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Jurnal Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web
Revisi 1
Belum adanya sistem yang mampu mencatat dan menginformasikan proses
pencampurn kopi, baik dari sisi perbandingan dalam campuran maupun jumlah
masing-masing kopi yang dicampurkan mengakibatkan kebingungan dalam
pencatatan transaksi. Kondisi tersebut tentu membutuhkan analisa bagaimana
menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi penjualan kopi yang menunjang
pendataan tentang keanekaragaman kopi. Buku ini menguraikan bagaimana
cara membangun sistem informasi pada aktivitas yang terkait dengan penjualan
varian kopi, mulai dari bahan asal (jenis kopi) yang digunakan sampai varian
yang dihasilkan. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memudahkan para
usahawan kopi dalam melakukan pengecekan data penjualan kopi yang memiliki
jenis dan golongan yang berbeda-beda.
Artikel yang terdapat pada jurnal Media Informatika Budidarma berasal dari
dosen/peneliti/mahasiswa yang berpengalaman dibidangnya. Artikel tulisan
berasal dari beberapa institusi yang terdapat di Indonesia, yang berisi hasil
penelitian/kajian yang bersifat ilmiah dan ditulis berdasarkan kaidah ilmiah.
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Artikel ilmiah yang dipublikasi berasal dari bidang ilmu komputer dan yang
sebidang
Sistem informasi manajemen (SIM) yang berasal dari Bahasa Inggris yakni
management information system. SIM adalah sistem perencanaan bagian dari
pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen,
manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya
adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan,
biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam
rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas
operasional suatu organisasi. Buku menjabarkan tentang konsep dasar sistem,
informasi, manajemen, komponen sistem informasi manajemen, sistem
manajemen database, sistem informasi, organisasi, dan strategi.
Buku ini merupakan buku yang membahas tentang pembuatan aplikasi
menggunakan perangkat lunak Android Studio versi 5.5.2 dengan Figma sebagai
design tools yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop,
website dan lain-lain. Android adalah sistem operasi yang digunakan pada
smartphone dengan sistem operasi Linux dan bersifat open source. Buku ini
dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan aplikasi berbasis mobile
dengan tampilan buku yang menarik sehingga mudah untuk dipahami oleh
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pemula. Pembahasan dalam buku ini antara lain menjelaskan tentang fullstack &
android developer, dasar-dasar disain, latihan UI/UX, wireframe mobile UI/UX,
navigation UI, prototype, development front end dan kotlin.
Buku ini diciptakan bagi para pembaca yang ingin mengetahui langkah-langkah
dalam membangun aplikasi clustering. Buku panduan ini menggunakan metode
Kmeans Clustering untuk proses pengelompokannya.
SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and dedication from
all academic community in order to integrate information. SEBATIK provides
open publication services for all members of the public, both in all tertiary
educational and teacher environments and other research institutions, with the
freedom to exchange information that is dedicated to facilitating collaboration
between researchers, writers and readers through information exchange.
SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta Dharma
environment since 2001 and is wide open for continuous development. SEBATIK
is published periodically twice a year, namely June and December, this Journal
contains the results of research activities, discoveries and ideas in the field of ICT
(Information and Communication Technology) covering the topics of information
systems, artificial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is
also open to topics of research and service outside the field of ICT topics such as
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topics on public relations, economic improvement, and others. Hopefully with the
articles in cultivation researchers can share knowledge in order to advance
Indonesia, especially East Kalimantan. ISSN : 1410-3737 E-ISSN : 2621-069X
Buku ini berisi 203 halaman yang membahas tentang sebuah sistem dengan
menerapkan metode knn. Buku ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam
pembelajaran mengenai implementasi algoritma knn dalam memprediksi cuaca
pada sebuah aplikasi, dalam buku ini terdapat penjelasan alur metode knn dan
cara mengimplementasikannya pada sistem atau sebuah aplikasi prediksi cuaca.
Buku ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan tentang penerapan sistem
pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan GIS menggunakan
google maps API berbasis web dalam penerimaan dana BOS sehingga memberi
kemudahan kepada Dinas Pendidikan untuk mengambil keputusan yang disertai
dengan data teks dan pemetaan lokasi dari masing-masing sekolah penerima
dana BOS. Buku Penerapan AHP-GIS berbasis web ini disusun terutama untuk
memenuhi kebutuhan referensi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Sistem
Pendukung Keputusan (SPK) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Buku ini
dalam proses penulisannya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan,
penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari
pembaca guna perbaikan materi buku. Harapan utama penulis, dengan
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kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi dalam khasanah pengetahuan,
khususnya dalam sistem pendukung keputusan dengan metode AHP dan di
kombinasikan dengan bidang sistem informasi geografis berbasis web.
Manajemen informasi sebagai suatu sumber mempunyai pola yang sama.
Manajer bertanggung jawab untuk mengumpulkan data mentah dan
memprosesnya menjadi informasi yang dapat digunakan. Perkembangan
organisasi yang semakin kompleks dan tuntutan untuk selalu melakukan
adaptasi terhadap lingkungan organisasi, mengakibatkan proses pengambilan
keputusan dan manajemen juga berkembang. Proses tersebut berkaitan dengan
informasi yang merupakan hal penting dan berharga dalam sebuah organisasi
dewasa ini, karena informasi yang akurat dan cepat dapat sangat membantu
tumbuh berkembangnya sebuah organisasi Secara lengkap buku ini membahas :
Bab 1 Konsep Dasar Sistem Bab 2 Sistem Organisasi dan Informasi Bab 3
Pengambilan Keputusan, Informasi dan Manajemen Bab 4 Sistem Informasi dan
Pengunaannya Bab 5 Pengaruh Sistem Informasi Dalam Pendidikan Bab 6
Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
Buku ini membahas tentang pengguaan Prediksi kebutuhan sebuah perusahaan
kedepannya yang harus diusahakan, dengan begitu akan memudahkan atasan
untuk mengambil sebuah keputusan , dengan menggunakan metode Moving
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Average untuk perhitungan Prediksi. Dalam buku ini membahas juga tentang
teori teori dan pengertian pengertian yang dibahas dalam buku ini
Buku ini menjelaskan tentang tahapan -tahapan pembuatan Aplikasi Peminjaman
Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online. Dimana tahap demi tahap
akan dijelaskan secara rinci dan mudah di pahami pada buku ini
TMJ (Technomedia Journal) merupakan bagian dari Pandawan Incorporation
dengan akses bebas dan terbuka, serta didukung oleh Alphabet Incubator. TMJ
diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Februari dan Agustus. Dimana
publikasi jurnal ini dapat diartikan sebagai media dokumentasi dan informasi
ilmiah yang dapat membantu dosen, mahasiswa dan peneliti dalam
mempublikasikan hasil penelitian, opini dan kajian ilmiah kepada komunitas
ilmiah yang luas. Publikasi TMJ Volume 4 Nomor 2 memuat 10 makalah yang
berkembang di bidang Teknologi Informasi. Diharapkan dapat bermanfaat bagi
komunitas ilmiah yang luas.
Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memperluas diseminasi hasil penelitian
yang dilakukan agar dapat menjangkau dari kalangan akademisi, masyarakat
UMKM maupun pemerhati masalah-masalah UKMKM. Dalam melaksanakan
penulisan buku ini ini bantuan banyak pihak telah tim terima, untuk itu pada
kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Yth: 1. Rektor Universitas
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Sebelas Maret Surakarta 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan 3. Semua pihak yang telah
memberikan bantuan terhadap lancarnya penulisan buku ini. Sadar akan
keterbatasan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan
saran yang konstruktif guna perbaikan buku ini di masa yang akan datang dan
semoga buku ini bermanfaat.
The 1st Conference of Visual Art, Design, and Social Humanities (CONVASH)
2019 is a seminar in the fields of art, design and humanities held on November 2,
2019 by the Faculty of Fine Arts and Design (FSRD), Universitas Sebelas Maret
in Surakarta, Indonesia. Since its establishment as a Faculty 5 years ago, The
Faculty of Fine Arts and Designs has conducted 4 international conferences. The
1st CONVASH 2019 is our international conference new brand and we have a
commitment to hold CONVASH annually. Conference of Visual Art, Design, and
Social Humanities (CONVASH) 2019 is a tangible manifestation of FSRD's
efforts to contribute to science and improve publication quality on the
international level. This event is expected to bring about collaboration, scientific
transfer, and publications that can contribute to the scientific fields of arts, design
and humanities. The conference aims to facilitate research presentations and
knowledge exchange in art, design, technology, and social humanities, as well as
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create academic networks among students, lecturers and researchers in the
related fields. Further, this conference will bring opportunities to learn together to
develop quality research in various fields, expand the collaboration networks
among universities and industries, and become a forum to disseminate research
and knowledge to a wider audience. The committee received more than 130
papers from the participants and based on the results of the reviews, only 96
papers were declared qualified to be presented at the seminar and subsequently
published in the proceedings of CONVASH-2019 Finally, the committee
congratulates and expresses gratitude to the selected participants for the
participation and paper publication in the proceeding of CONVASH-2019. The
committee would also like to thank all parties who have supported and actively
participated for the success of this event. Hopefully this Proceeding can be used
as a reference for technological development and learning improvement in the
fields of education, social, arts, and humanities
Artikel yang terdapat pada jurnal Media Informatika Budidarma berasal dari
dosen/peneliti/mahasiswa yang berpengalaman dibidangnya. Artikel tulisan
berasal dari beberapa institusi yang terdapat di Indonesia, yang berisi hasil
penelitian/kajian yang bersifat ilmiah dan ditulis berdasarkan kaidah ilmiah.
Artikel ilmiah yang dipublikasi berasal dari bidang ilmu komputer dan yang
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sebidang.
Era globalisasi dalam kemajuan informasi menjadi salah satu berkembangan
sistem yang cukup pesat. Penggunaan informasi berbasis komputer dan
smartphone sebagai pengolahan data dalam sistem informasi dapat memberikan
hasil informasi lebih tepat, cepat dan akurat terhadap kebutuhan di Perusahaan.
Diharapkan dengan menggunakan sistem informasi berbasis website dapat
berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Salah satu perusahaan
yang membutuhkan penggunaan teknologi berbasis komputer dan smartphone
dalam pengolahan data.
Pengantar Basis Data (Teori dan Praktik Menggunakan Microsoft Access,
MySQL, dan phpMyAdmin) Penulis : Galih, dkk. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-6449-23-3 Terbit : Juli 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku yang
berjudul Pengantar Basis Data (Teori dan Praktik Menggunakan Microsoft
Access, MySQL, dan phpMyAdmin) adalah sebuah buku yang akan membantu
pembaca dalam belajar basis data secara terperinci. Buku ini memuat sembilan
bab, dengan urutan pembahasannya yaitu 1) Sistem File, Komponen, Objek,
Dan Penggunaan Basis Data, 2) Model Data Relasional, 3) Entity Relationship
Diagram (ERD), 4) Teknik Normalisasi Dan Melakukan Normalisasi, 5) Bahasa
Query Pada Model Data Relasional, 6) Bahasa Query Pada Model Data
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Relasional (Structured Query Language), 7) Backup Dan Recovery Database, 8)
Keamanan Basis Data, 9) Pemeliharaan Integritas Data. Harapan dari
keberadaan buku ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi
pembaca karena materi yang dijelaskan secara berurutan dan juga terdapat
penerapan melalui Microsoft Access, MySQL, dan phpMyAdmin pada setiap
babnya. Basis data tentunya tak sempurna jika kita belum memahami tentang
pengertian dari sistem data. Jadi, pengertian sistem data adalah sebuah struktur
logika yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol akses pada data
yang ada di disk dan digunakan untuk penyimpan data, pengelolaan data,
manipulasi data dan pengumpulan atau pengambil data agar ketika diakses
dapat mudah ditemukan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA
di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
ITSDI (IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation) is a scientific journal
organized by Pandawan & Aptikom Publisher and supported by IAIC (Indonesian
Association on Informatics and Computing). ITSDI is published twice a year,
every April and October
ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal (ABDI Jurnal) merupakan bagian dari
Pandawan Incorporation adalah jurnal ilmiah dengan akses bebas dan terbuka
yang diterbitkan oleh ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) Publisher serta didukung
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oleh Alphabet Incubator, dalam rangka memfasilitasi jurnal ilmiah hasil Civitas
Akademika di bidang Bisnis dan Ekonomi Digital, Kriptografi, Creativepreneur,
Manajemen Keuangan serta Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dalam menghadapi
era digital di Indonesia. ABDI menyediakan media untuk menerbitkan artikel
ilmiah dari para sarjana dan pakar di seluruh dunia terkait dengan topik
Multidisiplin. Semua URL artikel yang diterbitkan akan memiliki Digital Object
Identifier (DOI).
Mewabahnya pandemi covid 19 berdampak terhadap berbagai sektor, salah satu
sektor yang terdampak adalah para pelaku usaha kecil mikro dan menengah
(UMKM). Munculnya aturan dari pemerintah untuk memberlakukan pembatasan
sosial berskala besar telah menyebabkan banyak kerugian bagi para pelaku
usaha karena mengurangi jam operasional bagi pebisnis UMKM. kini banyak
pelaku usaha UMKM beralih menggunakan perdagangan elektronik (ecommerce), maka maksud dari penulisan buku ini adalah mempekenalkan
kepada para pelaku bisnis UMKM untuk menggunakan satu aplikasi dengan
menggunakan aplikasi online berbasis web codeigniter. Codeigniter 3 adalah
framework yang dikembangkan dari pemrograman PHP, memberikan manfaat
seperti jangkauan yang lebih luas, Menghemat biaya operasional, dan membuka
peluang bisnis e-commerce untuk memeperluas peluang perusahaan di pasar,
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meningkatkan penjualan, meningkatkan komunikasi, mempercepat proses dan
meningkatkan produktivitas. Selain itu dibuku ini juga dibahas menggunakan
Plugin API key dari raja ongkir untuk melihat biaya ongkir secara otomatis. dan
cara instalasi dan konfigurasi pada codeigniter 3 dan implementasi pada aplikasi.
Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok
dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau
bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk ke lancaran
sistem perekonomian. Buku ini berisi uraian tentang ruang lingkup bisnis,
bagaimana aktivitas bisnis dijalankan seperti misalnya: bagaimana memulai
aktivitas bisnis, kewirausahaan, bagaimana menangkap dan menelusuri peluang
bisnis, bagaimana mengelola, manajemen dan organisasi, serta menguraikan
jenis dan bentuk aktivitas bisnis, baik bisnis berskala kecil sampai dengan bisnis
berskala besar.
Aplikasi pencatatan data dasar pada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ini memfasilitasi
kelompok dasa wisma untuk menginput data kelompok dasa wisma dan kegiatan yang
dilakukan oleh anggota dasa wisma pada 10 program pokok PKK di Kelurahan Tamanbaru
Banyuwangi. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi tentang seluruh kegiatan PKK
warganya pada pengurus PKK di Kantor Kelurahan. Aplikasi pencatatan data dasar pada
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dibuat untuk PKK kelurahan Tamanbaru. Diharapkan
aplikasi tersebut dapat digunakan di seluruh dasawisma di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga
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PKK kabupaten dengan cepat mendapatkan informasi kegiatan yang dilakukan oleh anggota
PKK. Aplikasi pencatatan data dasar pada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tersebut dapat
dikembangkan pada aplikasi android agar memudahkan petugas dasa wisma dalam
menginputkan datanya.
Covid-19 has changed our educational landscape. It has created distances, yet at the same
time it has also created borderless classrooms. Any student can now jump from one classroom
to another classroom – not only from their own department but also to faculties and even to
universities from all over the worlds in seconds. An Indonesian student can take courses not
only from his/her university but also take courses from Pilipino, Malaysian or U.S.A. University
during the course of their studies. This is possible due to the Indonesian’s Kampus Merdeka
program, which has promoted that education is now free to take, anyway we like, insofar as the
requirements of taking the desired class are met. Students want to learn how to become
creative and innovative beings. How can the School of Arts and Language Studies, such as the
English study program can become competitive individuals? This book contains insights and
results of research done by students, lecturers, teachers, and practitioners, who writes on the
theme: “Arts and Entrepreneurship in Language Studies”.
Buku ini merupakan buku yang membahas tentang bagaimana merancang dan membangun
Sistem Informasi berbasis Web menggunakan Macromedia Dreamweaver CS 6 dengan
bahasa PHP5 dan database MySql. Buku ini semoga dapat membantu mahasiswa dalam
pengerjaan tugas akhir berbasis web. Buku ini membahas : Bab 1 : Konsep Sistem Informasi
Bab 2 : Analisis Sistem Bab 3 : Perancangan Sistem Bab 4 : Instalasi Software Bab 5 :
Pembuatan Database Bab 6 : Pengkodean Program Bab 7 : Kebutuhan Software Bab 8 :
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Petunjuk Penggunaan
TMJ (Technomedia Journal) merupakan bagian dari Pandawan Incorporation dengan akses
bebas dan terbuka, serta didukung oleh Alphabet Incubator. TMJ diterbitkan 2 (dua) kali dalam
setahun, pada bulan Februari dan Agustus. Dimana publikasi jurnal ini dapat diartikan sebagai
media dokumentasi dan informasi ilmiah yang dapat membantu dosen, mahasiswa dan peneliti
dalam mempublikasikan hasil penelitian, opini dan kajian ilmiah kepada komunitas ilmiah yang
luas. Publikasi TMJ Volume 5 Nomor 2 memuat 10 makalah yang berkembang di bidang
Teknologi Informasi. Diharapkan dapat bermanfaat bagi komunitas ilmiah yang luas.
Perkembangan teknologi untuk operating system yang paling banyak digunakan saat ini di
Indonesia, sebagai layar sentuh pada perangkat mobile, salah satunya adalah android.
Sifatnya yang open source mudah dalam pengembanganya. Android merupakan software
system oprasi (SO) yang digunakan saat ini sebagai telepon seluler yang berbasis linux.
Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang, salah satunya pada studi kasus
perusahaan CV Semar Karya Kreatif di Purwokerto, yang memanfaatkan android sebagai
usaha penjualan busana pria, melalui Rancang Bangun System Informasi Berbasis Android
dengan penerapan QR Code pada pengelolaan persediaan barang. Dengan adanya pandemi
covid 19 saat ini terutama di bidang usaha banyak perusahaan menggunakan sarana sosial
media berbasis Android. Guna memberikan pelayanan kepada pelanggan serta meningkatkan
produktivitas perusahaan secara efektif.
TOPSIS ( Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) merupakan salah
satu metode dalam pengambilan keputusan. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan
maupun bidang lainnya dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan hasil yang ideal
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pada permasalahan yang terjadi seperti, dalam hal nya pengambilan keputusan peserta
kegiatan akademik, dimana hasil yang akan diperoleh berupa nilai alternatif dari masingmasing kriteria yang diinginkan dengan nilai paling mendekati nilai dari solusi ideal positif dan
paling jauh dari nilai solusi ideal negatif. Preference Ranking Organization For Evaluation
(Promethee) digunakan untuk memperhitungkan karakteristik dari data yang ada. Metode
Topsis memiliki kelebihan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien
dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan
dalam bentuk matematis yang sederhana dan Metode Promethee sebagai penentuan urutan
(prioritas) dalam analisis multikriteria dimana kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan
merupakan masalah pokok metode promothee. Metode Promethee yang digunakan dalam
penelitian ini memiliki kelebihan, di antaranya metode ini memiliki fungsi preferensi yang
digunakan untuk mengelompokkan tipe keputusan. Salah satu tipe tersebut adalah tipe
preferensi linear. Confusion matrix sebagai model klarifikasi. Confusion matrix digunakan
untuk memperoleh nilai precision, recall, dan accuracy. Nilai confusion matrix biasanya
ditunjukkan dalam satuan persen (%). Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan kriteria yang
telah ditetukan oleh perusahaan. Hasil dari penerapan metode topsis dan promethee ini
diharapkan dapat menjadi suatu acuan nilai dengan hasil pemilihan yang sesuai dengan
kriteria yang ditentukan. PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman
dasar yang menggunakan scripting dimana bahasa pemrograman PHP menyatu dengan
HTML (kode dasar website) yang dijalankan pada server dan hasilnya akan ditampilkan pada
web browser. PHP merupakan bahasa pemrograman open source sehingga dapat
memudahkan penggunanya untuk melakukan pengembangan. Dengan terbitnya buku ini kami
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berharap dapat memberikan manfaat yang besar serta memberikan ilmu pengetahuan baru
bagi pembacanya baik itu untuk pelajar, tenaga pengajar maupun masyarakat umum yang
sedang memerlukan referensi mengenai penggunaan metode TOPSIS dan metode
PROMETHEE serta metode Confusion Matrix sebagai perbandingan metode menggunakan
bahasa pemrograman PHP.
Jurnal Media Informatika Budidarma yang dipublish ini merupakan Volume 3 No 3 Juli 2019
dengan bidang yang dibahas di dalamnya yaitu Ilmu Komputer.

Revolusi teknologi digital membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia saat
ini, termasuk di bidang pariwisata. Sehingga digital tourism dinilai sebagai salah satu
strategi efektif dalam mempromosikan potensi unggulan suatu daerah. Revolusi
teknologi digital ini tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Secara alamiah akan mengubah
dunia, menciptakan model bisnis baru, jadi pelaku industri yang tidak mau berubah
dengan platform digital, pasti akan ditinggalkan. Teknologi ini bahkan mampu merubah
beberapa perilaku manusia. Teknologi telah membuka informasi di dunia menjadi lebih
mudah untuk dijangkau maupun dikuasai oleh manusia, termasuk bagi para turis.
Fenomena ini pun mampu merubah pola bisnis yang terjadi pada pariwisata. Dunia
bisnis yang sebelumnya dikuasai oleh pelaku bisnis, saat ini berubah menjadi dikuasai
oleh manusia dengan kehadiran sosial media. Sektor pariwisata baru-baru ini menjadi
bidang yang potensial untuk memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Pada banyak negara di dunia, proses perencanaan dan pengembangan
sektor pariwisata tidak sering menjadi skala prioritas kerja pemerintahan. Di banyak
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negara, dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, pembahasan
tentang SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar
dan efektif seringkali mendapat perhatian yang rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan
sama sekali diabaikan.
We are delighted to introduce the proceedings of the 1st International Conference on
Engineering, Science, and Commerce (ICESC 2019). Tourism is one of the fastest
growing industries and contributes a great deal to economies around the world.
However, it is inevitable that activities in the development of the tourism industry have
caused many problems both in local culture and the environment. What is the role of
Engineering, Science, and Commerce to support Sustainable Tourism? This
conference has brought researchers, academicians and practitioners to contribute to
the body of knowledge and practical problem solving from the field of engineering,
science, and technology that are relevant to support sustainable tourism. Engineering
papers focused on the role of renewable energy, information technology, civil and
mechanical engineering researches that support sustainable tourism. In the field of
science, the papers discussed achievements of the latest technology in finding
environmentally friendly products. The role of business and accounting systems to
support the sustainable tourism was indicated by more than 20 papers. We hope that
the proceedings will be an exceptional source for readers who concern to the impacts
of the development of tourism on natural resources, consumption patterns, pollution
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and social systems.
Buku ini sebagai sebuah sumbangan pemikiran untuk pembangunan daerah seshingga
mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya. tujuan dari
buku ini adalah dapat memberikan solusi dan terobosan baru dalam konteks "Daerah
membangun" sebagai optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. keberhasilan
membangun daerah tidak terlepas kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah. maka
dengan membaca buku ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan
yang dihadapi pemerintah dalam membangun dan memngembangkan daerahnya
sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan masing-masing daerah. buku ini,
tidak hanya bersumber dari 1 (satu) kajian ilmu tetapi terkait dengan berbagai ilmu
yang mendukung "Daerah membangun" meliputi tentang kebijkan pariwisata, kebijakan
pendidikan, UMKM, BUMDes dana desa, komunikasi, pembangunan daerah,
pemberdayaan masyarakat dan manajemen. Maka, diharapkan dengan adanya
berbagai kajian ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan
kalangan publik
Buku ini merupakan buku yang membahas tentang bagaimana merancang dan
membangun sistem informasi berbasis visual menggunakan Microsoft Visual Studio
2010 dan mengunakan basidata (database) MySQL. Semoga buku ini dapat
memberikan contoh dan membantu para mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas
akhir maupun skripsi untuk membuat suatu sistem informasi berbasis visual, khususnya
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yang menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 dan sebagai buku praktikum mata
kuliah Pemrograman Visual. Buku ini membahas : Bab 1 : Konsep Sistem Informasi
Bab 2 : Perancangan Sistem Bab 3 : Instalasi Perangkat Lunak Bab 4 : Pembuatan
Basisdata Bab 5 : Pengkodean Program Bab 6 : Petunjuk Penggunaan Bab 7 :
Spesifikasi Perangkat Lunak
Buku Pemasaran Digital Pariwisata Indonesia mengupas tentang bagaimana industri
pariwisata mampu menggunakan platform digitalisasi dalam mengembangkan dan
meningkatkan strategi pemasaran pariwisata Indonesia sehingga pengusaha atau
pemasar tidak merasa kesulitan untuk menerapkan strategi pemasaran unggul dan
berintegrasi. Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi Pemasaran Digital Indonesia.
Dalam lingkungan pemasaran digital yang meningkat pesat secara langsung
memengaruhi seluruh bidang pemasaran, tak terkecuali Pemasaran Digital Pariwisata
Indonesia. Lingkungan pemasaran menuntut pengusaha peka terhadap kebutuhan
pasar dan konsumen sebagai generasi baru yang identik dengan perilaku aktif
terhadap penggunaan TIK dan digitalisasi. Buku ini membahas tentang: Bab 1
Pemasaran Digital Pariwisata Indonesia: Peluang dan Tantangan Bab 2 Pemasaran
Digital Pariwisata dan Pelabuhan Udara Bab 3 Aplikasi Digital Pemasaran dan Promosi
Pariwisata Indonesia Bab 4 Pemasaran Digital Pariwisata Kuliner Indonesia Bab 5
Pengembangan Destinasi Melalui Pendekatan Digital Bab 6 Peran Media Digital Dalam
Pariwisata Indonesia Bab 7 Pengembangan Pariwisata Berbasis Teknologi Bab 8
Page 19/20

Read Online Jurnal Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Revisi 1
Pengembangan Model Pemasaran Elektronik Untuk Pariwisata dan Perhotelan Bab 9
Transformasi Digital Pariwisata dan Perilaku Konsumen Bab 10 Strategi Bisnis dan
Manajemen Pemasaran Digital Pariwisata Indonesia Bab 11 Tata Kelola Bisnis
Pariwisata Bab 12 Pariwisata Digital dan Peningkatan Ekonomi Indonesia
Jurnal Media Informatika Budidarma Vol 4 No 1 Januari 2020
Copyright: e47ad85935bfada60a56aed5c11fc10c

Page 20/20

Copyright : edu.swi-prolog.org

