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Abstrak— Penelitian yang dihas ilkan dari s ebuah lembaga
penelitian merupakan pros es yang s elalu berke lanjutan. Has il
akhir penelitian bertujuan untuk meningkatkan ko mpe tens i
maupun has il keg iatan (outcome) ba ik dari indiv idu maupun
le mbaga. Untuk mengontrol dan mendokumentas ikan has il
penelitian ters ebut maka dibutuhkan s ebuah s is tem informas i
yang berfungs i untuk progress control dan monitoring
kegiatan penelitian. Sis tem ini telah dibangun dan diterapkan
s elama s atu tahun dalam Pus at Teknologi Penerbangan.
Kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayas aan yang
s edang berjalan pada Pus at Teknologi Penerbangan telah
terbukti ma mpu lebih te rs truktur dan t erke lola dengan baik
s etelah diterapkannya s is tem in formas i penelitian ini.
Kata Kunci—sistem informasi; code igniter; PostgreSQL;
Pustekbang; LAPAN
I.

PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengembangan atau bias a dis ebut
dengan research and development adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghas ilkan produk tertentu dan
menguji keefe ktifan produk ters ebut [1]. Untuk menghas ilkan
s ebuah produk maka diperlukan analis is dari has il penelit ian
ters ebut terkadang penelitian ters ebut mengharus kan terjadi
dala m beberapa tah un dan melibatkan banyak pers onil.
Dengan kondis i ters ebut laporan berupa manual a kan s angat
menyulitkan dala m pros es penelitian. Laporan dalam bentuk
elektronik atau s is tem in formas i a kan s angat cocok dengan
kondis i in i karena bis a diaks es kapan s aja dan s es uai
kebutuhan s erta kewenangan pers onil pengaks es nya. Struktur
tugas penelitian yang digunakan di Pus at Teknologi
Penerbangan adalah menggunakan s truktur kerja perekayasa.
Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas , tanggung jawab, dan wewenang untuk me laku kan
kegiatan kerekayasaan dalam s uatu kelompok ke rja fungsional
pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan,
dan pengoperasian yang diduduki oleh Pega wai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan s ecara penuh oleh
pejabat yang berwenang [2].

untuk mendukung operas i dan manaje men [3]. Dala m hal ini
teknologi informasi a kan digunakan untuk mendukung pros es
berjalannya penelitian. Seiring berke mbangnya internet maka
sistem informasi juga berkembang dengan berbasis web (webbased). Dengan sistem informasi berbasis web maka akan lebih
mudah digunakan oleh banyak user tanpa perlu melakukan
install ke computer us er. Perkembangan website pun kini makin
melejit setelah munculnya website generasi kedua yang
merupakan penggabungan pemrograman dan javascript atau
sering dis ebut dengan ajax s is tem [4]. Kode javascript terkadang
rumit akan tetapi ada kumpulan kode-kode fungsi javascript
yang s iap dipakai sehingga mempercepat pembuatan sistem
sering dis ebut jquery [5]. Untuk memudahkan pekerjaan
pembuatan website saat ini terdapat sekumpulan script
pemrograman yang disusun serta diorganisasi yang disebut
framework [6]. Sis tem ini menggunakan framework Codeigniter
yaitu framework yang berdasar kaidah Model-View-Controller
(MVC)[6]. Pola MVC ini muncul sejak era 70 –an atas pemikiran
Prof. Trygve Reenskaug yang memisahkan antara logika aplikasi
dengan tampilan sehingga meminimalkan penulisan ulang s erta
meningkatkan efektifitas pembangunan aplikasi. Codeigniter
ditulis oleh Eric k Ellis [7].
Media penyimpanan data dalam sis tem informasi berupa 2
hal yaitu database dan file. Database adalah kumpulan data
yang dis impan dengan beberapa cara pengorganisasian[8].
PostgreSQL adalah sistem database open source dengan
objek-relasional. PostgreSQL juga memiliki banyak s ekali
fungsi yang dapat memudahkan programmer s erta kema mpuan
yang bes ar dalam penyimpanan data [9]. Dengan fungsi yang
ada pada PostgreSQL tersebut harapannya sistem informasi
akan menjadi handal. Untuk sistem penyimpanan file
alangkah lebih baik jika tidak bis a diaks es s ecara langs ung oleh
user sehingga lebih aman, hal ini ada dala m s is tem elearning moodle yang coba diko mbinas ikan dala m pe mbuatan
sis tem informasi ini [10].

Sis tem In formas i adalah ko mbinas i dari teknologi
informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu
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II. M ET ODOLOGI
A. Perancangan Sistem
Membicarakan s is tem tentunya kita akan bers entuhan
dengan analis is kebutuhan sis tem itu tersendiri. Kebutuhan
sis tem informasi dala m pelaporan has il penelitian ada
beberapa hal yaitu :
Sistem bis a diakses dari banyak komputer pengguna
tanpa perlu diins tall.
2. Bis a diaks es dari berbagai sis tem operas i.
3. Data aman ka rena beberapa tidak boleh dis ebarluas kan.
4. Bisa mena mpung berbagai maca m kegiatan
5. Bisa mena mpung s truktur kegiatan
6. Bisa mengirim laporan keg iatan
7. Bisa melihat laporan keg iatan s ecara hirarki s truktur
8. Bisa mendokumentasikan laporan perorang dan perkegiatan
9. Bis a dimanaje men dari ad min
10. Bisa membaca file laporan tanpa perlu download sesuai
kewenangan mas ing-mas ing.

1.
2.

3.
4.

1.

Dari point-point tersebut maka didapat sebuah sistem
dengan rancangan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sistem berbasis webs ite.
Website berada dala m server ja ringan lokal.
Ada 2 jenis user yaitu admin dan user.
Ada database yang menyimpan data struktur sistem
perekayasaan.
Ada databas e yang menyimpan kewenangan s etiap pos is i
dala m s is tem pere kayas aan.
User bis a memiliki banyak pos isi sesuai dengan sistem
perekayasaan sehingga memiliki kewenangan berbeda beda.
File upload berupa PDF dan dibaca s ecara on the fly.

B. Perancangan Database
Perancangan Databas e adalah proses untuk menentukan isian
pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai
rancangan sistem[11]. Karena PostgreSQL merupakan RDBMS
maka sistem ini dirancang dengan database model relas ional.
Adapun data yang harus ada, meliputi:
1. Identitas pegawai
2. User dan password
3. Penelitian yang ada
4. Struktur perekayasaan
5. Posisi masing-masing user dalam struktur perekayasaan
6. File laporan penelitian
7. Hak aks es tiap user
8. Nama bidang kerja pegawai
9. Nama satuan kerja pegawai

5.
6.
7.

8.

9.

Identitas pegawai bisa menggunakan NIP (Nomor Induk
Pegawai)
User pegawai bisa menggunakan NIP karena NIP adalah
berbeda tiap pegawai berarti identitas dan user
bisa digabungkan.
Penelitian yang ada bis a menjadi 1 tabel s endiri.
Struktur perekayasaan bisa menjadi 3 tabel yaitu stuktur
utama, tabel untuk menyimpan nama group leader, tabel
untuk menyimpan nama leader.
Posisi mas ing-mas ing user dala m perekayasaan bisa
menjadi tabel kecil akan tetapi harus terhubung atau
berelasi dengan tabel user dan stuktur perekayasa.
Laporan penelitian menjadi sebuah tabel kecil akan tetapi
terhubung dengan data posisi user untuk memudahkan
pengorgani as iannya.
Hak akses user dijadikan 5 tabel, 1 buah tabel untuk
menyimpan tingkatan user, 1 buah tabel untuk menyimpan
data user sebagai admin atau user, 1 buah untuk membagi
hak akses a ntara user, 1 tabel untuk menyimpan fungsifungsi atau fitur yang harus diberi hak akses dan admin
sedangkan 1 tabel lagi untuk membagi hak akses masingmas ing struktur perekayasaan.
Nama bidang pekerjaan bisa menjadi 2 yaitu 1 tabel yang
terhubung dengan nama satuan kerja dan 1 tabel
untuk menampung data bidang kerja user.
Nama satuan kerja bisa menjadi 1 tabel utama .

Secara total maka akan didapat 15 tabel database setelah
melalui proses perancangan ini.
C. Sekuritas Program
Keamanan tidak bis a ditinggalkan dala m membuat sebuah
s istem informasi ini. Keamanan program dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Kea manan s cript progra m
Untuk script program securitas diserahkan kepada
codeigniter karena framework ini memiliki securitas
yang cukup handal. Selain securitas dari codeigniter juga
ditambah dengan membuat securitas pada tiap halaman
script.
2. Keamanan file laporan
File laporan tidak semua orang boleh mengakses kecuali
yang berhak oleh karena itu file ini dirancang s upaya
tidak bis a diakses secara langsung tanpa login terlebih
dahulu. Sistem penataan file yang digunakan
mengadopsi sistem penataan file dari Moodle dimana file
ditaruh diluar dire ktori aks es webs ite.
III. ISI DAN P EMBAHASAN
A. Database
Setelah melalui analisis kebutuhan dan perancangan didapat
beberapa tabel database seperti gambar dibawah ini.

Dari 9 butir data ters ebut bis a diturunkan kembali s ebagai
berikut :
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Tabel ini untuk menyimpan identitas nama s atuan kerja.
3.

Tabel bidang

Tabel 3. Tabel bidang

Tabel ini untuk menyimpan na ma bidang kerja dan
berelas i dengan tabel pus at.
4.

Tabel us er_bidang

Tabel 4. Tabel user_bidang

Tabel ini untuk menyimpan identitas bidang dari tiap
personil yang ada, tabel ini berelas i dengan tabel user
sebagai pemilik indentitas utama dan tabel bidang
sebagai penyimpan data bidang.
5.

Tabel project

Gambar 1. Diagram Alur P erancangan

Adapun rincian fungsi dan data dari masing -masing tabel
tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Tabel 5. Tabel project

Tabel us er

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data penelitian
dan nama unit akan tetapi nama unit s udah disimpan
pada tabel pusat maka tabel ini cukup berelasi dengan
tabel pusat saja.
6.

Tabel pos is i

Tabel 6. Tabel posisi

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data struktur
kerekayasaan yang berjalan di Pusat Teknologi
Penerbangan.

Tabel 1. Tabel User

Tabel user bisa dibilang sebagai tabel utama dala m sistem
ini karena identitas user, password dan nama user
terdapat disini.
2.

7.

Tabel group_leader

Tabel pus at

Tabel 7. Tabel group_leader
Tabel 2. Tabel pusat
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Group leader adalah salah satu posisi di kerekayasaan
yang secara mudahnya kumpulan dari kelompok kerja
dan memiliki nama tersendiri tiap grup tersebut pada tiap
proyek penelitian. Dikarenakan data p royek penelitian
sudah tersimpan dalam 1 tabel tersendiri maka tidak
perlu dicatat ulang pada tabel ini cukup berelasi saja
dengan tabel project.
8.

12. Tabel function

Tabel 12. Tabel funct ion

Tabel ini untuk mencatat semua fungsi yang ada dala m
sis tem ini.

Tabel leader

13. Tabel authority project

Tabel 8. Tabel leader

Leader adalah salah satu posisi di kerekayasaan yang
secara mudahnya adalah kelompok kerja kecil.
Tiap
kelompok ini juga memiliki nama dan merupakan bagian
dari group leader, oleh karena itu supaya tidak terjadi
kerancuan data maka dirancang dengan relas i terhadap
tabel grup leader.
9.

Tabel us er_pos is i

Tabel 13. Tabel authority project

Tabel ini untuk menyimpan hak akses user sesuai posisi
struktur perekayasa sehingga tiap posisi bisa mempunyai
hak akses berbeda-beda. Untuk menjaga sinkronisasi data
maka data fungsi diambil dari tabel function dan data
posisi diambil dari tabel posisi s ecara relasional.
14. Tabel authority

Tabel 9. Tabel user_posisi
Tabel 14. Tabel authority

Tabel ini untuk menyimpan posisi masing -masing user
di struktur perekayasaan pada masing-masing penelitian.
Oleh karena itu tabel ini berelasi dengan tabel posisi, tabel
users , tabel project.
10. Tabel groups

Tabel ini untuk menyimpan hak akses antar user biasa
dan admin. Tabel ini berelasi dengan tabel function serta
tabel group.
B. Demo P rogram
Sistem ini sebenarnya memiliki berbagai fungsi akan tetapi
akan kita bahas fungsi utama yang ada pada sistem ini
diantaranya seperti dibawah ini.

Tabel 10. Tabel groups

1. Halaman utama

Tabel ini untuk menyimpan tingkatan user sebagai user
atau admin.
11. Tabel us er_groups

Gambar 2. Halaman utama ini menampilkan form login.
Tabel 11. Tabel user_groups

2. Hala man us er
Tabel ini untuk menyimpan status masing -masing user
sebagai user atau admin, dan tabel ini berelasi dengan
tabel user serta tabel groups supaya terjadi sinkronisasi
data.
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5. Halaman lihat laporan

Gambar 3. Halaman user

Pada halaman pertama setelah login, user akan disuguhkan
posisinya di struktur kegiatan yang ada. Tanda new berarti
ada berita atau informasi baru yang telah dikirim pihak
manajemen di kegiatan tersebut dan dapat dilihat user.
3. Input laporan penelitian

Gambar 6. Halaman lihat laporan

Melihat laporan tentu jika banyak di- download satu satu akan membuat kita menyimpan banyak file dan terkadang
membingungkan. Hal ini diantisipasi dengan menanamkan
fitur yang biasa disebut on the fly, maksudnya adalah fitur
yang dapat membaca file tanpa perlu mendownload file
tersebut dan tertampil di hala man brows er pengguna.
Gambar 4. Halaman input laporan penelit ian

IV. KESIMP ULAN
Ketika user ingin mengirim laporan kegiatannya pada
kegiatan tertentu maka user akan dis uguhkan posisi user
bersangkutan pada kegiatan tersebut. Sehingga laporan akan
tertata dan tidak mungkin tertukar antara user satu dengan
yang lainnya.
4. Halaman pencarian personil untuk manajemen

Sebuah sistem tidak hanya dirancang untuk mempermudah
kinerja akan tetapi juga handal dan aman dalam penggunaannya.
Sistem ini dirancang dengan kehandalan database postgresql
sebagai database yang beraliran RDBMS dengan berbagai
fiturnya serta mengadopsi keamanan file dan penataan file yang
dimiliki moodle sebuah LMS yang telah digunakan di berbagai
belahan dunia. Untuk mempermudah penggunakan fitur ajax
sistem kombinasi javascript murni serta jquery juga ditanamkan
pada sistem ini dan juga menempatkan pembacaan file on the fly
sehingga pengguna tidak perlu mendownload file untuk
membaca file ters ebut.

Ucapan Terim a Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Gunawan
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Penerbangan yang telah membina dan mengarahkan sistem
informasi ini sehingga dapat berguna bagi keberlangsungan
kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di
lingkungan Pus tekbang - LAPAN.
Gambar 5. Halaman pencarian personil unt uk manajemen

Pihak manajemen tentu punya kepentingan untuk melihat
personil menduduki posisi sebagai apa saja. Hal ini
diakomodas i oleh sis tem ini. Dan ketika posisi tersebut
diklik maka laporan kegiatan yang telah dikirim juga akan
tertampilkan s ehingga me mudahkan dala m evaluas i.
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