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ABSTRAK
Sejalan dengan visi BPDE Jatim untuk menjadi instansi teknis terdepan dalam mengelola data dan
informasi yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi., maka perlu kiranya bagi instansi ini untuk
membentuk Pusat Data Propinsi yang terpadu guna mendukung penyelenggarakan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Perancangan ini dibuat dengan menggunakan database MySql, serta PHP yang dapat mengerjakan semua
yang dapat dikerjakan oleh program CGI, seperti mendapatkan data dari form, menghasilkan isi halaman web
yang dinamik dan menerima cookies.
Dengan aplikasi ini diharapkan natinya BPDE dapat menyediakan dan menyebarluasan informasi untuk
Pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan sistem informasi dan telematika dalam rangka terciptanya
budaya informasi.
Kata Kunci: Database, MySQL , BPDE (Badan Pengolahan Data Elektronik), PHP
1.

PENDAHULUAN
Dalam memasuki era reformasi menuju
keterbukaan dan demokratisasi mengakibatkan
masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan yang
lebih baik. Adapun kebijakan nasional tentang
program telematika merupakan sikap pemerintah
dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi sebagai upaya modernisasi sistem
administrasi pemerintahan menuju terwujudnya
“Good Governance”. Kkebijakan nasional ini perlu
didukung dengan operasionalisasi di daerah dengan
menerapkan “electronic government” (e-gov) atau
dapat diartikan sebagai pelayanan umum secara
elektronik.
Perkembangan sistem informasi dan teknologi
yang seba cepat, menyebabkan usaha untuk
memenuhi kebutuhan akan informasipun juga
meningkat. Masyarakat berlomba - lomba untuk
mendapatkan informasi dengan cepat. Beberapa
instansi berusaha menyediakan
alat untuk
mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat,
salah satunya adalah BPDE (Badan Pengelolaan Data
Elektronik) di Jawa Timur yang mampu memberikan
dukungan informasi berupa data didalam menunjang
pelaksanaan kegiatan pemerintahan didaerah Jawa
Timur.
2.

DATABASE MYSQL
Ada beberapa query yang dapat digunakan untuk
memanipulasi data dalam database MySQL. Query
dapat digunakan untuk proses membuat , memanggil,
menghapus, membuat tabel, melihat struktur tabel,
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mengubah struktur tabel, mengganti nama tabel,
memasukkan database.
Agar dapat menampilkan hasil query pada
browser klien, PHP memerlukan fungsi API. Dari
tabel 1 dapat dilihat beberapa fungsi API MySQL
yang didukung oleh PHP:
Tabel 1. Beberapa Fungsi API MySQL
Nama Fungsi
Mysql_affected_rows
Mysql_change_user
Mysql_close
Mysql_connect
Mysql_create_db
Mysql_data_seek
Mysql_db_name
Mysql_db_query
Mysql_drop_db
Mysql_escape_string

Fungsi
Menampilkan nomor
baris sebelumnya
Mengubah login user
pada koneksi aktif
Menutup
koneksi
dengan server
Terhubung dengan
server
Membuat database
Memindahkan hasil
internal
Menampilkan data
Mengirim perintah
ke server
Menghapus sebuah
database
Memasukkan string
pada perintah query
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3. DFD TELECENTER
Data Flow Diagram Telecenter dapat dilihat pada
gambar 1.
data user ya akan dihapus

1 data berita yg akan dihapus
data user baru
admin
data berita baru
SI telecenter
data inputan user

data login
user
info berita

Pada proses tampil data menampilkan data yang akan
diinputkan setelah itu data diupdate. Apabila tidak
sesuai akan dihapus.
Selanjutnya decompose pertama dari DFD level 1,
adalah DFD level 1.1 yang dapat dilihat pada gambar
3.

user

data inputan berita

info berita

proses tampil
berita data info berita data berita
1

+

Gambar 3. DFD level 1.1 Sistem Telecenter
Gambar 1. DFD level 0 Telecenter
Pada level 0 ini menjelaskan desain proses sistem
Telecenter secara umum. Proses dimulai dari user
memasukkan data login. Selanjutnya oleh Sistem
Informasi Telecenter diolah. Sedangkan admin akan
memberikan data user yang akan dihapus, data berita
yang akan dihapus, data user baru, data berita baru,
data inputan user dan data inputan berita yang
nantinya diolah oleh Sistem Informasi Telecenter.
Sistem Informasi Telecenter juga memberikan info
berita kepada user.
Sedangkan DFD level 1 dapat dilihat pada gambar 2.
DFD level 1 ini merupakan decompose pertama dari
DFD level 0.

data login

user

1
data user login
proses login

data user

1
data inputan user

input data
hasil inputan user
user

data user

admin
2
input berita
hasil inputan berita

data inputan berita

data berita

Gambar 4. DFD level 1.2 Sistem Telecenter
DFD level 1.2 ini merupakan decompose pertama
dari proses tampil data pada level 1. Proses input data
disini adalah proses suatu berita masuk dan diinput
didalam inputan berita

user
info berita
2
proses
tampil data
admin
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data inputan user

data user baru

data info berita

data berita

hasil inputan berita

data user yg terupdate
update user

3

data user

data inputan berita
proses input
data data berita yg terupdate

admin

hasil inputan user
dta berita yg kan dihapus

data user baru

admin
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proses
update data

data berita baru

data user yg akan diupdate

admin

+

data user yg terupdate
data user yg akan diupdate

+

data berita baru

update berita
data berita yg terupdate

data berita

admin
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data user ya akan dihapus
proses
hapus data

admin

data user yg terhapus

data berita yg terhapus

+
data berita yg akan dihapus
admin

Gambar 2. DFD level 1 Telecenter
Ada empat proses dalam level ini, proses pertama
adalah dimulai dari data yang dimasukkan oleh user.
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Gambar 5. DFD level 1.3 Sistem Telecenter

data user yg akan dihapus

DFD level 1.3 ini merupakan decompose pertama
dari proses tampil data pada level 1. Dari proses
update data berita akan diolah sesuai dengan yang
diharapkan. DFD level 1.3 dapat dilihat pada gambar
5.
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data user ya akan dihapus

1
data user yg terhapus
data user
hapus data
user

admin

data user yg akan dihapus

2
data berita yg akan dihapus

hapusdata
databerita yg terhapusdata berita
berita

dta berita yg kan dihapus

Gambar 6. DFD level 1.4 Sistem Telecenter
DFD level 1.4 ini merupakan decompose pertama
dari proses tampil data pada level 1. Pada level ini
apabila ada berita yang tidak sesuai akan dihapus.
DFD level 1.4 dapat dilihat pada gambar 6.

membantu gambaran relasi secara lengkap terdapat
juga tiga macam relasi dalam hubungan atribut suatu
file.
Pembuatan Entity Relationship (ER Diagram) yaitu
suatu proses memodelkan database dalam bentuk
grafis. ER Diagram memiliki tiga komponen utama
yaitu :
1) Entitas merupakan objek yang eksis dan dapat
dibedakan dengan objek lain. Entitas bisa berupa
hal yang konkrit seperti asset dan lain – lain, dan
juga bersifat abstrak seperti usaha itu sendiri atau
bagian dari usaha. Setiap entitas mempunyai
atribut. Salah satu dari atribut ada yang bersifat
unik (atribut kunci). Beberapa entitas
kemungkinan tidak mempunyai atribut kunci
sendiri, entitas ini disebut entitas lemah (weak
entity).
2) Atribut merupakan fungsi yang memetakan
himpunan entitas ke dalam jangkauan niali
tertentu (dominan). Ada beberapa jenis atribut
pada ER Diagram misalkan :
▪

4. PERANCANGAN DATABASE
Perancangan database terdiri dari CDM (Coceptual
Data Model), PDM (Physical Data Model) dan ERD
(Entity Relationship Diagram). Berikut akan lebih
dijelaskan tentang desain database dari aplikasi yang
telah dibuat seperti diperlihatkan pada gambar 7, 8
dan 9 :
Berita
no_id
judul
waktu

mendapatkan

login
id
nama
password
email

Simple / Atomic Attribute yaitu atribut yang
tidak dapat dibagi – bagi menjadi atribut
yang lebih mendasar.
▪ Composite Attribute yaitu atribut yang
terdiri dari beberapa atribut yang lebih
mendasar.
▪ Single-Value Attribute yaitu atribut yang
hanya mempunyai satu harga.
3) Relasi yaitu hubungan antara beberapa entitas.
Relasi bisa berupa relasi binary atau relasi
ternary. Relasi biner antara dua buah entitas
mempunyai beberapa kemungkinan yaitu one to
on, one to money, many to one serta many to
many.

Gambar 7. CDM (Conceptual Data Model)
Diawali dari primary key dari berita no id berelasi
dengan id.
BERITA
NO_ID Integer
JUDULText(30)
WAKTU
Text(20)

NO_ID = NO_ID

LOGIN
ID
Integer
NO_ID
Integer
NAMA
Text(20)
PASSWORD
Text(5)
EMAIL
Text(10)

Gambar 8. PDM (Physical Data Model)
ERD (Enrity Relationship Diagram) yaitu cara
menyusun rancangan database dengan menggunakan
kode – kode tertentu. Sehingga dapat membedakan
antara database satu dengan database yang lainnya.
Pada model data relational hubungan antara file
direlasikan dengan kunci relasi (Relation Key) yang
merupakan kunci utama dari masing – masing file
relasi antara dua file atau dua table dapat
dikategorikan dua macam. Demikian pula untuk
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5. PERANCANGAN
INTERFACE
TELECENTER JATIM
Secara blok diagram interface “Telecenter Jatim”
dapat dilihat pada gambar 9.
TELECENTER JATIM
Administrasi Portal Telecenter

User

Lokasi

LogOut

Gambar 9. Rancangan Interface
Sedangkan untuk tiap – tiap halaman web,
rancangannya dapat dilihat pada gambar 10,11,12, 13
dan 14.

Erma, Perancangan Database Telecenter

Administrasi Login Portal Telecenter

Tampilan halaman utama Tecenter Jatim dapat dilihat
pada gambar 14.

User
Password

Login
Gambar 10. Rancangan Halaman Login
Portal Telecenter
TELECENTER JATIM
User Management
Nama User
Admin

Gambar 14. Halaman Utama Telecenter Jatim

Tambah

Kembali

Ubah

Gambar 11. Rancangan Halaman Management
User

6. UJI COBA
Uji coba dilakukan dengan menjalankan aplikasi
database telecenter berbasis Web. Dari halaman
utama jika diklik “logout” maka akan muncul
tampilan seperti gambar 15 dan harus diisikan user
name serta password dengan benar:

Administrasi Login Portal Telecenter
Nama
Lokasi
Alamat situs

SIMPAN

KEMBALI

Gambar 12. Rancangan Halaman Entry Lokasi

Administrasi Lokasi Telecenter
Nama, Lokasi
Muneng, Madiun
Krian, Sidoarjo

Tambah

Jika berhasil menginputkan data user maka data
tersebut akan tersimpan secara otomatis pada
database “Tele_user” serta dapat anda lihat apabila
mengklik “User”.

Kembali

Ubah

Hapus

Ubah

Hapus

Gambar 13. Rancangan Halaman Management
Lokasi
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Gambar 15. Login Portal Telecenter

Database “User” yang tersimpan pada MySql dapat
dilihat pada gambar 16 :
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Gambar 16. Halaman Database “Tele_user”
MySQL

Gambar 16. Halaman Database “Tele_User”

Gambar 18.
Telecenter

Halaman

Management

Lokasi

Untuk mengentri data tentang kota-kota di Jawa
Timur beserta linknya dapat dilakukan dengan cara
mengklik “Lokasi” pada halaman utama sehingga
muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 17. Administrasi Lokasi Telecenter

Setelah anda berhasil mengentri data, maka data

Gambar 19. Halaman Database “Tele_lokasi”

MySQL

tersebut akan tersimpan pada database MySQL secara
otomatis dan anda dapat melihatnya pada halaman
berikutnya.
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Jika database sudah tersimpan pada tabel MySql
maka dengan otomatis akan tampil pada dropdown
seperti pada gambar dibawah ini :
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Gambar 18. Halaman Telecenter

7. KESIMPULAN
Dari proses perancangan Telecenter Jatim ini dapat
dihasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:
1. Website pada dasarnya adalah salah satu cara
untuk saling bertukar informasi. Web merupakan
sebuah klien atau server sistem manajemen
database.
2. Dengan adanya website Telecenter ini kita dapat
mengetahui kota-kota yang di Jawa timur dan
dinamika kependudukannya.
8.
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