan tahap pengumpulan kebutuhan sistem
sesuai yang diperlukan. Aplikasi yang dibuat apabila sudah memenuhi kriteria
yang digunakan maka proses pada model ini dianggap selesai.
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5.5.5.5. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa pengujian system yang dilakukan
sudah sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa membantu dan mempermudah staf
Yayasan Bina Darma dalam berkomunikasi dan mengetahui informasi secara
uptodate. Hasilnya, website ini dapat diimplementasikan langsung oleh pihak
Yayasan Bina Darma sebagai media informasi guna mendukung perkembangan
yayasan ini tentunya.
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