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Sistem pendaftaran pelatih sepak bola 

Deskripsi: 

 Aplikasi pendataan para calon pelatih sepak bola secara komputerisasi. Fitur utama pada 

aplikasi ini adalah input data personal, yang meliputi biodata, keahlian, dan informasi teknis yang 

berkenaan dengan media yang digunakan user untuk mengakses aplikasi. Beberapa fitur dalam 

aplikasi ini adalah caphta matematika sederhana, halaman admin, kode unik untuk masing – masing 

user yang dapat digunakan mengakses secara cepat data pribadi user. 

Uraian Tugas: 

- Menganalisa kebutuhan system sesuai rancangan kebutuhan aplikasi 

- Mengaplikasikan design yang diajukan klien 

- Melakukan penyusunan database 

- Pengkodean aplikasi 

- Melakukan pengujian dan perbaikan sesuai kesepakatan proyek 

Bahasa: 

aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman: CSS, HTML, PHP, Javascript dan 

database MySQL. Dibangun menggunakan system operasi Windows untuk kemudian ditempatkan 

pada salah satu penyedia jasa web hosting. 

Screenshot: 

 

  



Sistem informasi kepegawaian 

Deskripsi: 

 System informasi kepegawaian merupakan bagian dari proses digitalisasi system pendataan 

pegawai yang sudah berjalan. Aplikasi ini memungkinkan para pegawai dapat mengakses data diri 

secara lengkap dan akurat. Fitur utama pada aplikasi ini adalah pendataan para pegawai yang 

meliputi biodata, data karir dan manajemen dokumen. System yang dikerjakan adalah halaman 

belakang (Backend) dengan dua tingkatan user, yaitu, user sebagai administrator dan user sebagai 

pegawai. 

Uraian Tugas: 

- Melakukan analisa terhadap system yang sudah berjalan dan menentukan bagian sistem 

yang dapat di kenai proses komputerisasi. 

- Melakukan pendampingan pada rapat pengembangan sistem 

- Melakukan penyusunan database yang dibutuhkan aplikasi 

- Pengcodean aplikasi 

- Pengujian dan perbaikan pada aplikasi sesuai kesepakatan proyek 

Bahasa: 

 Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman CSS, HTML, PHP, Javascript, dan 

database MySQL. System ini dikerjakan pada system operasi windows dan diaplikasikan pada system 

operasi Linux Centos untuk digunakan dalam jaringan internal (LAN). 

Screenshot: 

 



 

 

 

 

  



 

Sistem database jalan dan jembatan Metropolitan 2 Jatim 

Deskripsi: 

 Aplikasi pendataan dan manajemen jalan dan jembatan di jawa timur dalam kewenangan 

Direktorat Jendral Bina Marga, Satker Metropolitan 2 Surabaya. Fitur utama dalam aplikasi ini adalah 

pendataan informasi jalan, jembatan, dan manajemen terhadap jalan dan jembatan. 

Uraian Tugas: 

- Melakukan analisis database yang digunakan mengembangkan system 

- Melakukan pengembangan sistem database sesuai rencana pengembangan 

- Pengcodean halaman belakang (backend) dengan fitur leveling user. 

- Melakukan uji coba, perbaikan dan memastikan aplikasi yang dibangun dapat bekerja 

dengan baik.  

Bahasa: 

 Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman web antara lain: CSS, HTML, PHP, 

Javascript, Google API, database MySQL. Aplikasi dibangun menggunakan framework Codeigniter 

dan Bootstrap versi 2. 

Screenshot: 

 

 

 


