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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim, 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur yang tulus saya haturkan kehadirat 

Allah SWT ‘azza wajalla. Disetiap tarikan nafasku aku tak pernah berhenti 

memuja dan memuji keagunganMu. Sholawat dan Salamku semoga selalu 

tercurahkan pada Sang Kekasih, Sang Pelipur Lara, Sang Nabi dan Rosul 

Muhammad SAW. Betapa rindu hati ini ingin bertemu dan menatap wajahmu 

yang mulia duhai engkau Ya Rasul....lentara hidupku yang selalu ingin aku 

teladani  akhlaqmu yang sugguh mempesona. 

Alhamudulillah akhirnya penulis dapat  menyelesaikan Tugas Akhir dengan 

judul: “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN  SISTEM INFORMASI 

AKADEMIK BERBAHASA ARAB MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 

OPEN SOURCE (STUDI KASUS UNIPDU JOMBANG)” ini dengan kerja 

keras dan semangat menderu penulis akhirnya dapat selesai tepat waktu. Sekaligus 

mengakhiri studi strata 1 penulis di program studi Sistem Informasi Fakultas 

Teknologi Informasi ITS Surabaya, semoga ini bukanlah akhir  pendidikan formal 

penulis. 

Penulis sangat yakin bahwa Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa tangan-

tangan yang membantu disekitar penulis. Oleh karena itu penulis sangat 

berterimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini, antara lain: 

1. Ibu dan Bapak tersayang, orang yang paling penulis hormati di dunia ini, atas 

segala kasih sayang, doa, bimbingan, didikan  dan perjuangan serta semua 

yang telah diberikan beliau berdua hingga penulis dapat menjadi seperti 

sekarang ini (Bapak Ibu Sekarang Yakin kan bahwa anak petani desa pun bisa 

menjadi seorang sarjana komputer?). Semoga ini dapat menjadi kebahagiaan 

buat beliau berdua. 
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2. Bapak Ir. Khakim Ghozali, selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua 

Program Studi Sistem Informasi FTIF ITS Surabaya. Atas arahan, bimbingan, 

dan semangat yang diberikan beliau kepada penulis. 

3. Bapak Yosi Agustiawan, ST, MMT  pembimbing  lapangan penulis di 

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang  dan Bapak  Imam 

Ghozali, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing Bahasa Arab penulis. 

4. Bapak Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom selaku Dosen Wali penulis. 

5. Bapak Prof. DR. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc selaku dosen dan dekan Fakultas 

Teknologi Informasi ITS dan Bapak Rully Sulaiman, S.Kom, M.Kom selaku 

Sekretaris Program Studi Sistem Informasi FTIF ITS serta semua dosen-dosen 

penulis di Program Studi Sistem Informasi FTIF ITS Surabaya. 

6. Pimpinan Yayasan Dana Bantuan Jakarta atas beasiswa yang diberikan kepada 

penulis tiap bulan dari awal kuliah hingga penulis lulus. 

7. Pimpinan PT Unilever Indonesia (khususnya buat Pak Bayu), PT Bank Niaga, 

PEMDA Tingkat II Banyuwangi, Yayasan DD Republika, Beasiswa PPA 

yang juga telah menjadi sponsor (pemberi beasiswa)  selama  penulis 

menempuh studi di Program Studi Sistem Informasi  ITS Surabaya. 

8. Keluarga penulis: Pak Dhe dan Budhe, Pak Lek dan Bulek semuanya yang ada 

di Banyuwangi terima kasih banyak atas dukungan dan  doanya selama ini. 

Adikku: Iim dan Iva (Kamu harus bisa jauh lebih baik  dari kakak dan terima 

kasih atas surat  dan dorongan semangatnya, maaf belum sempat balas lho...). 

Juga Buat Mbak Tini, Mbak Waroh, Mas Yadi di Larantuka (Makasih 

doronganya, doakan aku bisa silaturrahim ke Larantuka). 

9. Sahabat-sahabat penulis, khususon buat Arbi (Math’02). Makasih 

persahabatanya selama ini. Kau yang telah ajari aku arti seorang sahabat sejati. 

Maaf jika aku terkadang orangnya egois. 

10. Teman-teman  seperjuangan penulis di KMSI (Keluarga Mahasiswa Sistem 

Informasi), KISI (Kajian Islam Sistem Informasi) dan semua warga SI 01, SI 

02, SI03, SI04, dan SI05. Vivat SI... !!!  vivalah selalu jurusan yang kucinta 

Sistem Informasiku. Utamanya buat SI02 kan kujadikan kau semua sebagai 

kenangan terindah dalam hidupku. 
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11. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII 1011 (Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia  Komisariat Sepuluh Nopember ITS) khususnya buat: Cak Teguh, 

Cak Rahmat, Cak Yidin,  Cak Tar, Mbah, Mbak Hammah, Djun, Arbi dan 

semuanya deh especially alumni MAPABA XII  Darul Ulum. Kalian semua 

telah ajari aku arti sebuah kesalihan sosial. 

12. Ikhwah fillah di JMMI (Jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS), FSLDJ (Forum 

Lembaga Dakwah Jurusan), BPM (Badan Pusat Mentoring ITS), Jamaah 

Tabligh dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) maafkan ana jika akhirnya ana 

menjadi salah satu orang yang berguguran di jalan dakwah. Teruskan 

perjuangan Antum semua! Allahu Akbar!!! 

13. Mas Dian dan Mas Yudha di CV Omega Mediatama yang telah memberi 

kepercayaan kepada penulis untuk bekerja dalam timnya Omega selama 

hampir dua tahun lebih. Juga buat teman-teman programmer omega: Yusri, 

Kadek, Fajar, Gigih, Jambrong, Giant, Firman, Seto, Budi dan semuanya deh.. 

tetap semangat. Maafkan jika akhirnya saya terpaksa harus meninggalkan  

kalian untuk mengerjakan Tugas Akhir ini, Jangan bilang aku penghianat lho 

ya... 

14. Teman- teman di Koartech Inc. (Azis, Azam, Novan, semuanya) Jangan lemah 

semangat! GO Fighting ! Tunjukkan  kita bisa menjadi The Best Enterpreneur. 

15. Seluruh staf di SMK Telekomunikasi Darul Ulum. Terima kasih selama telah 

menerima saya dengan baik sekali sebagai bagian dari  SMK Telkom DU. 

16. Adik-adikku sekaligus murid-muridku yang  cakep dan lucu-lucu di SMK 

Telekomunikasi Darul Ulum (Diah, Annisti, Ita, Shinta, Bachtiar, Anam, 

Bambang, CS) semoga tercapai semua cita-cita kalian. ‘You Are My 

Inspiration To Be Better’. 

17. Semua  Staf karyawan di Fakultas Teknologi Informasi ITS dan Staf 

Karyawan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang yang telah 

banyak membantu selama penulis mengerjakan Tugas Akhir ini. 

18. Semua pihak yang telah membantu dan memberi arti dalam pengerjaan Tugas   

      Akhir ini. 
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. 

Hal ini membuat penulis semakin sadar bahwa ilmu yang penulis dapatkan baru 

sebagian sangat kecil dari setetes air di Samudra. Untuk itu penulis sangat terbuka  

untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Dan semoga hal ini 

mendorong penulis untuk belajar-dan belajar lagi hingga akhir hayat nanti. Akhir 

kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi setiap 

pembaca. 

 

 

                      Surabaya, Juli 2006 

 

          Penulis 



Persembahan: 

Hasil Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan intuk: 

Almamaterku tercinta, Pondok Pesantrem Darul Ulum Jombang, Khususnya 

Buat Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) semoga karya ini 

Dapat diimpl;ementasikan dan bermanfaat di UNIPDU. 

Juga Buat Kedua Orang Tua Penulis atas pengorbanan dan perjuangan beliau berdua 

Juga Buat Jurusan yang tercinta: 

Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi ITS   

Semoga Dapat Menjadi lebih baik dan Terbaik 

Amiiin!! 

 

 

Kata Mutiara: 

Khoirunnasi Anfa’uhum Linnasi 

(Hadist Rosulullah SAW) 

Pada Akhirnya Nilai Manusia itu tidak dinilai dari 

Gelar Kesarjanaan Yang Ia peroleh, Jabatan yang tinggi, 

Atau bahkan Kekayaan yang berhasil ia kumpulkan. 

Akan tetapi........ 

Nilai manusia itu diukur dari seberapa besar ia bermanfaat bagi orang lain. 

‘Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain’ 

Semoga Aku Bisa.......... 

Amiiin!! 
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ABSTRAK 

 

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) adalah salah satu 

perguruan tinggi swasta di kabupaten Jombang Jawa Timur. Yang membedakan 

perguruan tinggi ini dengan perguruan tinggi lainya adalah pengelolaanya yang 

berbasis pesantren yang memadukan antara kurikulum nasional dengan 

kurikulum lokal khas pesantren dan pemakaian Bahasa Arab yang wajib 

dibudayakan penggunaanya dalam komunikasi lisan dan tulisan. UNIPDU saat 

ini telah memiliki 5 fakultas dengan jumlah total mahasiswa aktif tidak kurang 

dari 740 mahasiswa . 

       Walaupun telah memiliki  infrastruktur jaringan komputer dengan 

jumlah dan kualitas yang memadai, akan tetapi sampai saat ini pengelolaan 

administrasi akademik di UNIPDU masih dilakukan secara manual. Hal ini 

menimbulkan permalahan diantaranya adalah: Data akademik yang tidak 

konsisten (inconsistency), Data Redundancy dan Porses yang tidak efektif dan 

efisien. Sebagai solusi permasalahan tersebut dalam Tugas Akhir ini penulis 

merancang dan membuat sistem informasi akademik (SIAKAD) online dengan 

fitur berbahasa arab. 

 Pembuatan Sistem Informasi Akademik ini menggunakan teknologi 

opensource sebagai solusi yang paling efisien. Kebutuhan untuk menampilkan 

informasi Berbahasa Arab dalam Tugas akhir  digunakan teknologi UNICODE. 

Sehingga SIAKAD ini dapat diakses dengan dua versi (Bahasa Indonesia dan 

Arab). 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, Teknologi Open Source, Bahasa Arab, 

Teknologi UNICODE 
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ABSTRACT 

 
Darul Ulum High Dormitory Univerity (UNIPDU) is one of private 

university in Jombang East Java. The differecences between this University with 

the others are the dormitory-based management that combine national curriculum 

and local dormitory curriculum And using of Arabic in daily Oral and Written 

Communication is an Obligation. UNIPDU now has 5 faculty with not less than 

740 active student . 

       Although have had computer network infrastructure with qualified 

quantity and quality, but  now academic  management in UNIPDU still done 

manually. So the problems are: Inconsistency Of Data, Data Redundancy and not 

effective and eficient process. As the solution of those problems in this final 

project The Writer try to design and develope Arabic Enable Online Academic 

Information System (SIAKAD). 

 The Development of This Online Academic Information System use  Open 

Source Technology as The Most cost-effective Solution. The need of Arabic 

Enable Information Visualisationin this final used Unicode Technology. So This 

online Academic Information System can be accessed with two version 

(Indonesian And Arabic)/ 

 

Keywords: Academic Information System, Open Source Technology, Arabic-

Enable, UNICODE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) adalah salah satu 

perguruan tinggi swasta di kabupaten Jombang Jawa Timur. Yang 

membedakan perguruan tinggi ini dengan perguruan tinggi lainya adalah 

pengelolaanya yang berbasis pesantren yang memadukan antara kurikulum 

nasional dengan kurikulum lokal khas pesantren. UNIPDU saat ini telah 

memiliki 5 fakultas yaitu: Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Sastra dengan 

jumlah total mahasiswa aktif tidak kurang dari 740 mahasiswa. 

      Walaupun telah memiliki  infrastruktur jaringan komputer dengan jumlah 

dan kualitas yang memadai (perbandingan jumlah mahasiswa dengan jumlah 

komputer 1:10), akan tetapi sampai saat ini pengelolaan administrasi 

akademik di UNIPDU belum dilakukan dengan menggunakan satu sistem 

informasi akademik yang terpadu. Data akademik dikelola secara terpisah di 

masing-masing fakultas dengan menggunakan database microsoft access. 

Kemudian data di-copy-kan secara manual ke BAAK (Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan) untuk keperluan administrasi Universitas dan 

Biro Administrasi Keuangan (BAK) untuk keperluan administrasi keuangan 

mahasiswa, dimana besar kecilnya SPP yang dibayar sesuai dengan jumlah 

SKS yang diambil. Hal ini berakibat sering terjadinya duplikasi dan 

inconsistency data. Sebagian besar kegiatan akademik seperti penyusunan 

rencana studi mahasiswa masih dilakukan secara manual, sehingga dalam 

proses pengelolaan data tidak efisien dan tidak efektif. Pengelolaan 

administrasi akademik yang terpisah antar fakultas  juga menyulitkan 

managemen dalam melakukan pengawasan. 

Bertambahnya jumlah mahasiswa menuntut  kebutuhan akan sebuah 

sistem informasi akademik yang lebih cepat dan efisien, hal ini perlu 
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dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepuasan  mahasiswa terhadap layanan 

universitas. Tingkat kepuasan mahasiswa adalah hal yang penting diperhatikan 

oleh universitas di tengah-tengah era persaingan yang sangat ketat saat ini. 

Jika tidak, universitas harus bersiap-siap ditinggalkan oleh masyarakat. 

Sebagaimana halnya seperti pada beberapa pesantren modern di Indonesia 

seperti Pondok Pesantren Modern ’Darussalam’ Gontor Ponorogo. Pemakaian 

Bahasa Arab bagi sivitas akademik UNIPDU sebagai perguruan tinggi yang 

berbasis pesantren  adalah  kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Bahasa 

arab merupakan bahasa  yang harus dibiasakan untuk dipakai sebagai  alat 

komunikasi baik lisan maupun tulisan dalam lingkungan UNIPDU, khususnya 

pada Fakultas Agama Islam. Apalagi dengan adanya  rencana strategis  

UNIPDU untuk menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi islam 

di negara-negara timur tengah membuat adanya sistem informasi akademik 

berbahasa arab ini sangat penting.  

Akhirnya, dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk merancang 

dan membuat  sebuah sistem informasi akademik terpadu berbahasa arab yang 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap pengelolaan akademik UNIPDU. Dengan adanya sistem informasi 

akademik terpadu ini  diharapkan juga bisa menjadi keunggulan kompetitif 

bagi UNIPDU. 

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah: 

 Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan user dengan tepat? 

 Bagaimana merancang  sistem informasi akademik UNIPDU sesuai 

dengan kebutuhan user? 

 Bagaimana menampilkan informasi berbahasa arab dalam sistem informasi 

akademik? 

 Bagaimana melakukan integrasi informasi dari berbagai antar muka user 

yang berbeda format tampilanya (berbahasa arab dan berbahasa 

indonesia)? 
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1.3 Ruang Lingkup Permasalahan 

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka batasan-batasan 

dalam tugas akhir ini adalah: 

 Yang dimaksud dengan SIAKAD terpadu (integrated) dalam tugas akhir 

ini adalah sistem informasi akademik yang memadukan informasi 

akademik seluruh jurusan dan fakukltas di UNIPDU dan informasi 

akademik di BAAK dan BAK Universitas. 

 Perancangan dalam SIAKAD terpadu (integrated) ini menggunakan 

pendekatan pendekatan OOAD(Object Oriented Analysis And Design) 

dengan UML(Unified Modeling Language). 

 Yang dimaksud dimaksud berbahasa arab dalam tugas akhir ini adalah 

terjemahan dalam bahasa arab dari bahasa indonesia yang ditulis dalam 

huruf arab, jika tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa arab seperti nama 

mahasiswa, dan nama jalan maka akan ditulis dengan huruf arab pego 

(tulisan non arab yang diarabkan). 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang dan membuat sistem 

informasi akademik terpadu UNIPDU berbahasa arab  dengan menggunakan 

teknologi informasi yang tepat guna. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 Terbentuknya Sistem Informasi Akademik Terpadu UNIPDU yang dapat 

menampilkan informasi dalam bahasa arab. 

 Meningkatnya tingkat kemudahan mahasiswa UNIPDU dalam menyususn 

rencana studi. 

 Terintegrasinya informasi akademik di setiap fakultas dan jurusan 

sehingga memudahkan managemen universitas dalam melakukan 

pengawasan/monitoring akademik. 
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 Terintegrasinya informasi di BAAK dan BAK sehingga memudahkan 

dalam administrasi keuangan UNIPDU. 

 

1.6  Metodologi 

Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahap pengerjaan yang 

tertera sebagai berikut : 

1. Studi Literatur dan Identifikasi Permasalahan 

Tahap ini dilakukan untuk memahami metode  analisa kebutuhan user dan 

perancangan sistem informasi, konsep Object Oriented Anakysis And 

Design Dengan UML(Unified Modeling Language), teknologi Open 

Source  dan teknologi pendukung lainya. 

2. Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan identifikasi 

kebutuhan pengguna (user requirement) SIAKAD dari berbagai sumber 

informasi dengan menggunakan beberapa metode seperti inspeksi 

dokumen, wawancara, questionere dan sebagainya. 

3. Perancangan dan Desain Sistem 

Hal yang dilakukan oleh tahap ini didapatkan dari tahap sebelumnya. 

Tahap ini menerjemahkan kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan 

menjadi sebuah rancangan aplikasi yang sesuai dengan keinginan instansi 

terkait. Desain sistem dibuat dengan benar-benar memperhatikan serta 

berpedoman pada rancangan aplikasi.  

4. Pembuatan Aplikasi 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai 

dengan dengan desain sistem yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. 

Sistem Informasi Akademik terpadu ini dikembangkan dengan 

menggunakan teknologi open source. 

5. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini aplikasi akan dievaluasi dengan menggunakan beberapa 

parameter antara lain: 

a. Keakuratan data. 
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Untuk menguji dari keakuratan data, dilakukan masukan sebuah data 

baru kedalam database, kemudian dilihat pada aplikasi, apakah data 

sesuai atau tidak  

b. Kemudahan Pemakaian 

Analisa ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

kemudahan (user friendly) dan seberapa cepat aplikasi tersebut 

dipahami oleh user. 

c. Kecepatan Akses 

Parameter ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat aplikasi 

memproses sebuah request dari user setelah melakukan aksi  termasuk 

juga seberapa cepat untuk menampilkan sebuah halaman.  

      Hasil analisa ini selain digunakan untuk mengukur kinerja sistem, juga   

      dipergunakan untuk memperbaiki kekurangan dari sistem.  

6. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap terakhir ini merupakan dokumentasi pelaksanaan tugas akhir. 

Diharapkan, buku tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin 

mengembangkan sistem ini lebih lanjut maupun pada lain kasus. 

Adapun sistematika Laporan Tugas Akhir dibagi menjadi beberapa bab 

sebagai  berikut : 

 Bab I berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup permasalahan, 

tujuan, manfaat serta metodologi. 

 Bab II berisi studi kepustakaan. Berisi konsep sitem informasi akademik, 

Teknologi Open Source (PHP dan Postgre SQL), UNICODE. 

 Bab III berisi tentang analisa dan desain sistem informasi akademik. 

 Bab IV berisi penjelasan langkah-langkah  implementasi perancangan. 

 Bab V berisi hasil-hasil ujicoba yang dilakukan terhadap sistem disertai 

analisa terhadap hasil ujicoba yang disertai dengan evaluasi. 
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 Bab VI berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Tugas 

Akhir beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 



BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Konsep  Sistem Informasi Akademik 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akademik 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan untuk 

dapat memberikan mutu yang prima disegala aspek menyebabkan penerapan sebuah sistem 

informasi yang didukung teknologi informasi yang sesuai adalah mutlak dilakukan. Dengan 

penerapan sistem informasi diharapkan sebuah lembaga pendidikan dalam segala kegiatannya 

dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia industri, dan intern mereka 

dengan lebih cepat, lebih baik, dan tentunya lebih murah. 

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan 

seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung 

oleh teknologi informasi. Dengan penerapan SIAKAD akan mempengaruhi mutu layanan secara 

keseluruhan, yaitu layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan 

(Front Office) dan satu lagi tentunya layanan yang berhubungan dengan intern lembaga 

pendidikan itu sendiri (Back Office). 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Online dikembangkan dengan web sebagai antar 

muka penggunanya. Diharapkan dengan ini maka aplikasi ini dapat diakses kapan saja, di mana 

saja, implementasinya relatif murah dan tentunya mudah digunakan. 

 

2.1.2 Sasaran Sistem Informasi Akademik 

Sasaran Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Front 

Office dan Back Office yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Front Office 

- Mengembangkan cara promosi baru menggunakan teknologi internet sehingga dapat 

memperluas pangsa pasar dari sebuah perguruan tinggi. Karena dengan teknologi internet 

maka masyarakat dapat mengakses informasi / profil perguruan tinggi kapan saja dan di 

mana saja. 



- Membangun citra dan kinerja baru sebagai perguruan tinggi yang fokus akan 

perkembangan dan didukung oleh teknologi informasi dalam proses belajar mengajar 

serta pengelolaan danmanajemennya. 

b. Back Office 

- Mengatasi masalah kelambatan mengakses informasi yang sering terjadi dalam 

pengelolaan operasional perguruan tinggi. 

- Efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan manajemen perguruan tinggi 

- Menciptakan sistem kontrol operasional dan manajerial pengelolaan perguruan tinggi 

yang baik (accountable) 

 

2.1.3  Ruang Lingkup  Aplikasi Sistem Informasi Akademik 

a. Front Office 

Ruang lingkup Aplikasi Sistem Informasi Akademik yang dapat dikembangkan pada  sisi 

front office antara lain: 

-    Web Portal Perguruan Tinggi 

-     Email 

-     SMS SIAKAD 

b. Back Office 

Ruang lingkup Aplikasi Sistem Informasi Akademik yang dapat dikembangkan pada  sisi 

front office antara lain: 

1. Modul Akademik  

- Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru 

- Kelas Ujian Seleksi 

- Perkuliahan 

- Daftar Ulang Mhs Baru 

- Pembagian Kelas Mhs. Baru 

- Manajemen Studi 

- Proses Belajar MengajarAkhir Perkuliahan 

- KTA 

- Sidang 

- Wisuda 



- Ijasah 

2. Modul Kemahasiswaan 

- Database Mahasiswa 

- Hasil Studi 

- Catatan Pembayaran Akademik 

- Cuti Kuliah 

3. Modul Keuangan 

- AnggaranPenerimaan 

- Hutang 

- Deposit 

4. Modul Kepegawaian  

- Database Pegawai 

- Riwayat Pendidikan 

- Riwayat Cuti 

- Kompetensi Mata Kuliah 

- Riwayat Pembimbing Akademik 

- Riwayat Pembimbing KTA 

- Riwayat Mengajar 

5. Modul Administrasi Umum 

- Tata Usaha Kantor  

- Pengadaan dan Distribusi  

- Inventarisasi dan Perawatan 

6. Modul Perpustakaan 

- Database Anggota 

- Catatan PinjamanKollksi Perpustakaan 

- Catatan Simpan PinjamDatabase Pengarang 

- Database Penerbit 

7. Modul Informasi 

- Activity Log 

- Database Log 

- SMS Log 



- Online Account 

8. Modul Set Up  

- Pengaturan Modul  

- Pengaturan Login  

- Hak Akses  

- Referensi 

- Akademik 

- Kepegawaian 

- Finance 

- Perpustakaan  

 

2.1.3  Keuntungan Aplikasi Sistem Informasi Akademik 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari implementasi Sistem Informasi Akademik 

(SIAKAD) Online adalah: 

- Meningkatkan Kinerja 

SIAKAD Online mampu memberikan informasi yang realtime dengan  waktu respon 

interaktif yang cepat untuk kebutuhan banyak user 

- Mudah Disesuaikan: 

Modul SIAKAD Online yang ada dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan 

yang beragam dari masing-masing perguruan tinggi 

- Arsitektur Terbuka (Modular & Scalable): 

Aplikasi SIAKAD Online dibangun dengan Arsitektur Terbuka sehingga memungkinkan 

untuk peningkatan fleksibilitas dan perkembangan teknologi kedepan. 

- Integrasi Mudah 

Aplikasi SIAKAD Online yang ada mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama yang ada 

di perguruan tinggi yang dapat di akses dari seluruh titik yang ada di dalam (intranet) dan dari 

luar (internet). 

- Penerapan dan Pemiliharaan Relatif Mudah: 

Aplikasi SIAKAD Online tidak menerapkan skema lisensi sehingga dapat digunakan oleh 

banyak user. Karena sifatnya adalah aplikasi client-server maka tidak perlu ada aplikasi yang 



harus diinstall di PC user, hal ini sangat memudahkan pemeliharaan dan sangat minimal terkena 

resiko crash atau terkena virus. 

- Aman dan Handal 

Aplikasi SIAKAD Online mengunakan keamanan berlapis, mulai dari proteksi di sistem 

operasi server, database dan aplikasi itu sendiri. Setiap user yang akan mengakses suatu modul 

SIAKAD Online di berikan user login dan password sesuai dengan kewenangan masing - 

masing. 

2.2 Teknologi Open Source 

Bila diterjemahkan secara langsung, open source berarti “(kode) sumber yang terbuka”. 

Sumber yang dimaksud disini adalah source code (kode sumber) dari sebuah software (perangkat 

lunak), baik itu berupa kode-kode bahasa  pemrograman maupun dokumentasi dari software 

tersebut. 

Opensouce Software (OSS) adalah Perangkat lunak yang dikembangkan secara bersama-

sama, menggunakan kode program (source code) yang tersedia secara bebas, serta dapat 

didistribusikan. OSS dapat dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut secara bebas.Tidak ada 

perbedaan lisensi perorangan dan kelompok. OSS dapat berupa OSS pada Operating System 

(Linux) atau aplikasi lainnya. 

Sebuah organisasi yang bernama Open Source Organization, mendefinisikan 

pendistribusian software yang bersifat open source dalam The Open Source Definition. The 

Open Source Definition ini bukanlah sebuah lisensi, melainkan suatu set kondisi-kondisi yang 

harus dipenuhi, agar sebuah lisensi dapat disebut bersifat open source. 

Ada pun definisinya sebagai berikut : 

1. Pendistribusian ulang secara cuma-cuma. Sebagai contoh adalah Linux yang dapat diperoleh 

secara cuma-cuma.  

2. Source code dari software tersebut harus disertakan atau diletakkan di tempat yang dapat 

diakses dengan biaya yang rasional. Dan tentu saja tidak diperkenankan untuk menyebarkan 

source code yang menyesatkan.  

3. Software hasil modifikasi atau yang diturunkan dari software berlisensi source code, harus 

diijinkan untuk didistribusikan dengan lisensi yang sama seperti software asalnya. 



4. Untuk menjaga integritas source code milik penulis software asal, lisensi software tersebut 

dapat melarang pendistribusian source code yang termodifikasi, dengan syarat, lisensi itu 

mengijinkan pendistribusian file-file patch (potongan file untuk memodifikasi sebuah source 

code) yang bertujuan memodifikasi program tersebut dengan source code asal tersebut. 

Dengan begitu, pihak lain dapat memperoleh software yang telah dimodifikasi dengan cara 

mem-patch (merakit) source code asal sebelum mengkompilasi. Lisensi itu secara eksplisit 

harus memperbolehkan pendistribusian software yang dibuat dari source code yang telah 

dimodifikasi. Lisensi tersebut mungkin memerlukan hasil kerja modifikasi untuk 

menyandang nama atau versi yang berbeda dari software asal. 

5. Lisensi tersebut tidak diperbolehkan menciptakan diskriminasi terhadap orang secara 

individu atau kelompok.  

6. Lisensi tersebut tidak boleh membatasi seseorang dari menggunakan program itu dalam 

suatu bidang pemberdayaan tertentu. Sebagai contoh, tidak ada pembatasan program 

tersebut terhadap penggunaan dalam bidang bisnis, atau terhadap pemanfaatan dalam bidang 

riset genetik.  

7. Hak-hak yang dicantumkan pada program tersebut harus dapat diterapkan pada semua yang 

menerima tanpa perlu dikeluarkannya lisensi tambahan oleh pihak-pihak tersebut. 

8. Lisensi tersebut tidak diperbolehkan bersifat spesifik terhadap suatu produk. Hak-hak yang 

tercantum pada suatu program tidak boleh tergantung pada apakah program tersebut 

merupakan bagian dari satu distribusi software tertentu atau tidak. Sekalipun program 

diambil dari distribusi tersebut dan digunakan atau didistribusikan selaras dengan lisensi 

program itu, semua pihak yang menerima harus memiliki hak yang sama seperti yang 

diberikan pada pendistribusian software asal.  

9. Lisensi tersebut tidak diperbolehkan membatasi software lain. Sebagai contoh, lisensi itu 

tidak boleh memaksakan bahwa program lain yang didistribusikan pada media yang sama 

harus bersifat open source atau sebuah software compiler yang bersifat open source tidak 

boleh melarang produk software yang dihasilkan dengan compiler tersebut untuk 

didistribusikan kembali. 

Lisensi-lisensi yang telah disertifikasi oleh Open Source Organization ini antara lain GNU 

General Public License (GPL) (juga dikenal sebagai “Copyleft”), GNU Library General Public 

License (LGPL), dan Sun Public License. 



2.3  Aplikasi Berbasis Web 

 Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan dalam penggunaan web, web server tidak 

hanya duduk diam sambil mengirimkan file-file HTML yang isinya statis belaka, namun web 

server masa kini juga dimanfaatkan untuk mengirim informasi yang sifatnya dinamis, berubah-

ubah sesuai kondisi dan untuk memenuhi permintaan user. Sekarang orang bisa membangun 

aplikasi web untuk meng-edit file, memasukkan data, membaca informasi yang disediakan oleh 

server database, mengirimkan e-mail dan bahkan menjadi sebuah toko virtual dimana seorang 

user dapat berbelanja dan melakukan transaksi secara online lewat web. 

Keuntungan dari aplikasi dikembangkan dengan berbasis web adalah pengguna (user) 

dapat memiliki  platform komputasi yang berbeda-beda, pengguna tidak harus menjadi anggota 

dalam komunitas tertentu, pengguna dapat mengakses sistem dari mana saja, dan biaya akses 

user yang rendah. 

 Salah satu kekuatan utama yang memungkinkan untuk membangun aplikasi-aplikasi web 

yang dinamis adalah kemampuan web server untuk mengakses sistem database. Web server saat 

ini bisa melakukan koneksi dengan RDBMS  (Relational Database Management System) seperti 

Oracle ataupun SQL Server dengan mudah.  

��Untuk  keperluan pengembangan aplikasi web yang dinamis ini, pertama kali 

diperkenalkan CGI  (Common Gateway Interface). CGI adalah bagian dari web server yang 

dapat berkomunikasi dengan program lain diluar web server. CGI memungkinkan web server 

memanggil suatu program, lalu mengirimkan data-data spesifik dari pengguna program tersebut. 

Hasil proses diterima oleh CGI yang selanjutnya menyerahkan kepada web server untuk 

kemudian, mengirimkan informasi tersebut kembali dalam bentuk HTML ke browser web 

pengguna. Proses ini dapat digambarkan seperti gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Aplikasi berbasis web 



Kebanyakan RDBMS seperti Oracle, Informix dan SQL server mendukung bahasa SQL  

(Structured Query Language) untuk mengakses dan memanipulasi data yang berada dalam 

sistem database relasional. SQL memungkinkan pengaksesan data secara mudah, cepat dan tidak 

tergantung pada platform sistemnya. Program CGI memanfaatkan SQL ini untuk mengakses dan 

memanipulasi data dalam sistem database. Gambar 2.1. berikut menjelaskan prinsip kerja 

pengaksesan database melalui CGI. 
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Gambar 2.5. Pengaksesan database melalui CGI 

Dari gambar diatas, terlihat bahwa fungsi CGI pada web server adalah menghasilkan query  

(perintah untuk mengakses database) dalam bentuk SQL kepada sistem RDBMS untuk 

membaca, memasukkan, menghapus ataupun mengubah data tertentu dari dan ke dalam media 

penyimpanan sesuai dengan masukan yang telah ditentukan oleh user dari browser web-nya. 

Program CGI juga bertugas mengubah informasi yang berasal dari RDBMS agar dapat diterima 

oleh web server. Web Server mengubah bentuk informasi menjadi HTML dan selanjutnya bisa 

dikirim lagi ke browser untuk ditampilkan ke user.  

 

 Arsitektur dari Aplikasi berbasis Web  

Bagian dasar atau lapisan dari Aplikasi database berbasis Web adalah : 

- Client : web browser dari user, java applet, aplikasi java, atau platform dari program client 

yang berdiri sendiri. 

- Aplikasi Lojik : algoritma pengkodean pada script CGI, modul khusus dari web server, atau 

aplikasi server yang berdiri sendiri. 

- Konektifitas Database : API dari database, protokol konektifitas umum seperti ODBC atau 

JDBC. 

- Server untuk database : RDBMS, ODBMS dan lain-lain. 



Implementasi dari beberapa aplikasi dapat menggunakan model multi-tier, karena satu atau 

beberapa lapisan dapat dipakai bersama-sama. Namun implementasi secara umum yang biasa 

dipakai adalah sistem three-tier  (tiga lapisan), yang terdiri atas  tiga komponen utama, yaitu : 

- Lapisan pertama, yang merupakan aplikasi dari client, contohnya : browser dari user. 

- Lapisan kedua, merupakan aplikasi Web Server, Script CGI dan API koneksi untuk database, 

seperti Apache Web Server dengan modul PHPnya, yang mendukung database MySQL, dan 

script PHP.  

- Lapisan ketiga adalah server untuk database.  

2.3 PHP 

PHP adalah teknologi yang diperkenalkan pada akhir tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. 

Beberapa versi awal yang tidak dipublikasikan digunakan pada situs pribadinya untuk mencatat 

siapa saja yang mengakses daftar riwayat hidup online-nya. Versi pertama digunakan oleh pihak 

lain pada awal tahun 1995 dan dikenal sebagai Personal Home Page Tools. Di dalamnya 

terkandung sebuah parser engine yang sangat sederhana, yang hanya mampu mengolah makro 

khusus dan beberapa utility yang sering digunakan pada pembuatan home page, seperti buku 

tamu, counter dan hal lain semacamnya. Parser enginee tersebut kemudian ditulis ulang pada 

pertengahan tahun 1995 dan dinamakan PHP/FI version 2. FI  (Form Interpreter) sendiri berasal 

dari kode lain yang ditulis oleh Rasmus untuk menterjemahkan data dari HTML form. Dia 

menggabungkan script Personal Home Page dengan FI, ditambahkannya pula dukungan 

terhadap mSQL sehingga lahirlah PHP/FI.  

Pada tahun 1997, PHP berubah dari projek pribadi Rasmus menjadi sebuah projek 

pengembangan yang open source. Interpreter enginee dari PHP ditulis ulang secara lengkap oleh 

Zeev Suraski dan Andi Gutmans. Bentuk terakhir inilah yang menjadi dasar dari PHP versi 3  

(PHP3). Saat ini, fungsi yang tersimpan didalam PHP3 library sudah mencapai angka 480. 

2.3.1  Platform dan Web server 

 Pada platform UNIX, apache merupakan pilihan web server terbaik, sedangkan PHP 

adalah pilihan kedua untuk modul dari Apache. PHP dapat di-compile sebagai suatu interpreter 

yang standalone,  atau sebagai modul dari Apache. FHTTPd adalah satu-satunya web server 

untuk UNIX yang dapat mengkonfigurasikan PHP sebagai modul. Web server Apache juga 

tersedia untuk platform windows dan PHP juga mendukung kombinasi ini. Selain itu web server 



buatan Microsoft seperti IIS3 sampai IIS5, atau PWS  (Personal Web Server) untuk windows 

95/98 dan NT juga mendukung PHP. 

2.3.2 Modul-modul yang Tersedia dalam PHP 

Berikut ini adalah beberapa modul yang tersedia untuk PHP: 

- PHP menyediakan kemampuan untuk melakukan koneksi terhadap berbagai macam database 

diantaranya adalah : Adabas, dBase, Empree, FilePro, Informix, Interbase, mSQL, MySQL, 

Oracle, PostgreSQLQL, Solid, Sybase, velocis, dan beberapa database jenis dbm milik Unix. 

PHP juga mendukung koneksi melalui ODBC, sehingga semua database yang didukung oleh 

ODBC dapat dikoneksikan dengan PHP 

- LDAP  (Light Weight Directory Access Protocol) adalah salah satu protokol yang didukung 

oleh PHP. LDAP adalah protokol yang digunakan untuk mengakses informasi yang 

berhubungan dengan direktori seperti buku alamat, white pages , dan lain-lain. 

- XML  (eXtensible Markup Language) juga didukung oleh PHP. XML sendiri adalah format 

lain dari HTML yang memisahkan isi atau informasi yang disimpan oleh halaman web dari 

presentasi dari halaman tersebut. WDDX  (Web Distributed Data eXchange) teknologi yang 

merupakan turunan dari XML juga didukung oleh PHP. 

- Protokol mail seperti IMAP  (Intreractive  Mail Access Protokol) dan SMTP  (Simple Mail 

Transport Protocol) juga didukung oleh PHP. IMAP adalah protokol yang digunakan untuk 

menerima mail dan SMTP adalah protokol untuk mengirimkan mail lewat internet. 

- PHP mendukung fungsi Image untuk men-generate image secara dinamik. 

- PDF  (Portable Document Format) yang dipromosikan oleh Adobe untuk mendistribusikan 

dokumen yang juga mendukung PostScript juga dapat dibuat dengan PHP dengan 

memanfaatkan API yang disediakan oleh PHP. 

- SNMP V3  (Simple Network Management Protocol Version 3)  juga didukung oleh PHP 

sehingga kemampuan memanajemen device melalui internet dapat dilakukan. 

- PHP mendukung proses upload file  (seperti yang disebutkan oleh RFC-1867) binary atau file 

teks 

- PHP dapat membaca dan men-setting cookie pada HTTP 

- PHP mempunyai regular expression untuk memanipulasi string yang kompleks. 



2.3.3  Penanganan Session dalam PHP 

Manajemen session adalah suatu mekanisme untuk mengatur status dari serangkaian 

request dari user yang sama dan dalam waktu yang sama. Karena itu, istilah “session” 

menunjukkan waktu dimana seorang user berada pada suatu situs web. Masalahnya adalah, 

HTTP tidak mempunyai mekanisme untuk mengatur status sehingga tidak ada hubungan antara 

request yang satu dengan yang lainnya. Web server tidak dapat dengan mudah membedakan 

antara user yang satu dengan yang lain dan tidak tahu tentang session dari user. Manajemen 

session menunjukkan bagaimana data yang dibutuhkan dihubungkan dengan user selama 

mengunjungi suatu situs web. Sebagai contoh, tipe session dalam suatu situs belanja secara 

online melingkupi login, menaruh barang pada kereta belanja, memeriksa belanjaannya, 

memasukkan data alamat dan nomor kartu kredit,  men-submit pesanan, dan menutup window 

dari browser. PHP4 menyertakan fungsi manajemen session untuk menangani session dari user. 

Umur suatu cookie menunjukkan lamanya suatu cookie tersebut aktif. Yang dimaksud 

serializing adalah perubahan variabel menjadi representasi byte  yang dapat disimpan dimana 

saja sebagai string yang normal. Tanpa fungsi serializing, sangat tidak mungkin untuk 

menyimpan variabel array PHP dalam database. Fungsi untuk melakukan serializing adalah 

serialize () dan unserialize (), tapi yang harus diingat adalah di PHP3 fungsi ini tidak bekerja 

sebagaimana mestinya pada suatu objek  (class), fungsi di dalam class akan dihapus. 

 Di balik revolusi web ini tentu saja menyimpan banyak permasalahan baru yang dihadapi 

oleh developer web yaitu kualitas sistem informasi, teknologi yang berbeda antar satu pengguna 

dan yang lain dan waktu komputasi pemrosesan data. 

 Permasalahan ini harus dipecahkan oleh developer, yang memadukan antara teori 

matematis, statistik dan teknologi  agar pengguna bisa menikmati hasil dari penelitian para pakar 

tentang IR ini. Hal inilah yang akan dibahas penulis dan juga dikembangkan sebagai suatu 

Sistem IR yang feasibel untuk diterapkan. 

2.4 POSTGRESQL 

2.4.1    PostgreSQL Sebagai Open Source Relational Database  

PostgreSQL pertama kali dikembangkan di University of California di Berkeley(1977-

1995) dalam sebuah proyek yang disebut dengan Ingres. Pada tahun 1995 ditambahkan  

kemampuan SQL pada PostgreSQL oleh dua mahasiswa lulusan Universitas tersebut. Saat ini 



PostgreSQL terus dikembangkan oleh  komunitas yang beranggotakan ratusan developer dari 

seluruh dunia sebagi proyek open source. 

PostgreSQL adalah Object-Relatonal Database Management System(ORDBMS), yang 

merupakan kombinasi fitur-fitur terbaik dari Object Oriented Database dan Relational Database 

Management System (RDBMS). PostgreSQL adalah relational database yang memenuhi standart  

ANSI SQL  1992 yang mendukung command dan  sintak yang sama dengan  relational database 

lainya yang digunakan secara luas di dunia industri. Sehingga  SQL yang ditulis dalam platform 

lainpun dapat dijalankan di PostgreSQL dengan seedikit maupun tanpa perubahan. 

PostgreSQL mendukung sebagian besar standar SQL:2003 dan menawarkan banyak 

fitur-fitur modern, diantaranya adalah: 

 complex queries 

 foreign keys 

 triggers 

 views 

 transactional integrity 

 multiversion concurrency control 

Demikian juga, PostgreSQL dapat dikembangkan oleh user dengan banyak cara, sebagai 

contoh dengan menambahkan: 

 data types 

 functions 

 operators 

 aggregate functions 

 index methods 

 procedural languages 

Dan karena memiliki lisensi yang bebas, PostgreSQL dapat digunakan, dimodifikasi, dan 

distribusikan oleh siapa saja 

2.4.2 Fitur  PostgreSQL 8.0 



Selain mendukung SQL standar untuk menyimpan dan mengakses, PostgreSQL 

mendukung fitur-fitur lain, diantaranya adalah: 

1. Views,  adalah query yang dapat dipandang seperti sebuah tabel.  

Contoh:  

CREATE VIEW myview AS 

    SELECT city, temp_lo, temp_hi, prcp, date, location 

        FROM weather, cities 

        WHERE city = name; 

 

   SELECT * FROM myview; 

 

2.  Foreign Key, keberadaan foreign key ini digunakan untuk menjaga Referential Integrity  data. 

Dalam PostgreSQL  Foreign key dapat diimplementasikan seperti contoh berikut: 

 

REATE TABLE cities ( 

        city     varchar(80) primary key, 

        location point 

); 

 

CREATE TABLE weather ( 

        city      varchar(80) references cities(city), 

        temp_lo   int, 

        temp_hi   int, 

        prcp      real, 

        date      date 

); 

 

 

3. Transaction, Transactions adalah konsep fundamental dalam sistem basis data. Poin penting 

dalam transaksi adalah  mengikat beberapa langkah menjadi satu kesatuan, semua atau tidak 

sama sekali operasi. Keberadaan diantara langkah-langkah tadi tidak terlihat oleh transaksi lain 

yang bersamaan. Jika terjadi kesalahan  yang menyebabkan transaksi tersebut tidak komplit, 

Maka tak satupun dari langkah tersebut yang  berpengaruh terhadap database. 



Contoh Transaksi dalam PostgreSQL: 

BEGIN; 

UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00 

    WHERE name = 'Alice'; 

SAVEPOINT my_savepoint; 

UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00 

    WHERE name = 'Bob'; 

-- oops ... forget that and use Wally's account 

ROLLBACK TO my_savepoint; 

UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00 

    WHERE name = 'Wally'; 

COMMIT; 

2.5 UNICODE (UNIFICATION CODE) 

2.5.1 Dasar UNICODE 

Pada pertengahan pertama tahun 1980-an Xerox Corporation berhasil 

mengimplementasikan hasil penelitiannya mengenai sistem pengkodean karakter multilingual 

dan berhasil mengeluarkan sebuah proyek yang disebut Unification Code atau UNICODE, yang 

memiliki tujuan utama menyatukan semua karakter yang ada di dunia menjadi sebuah kumpulan 

karakter. 

UNICODE adalah standar internasional untuk mengkodekan semua bahasa di dunia pada 

komputer. UNICODE dapat mencegah ambiguitas yang muncul ketika menampilkan skrip-skrip 

kompleks seperti bahasa Jepang, Arab atau Cina pada sistem komputer. UNICODE dapat 

berjalan lebih cepat di Windows NT, 2000 dan XP.  

Karakter-karakter yang biasa dipakai (seperti alphabet ANSI) berdasarkan karakter 8 bit 

yang disebut byte. Satu byte dapat merepresentasikan lebih dari 256 nilai yang berbeda. Skrip 

yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris, Perancis atau Jerman sudah cukup dengan 

menggunakan representasi ini. Tetapi untuk bahasa-bahasa yang kompleks seperti bahasa Jepang 

atau Korea, 256 karakter yang berbeda ini tidak akan mencukupi. Sehingga pengguna dari 

bahasa-bahasa ini telah membangun double byte character sets, yang disebut DBCS. 

Pada DBCS, masing-masing karakter direpresentasikan oleh satu atau lebih byte. 

Sayangnya, terdapat banyak encoding DBCS untuk bahasa yang diberikan. Sistem operasi dan 



bahasa pemrograman yang berbeda menggunakan encoding DBCS yang berbeda pula. Dan lagi 

pemrograman relatif lebih kompleks karena operasi-operasi parsing byte. 

Tujuan UNICODE adalah untuk memecahkan masalah ini dengan menggunakan lebih 

dari satu byte untuk setiap karakter. Pada implementasi tertentu, digunakan 2 byte, dan mampu 

merepresentasikan 65.564 karakter berbeda. Ini cukup untuk menyimpan hampir semua karakter 

di dunia. Jadi dengan UNICODE, semua karakter yang berbeda dapat disimpan dalam satu 

string. Dan karena semua karakter memiliki lebar yang tetap, kompleksitas pemrograman banyak 

tereduksi. 

Aplikasi yang menggunakan UNICODE mampu menyimpan dan memproses semua 

karakter di dunia. Untuk dapat mengirimkan string UNICODE sebagai data ke sebuah program 

yang tidak mengenal UNICODE dan hanya mendukung encoding yang berbeda, gunakan 

“escapes”. Selain dengan menggunakan “escapes”, dapat juga dengan mentransformasikan 

semua data pada field menjadi bentuk hex, misal dalam UTF-16 menjadi 

"03B10020226400200033" atau dalam UTF-8 menjadi "CEB120E289A42033".  

Akan tetapi dengan cara ini membutuhkan space lebih dan kurang enak dibaca. Cara yang 

lain adalah dengan mentransformasi menjadi legacy encoding. Hal ini akan menyebabkan 

korupsi pada data yang tidak dapat diekspresikan dalam legacy encoding. Sebagian besar bahasa 

pemrograman saat ini telah memiliki tipe data spesial untuk karakter UNICODE/ISO 10646-1, 

misalnya Java, Perl, C# dan lain sebagainya. 

2.5.2 Mengenal Lebih Jauh UNICODE 

Set karakter UNICODE mampu menampung lebih dari satu juta karakter (2
20

 = 

1.048.576). Akan tetapi, saat ini hanya 65.535 karakter
6
 yang pertama yang saat ini mampu 

direpresentasikan pada komputer. Karakter 0 s.d. 65.535 menampung karakter-karakter dari 

alfabet-alfabet yang belum punah (Latin, Kanji, Devanagari, dan lain sebagainya.) sedangkan 

karakter 65.536 sampai dengan  1.048.575 menampung karakter-karakter dari alfabet-alfabet 

yang sudah punah (misalnya hieroglyph dan beberapa karakter Cina yang sangat jarang 

digunakan). Gambar 2.1 menunjukkan tabel kode UNICODE yang sudah distandarkan. 

� 

Gambar 2.1 Pembagian Jenis UNICODE berdasarkan alfabet Internasional 

Set karakter UNICODE dialokasikan untuk lebih dari satu alfabet. Bahkan, UNICODE 

Consortium mentargetkan untuk mengkodekan seluruh alfabet yang ada di dunia. Set karakter 



UNICODE ini diharapkan dapat menjadi standar set karakter pada semua komputer di masa 

depan. Karena UNICODE mampu merepresentasikan semua alfabet yang ada di dunia ini, maka 

secara teori seluruh set karakter lainnya tidak diperlukan lagi. 

UNICODE mampu mengkodekan berbagai karakteristik alfabet. Mulai dari alfabet Latin 

yang sederhana, alfabet Arab yang ditulis sambung-menyambung (cursive) dari kanan ke kiri, 

alfabet Cina yang ditulis dari atas ke bawah, dan alfabet India yang memiliki huruf vokal yang 

letaknya di atas-bawah-depanbelakang dari konsonan. 

Oleh karena ke-superior-an dari UNICODE, maka UNICODE menjadi set karakter 

standar yang digunakan pada komunikasi data melalui Internet. UNICODE memiliki lebar per 

karakter sebesar 20 bit. Akan menjadi sangat boros jika kita akan mengirim data UNICODE 

yang berisikan teks huruf Latin saja menggunakan 20-bit per karakter. Oleh karena itu, maka 

UNICODE perlu ditransformasikan terlebih dahulu menjadi UTF-8 atau UTF-16 (UNICODE 

Transformation Format). Dengan UTF-8, maka karakter-karakter pada U+00007 sampai dengan. 

U+007F (128 karakter pertama) dapat dikodekan menjadi satu byte saja; sedangkan karakter-

karakter lainnya dikodekan dengan menggunakan antara 2 sampai 4 byte per karakter. UTF-8 

dan UTF-16 digunakan hanya pada saat komunikasi data saja sedangkan UNICODE dalam 

bentuk normal (20 bit) tetap digunakan pada representasi karakter di memory komputer. 

2.5.3 Karakter Arab Dalam UNICODE 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa hampir seluruh karakter yang ada di dunia ini 

sudah terdaftarkan dalam konsorsium UNICODE, termasuk karakter Arab. Gambar 2.1 

menggunakan bilangan berbasis 16 (heksadesimal) dan menjelaskan pula bahwa kode karakter 

Arab dimulai dari 0600 sampai 06FF, atau dalam basis desimal dimulai dari 1536 sampai 1791. 

Untuk memunculkan tulisan atau karakter tersebut pada internet browser kita cukup 

menuliskan pada sintak kode tersebut dengan didahului tanda dan (&), pagar (#) dan x, serta 

diakhiri dengan tanda titik koma (;) untuk kode heksadesimal. Misalnya &#x600; &#x6C0; dan 

lain sebagainya. Atau menggunakan bilangan desimal dengan didahului tanda dan (&), dan pagar 

(#), serta diakhiri dengan tanda titik koma (;) tanpa x. Misalnya &#1536; &#1720. Gambar 2.2 

digunakan untuk menampilkan seluruh karakter Arab. Dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 

2.3 sampai dengan  gambar 2.6  



Gambar 2.2. Pembangkitan semua karakter Arab  

� 

Gambar 2.3 Tabel Karakter Arab dengan UNICODE mulai 1536-1599 

� 

Gambar 2.4 Tabel Karakter Arab dengan UNICODE mulai 1600-1663 

� 

Gambar 2.5 Tabel Karakter Arab dengan UNICODE mulai 1664-1727 

� 

Gambar 2.6 Tabel Karakter Arab dengan UNICODE mulai 1728-1791 

Dalam rentan tersebut terdapat semua simbol yang dikenal komputer sebagai bahasa arab, 

mulai dari huruf, harokat, nomor, simbol-simbol dan lain sebagainya. Penulisan dengan 

menggunakan angka desimal ini lebih banyak digunakan sebab meskipun memakan lebih banyak 

angka yang harus ditulis, tetapi lebih mudah dipahami, sebab bilangan desimal lebih sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun semua itu kembali pada kesenangan penulisnya. 

Asalkan memiliki maksud dan tujuan yang sama. 

Seperti yang juga telah sedikit disinggung di atas bahwasanya karakter arab secara 

otomatis dapat menyambung dari kanan kekiri dengan karakter lain sesuai dengan tata penulisan 

bahasa Arab sebenarnya dan untuk memisahkannya cukup dengan satu spasi kosong. Keunikan 

lain adalah pada pemberian harokat yang otomatis diletakkan diatas ataupun dibawah huruf 

sebelumnya hanya dengan menyambung seperti layaknya menyambung huruf, tapi tetap dengan 

urutan yang ada. 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<table width="98%" border="1" bordercolor="#000000"> 

<script language="Javascript"> 

  for (var i=0; i<=31;i++){ 

  document.write("<tr>"); 

   for(var j=0;j<=7;j++){ 

    document.write("<td align=\"center\">&#"+(((i*8)+j)+1536)); 

  document.write("<br><font size=\"-

6\">&amp;#"+(((i*8)+j)+1536)+"</font></td>");   } 

  document.write("</tr>"); 

  } 

</script> 

</table> 

</body> 

</html> 



Karakter utama bahasa Arab dimulai dari &#x627 (&#1575) sampai &#x64A (&#1610), 

yakni mulai karater  alif ( ا )  sampai (ي). Gambar 2.7 merupakan seluruh karkater Arab dan bisa 

dibangkitkan dengan memberi sintak pada halaman HTML  

<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript"> 

 for (var counter=1575; counter<=1610; counter++){ 

  document.write counter 

  document.write "&nbsp;&nbsp;&nbsp;" 

  document.write "&#" 

  document.write counter 

  document.write "<br>" 

 } 

         </SCRIPT> 

    </BODY> 

    </HTML> 
 

Gambar 2.7 Pembangkitan karakter Arab yang biasa terpakai pada halaman HTML 
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BAB III 

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan membahas sistem pengelolaan akademik yang digunakan 

saat ini (existing system) di UNIPDU, dan analisa untuk menentukan kebutuhan 

sistem mendatang serta menentukan fungsionalitas sistem dari Sistem Informasi 

Akademik yang akan dikembangkan.  

3.1 ANALISIS SISTEM SAAT INI (EXISTING SYSTEM)  

Tujuan dari analisis sistem saat ini adalah untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder dan proses-proses yang tidak efektif 

pada sistem informasi akademik  yang  lama  sehingga  dapat  dicari solusinya 

pada sistem informasi akademik online yang akan dikembangkan pada tugas akhir 

ini. Bahan dari analisis ini adalah hasil wawancara dengan stakeholder pengguna 

sistem, quisioner, dan dokumen-dokumen pendukung yang  dikumpulkan pada 

tahap elicitation. 

3.1.1 Prosedur  Pelayanan  Akademik (Perkuliahan) 

Prosedur pelayanan akademik di UNIPDU saat ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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Gambar 3. 1 Flowchart Herigistrasi Mahasiswa Pada Existing System 

Kegiatan akademik  tiap semester dimulai dengan  registrasi/daftar ulang  

yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ke BAK(Biro Administrasi Keuangan). 

Mahasiswa akan menerima bukti pembayaran registrasi dari BAK  sebanyak 2 

copy.  Salah satu copy dari  dari BAK harus diserahkan ke BAAK(Biro 



Administrasi Akademik) untuk mendapatkan  blangko KRSM (Kartu Rencana 

Studi Mahasiswa). Setelah diisi, KRSM  harus  disetujui oleh Dosen Wali untuk 

diserahkan  untuk selanjutnya diserahkan ke BAK untuk menentukan besarnya 

SPP  yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa. 

Setelah melakukan pembayaran SPP, bukti pembayaran SPP dan 1 Copy dari 

KRSM yang telah disetujui dosen wali harus diserahkan ke BAAK.  

Deskripsi dari  prosedur perkuliahan di UNIPDU  diatas  dapat dijelaskan 

pada tabel  3.1 dibawah ini. 

No. Deskripsi 

1. 1. Nama proses bisnis : Pembayaran Registrasi/Daftar Ulang. 

2. Pelaku : Mahasiswa Dan Staff BAK. 

3. Input : Formulir isian pembayaran 

4. Deliverable : Bukti Pembayaran Registrasi/ Daftar Ulang. 

5. Alur proses : Mahasiswa mengisi form pembayaran daftar ulang dan 

membayar sejumlah uang sesuai yang ditentukan  ke 

BAK. Mahasiswa menerima bukti pembayaran sebanyak 

3 copy  

2 1. Nama proses bisnis : Pengambilan KRS. 

2. Pelaku : Mahasiswa Dan Staf BAAK. 

3. Input : Bukti Pembayaran Registrasi  

4. Deliverable : Blangko KRSM. 

5. Alur proses             :  Mahasiswa menyerahkan 1 copy dari  bukti pembayaran 

registrasi untuk mendapatkan blangko KRSM. 

3 1. Nama proses bisnis : Persetujuan KRSM. 

2. Pelaku : Mahasiswa Dan Dosen wali. 

3. Input : KRSM belum disetujui  

4. Deliverable : KRSM telah dosetujui Dosen Wali. 

5. Alur proses             :   Mahasiswa meminta persetujuan KRSM yang telah diisi 

kepada dosen wali. Kemudian dosen memberikan 

persetujuan dengan memberikan tanda tangan pada 



KRSM 

4 1. Nama proses bisnis : Pembayaran SPP. 

2. Pelaku : Mahasiswa Dan Staf BAK. 

3. Input : KRSM yang telah disetujui  

4. Deliverable : Bukti pembayaran SPP. 

5. Alur proses             : Mahasiswa menyerahkan KRSM yang telah disetujui ke 

BAK. Dan Melakukan pembayaran SPP yang besarnya 

ditentukan oleh jumlah SKS yang diambil. 1 Copy dari 

bukti pembayaran SPP ini harus diserahkan ke BAAK. 

Tabel 3. 1 Deskripsi Prosedur Perkuliahan di UNIPDU 

3.1.2 Permasalahan  Saat ini 

Sistem informasi akademik online ini dibuat berdasarkan permasalahan yang 

ada pada saat ini, yaitu: 

 Proses pengisian kartu rencana studi yang tidak efektif  karena mahasiswa  

harus mengisi secara manual  dan harus dibuat rangkap untuk diberikan ke 

pihak-pihak yang memerlukan (BAK, BAAK, Dosen Wali, Fakultas, dll), 

data yang diisi manual juga harus dientri ulang menjadi data elektronik ke 

komputer oleh Staff BAAK. 

 Sangat sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh human error baik 

dalam administrasi akademik maupun administrasi keuangan, karena 

sebagian besar aktivitas masih dilakukan secara manual. 

 Tidak ada integrasi data di BAK dan BAAK sehingga jika BAAK 

memerlukan data  dari BAK maupun sebaliknya  harus meminta informasi 

tersebut. 

 BAAK kesulitan memberikan informasi akademik  kepada mahasiswa 

secara cepat dan akurat , misal jika mahasiswa menanyakan  transkrip nilai 

(IPK atau IPS). 

 BAK kesulitan memberikan informasi keuangan kepada mahasiswa secara 

cepat dan akurat , misal jika mahasiswa menanyakan  berapa beban biaya 

yang sudah dan belum dia bayar. 



 Mahasiswa  banyak yang mengeluhkan pelayanan akademik dan keuangan 

yang tidak memuaskan dan tidak transparan diantaranya disebabkan  oleh  

prosedur yang rumit, sering terjadi kesalahan oleh staff(pembayaran belum 

tercatat, dsb) dan sulitnya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan 

baik dalam hal keuangan maupun akademik. 

 BAK harus melakukan entri data yang sama berkali-kali  untuk membuat 

laporan keuangan yang berbeda. 

 Data(elektronik) akademik yang ada saat ini  tidak dapat diakses secara 

bersama dari satu titik, sehingga harus mengcopy data dari master jika  ada 

yang membutuhkan. 

3.2 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM MENDATANG 

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

(requirement) stakeholder sistem yang harus ada pada sistem baru yang akan 

dibangun, disamping sistem yang baru  tersebut juga harus dapat mengatasi  

permasalahan-permasalahan pada sistem saat ini(existing system). Analisis ini 

berdasarkan pada  dokumen hasil interview,  quetionare  dan pengamatan 

langsung dengan beberapa stakeholder dari sistem informasi akademik UNIPDU. 

Dalam tugas akhir ini  digunakan metode  Viewpoint-oriented Requirements 

Definition (VORD), sebuah metode yang dikembangkan dengan tujuan utamanya 

untuk  spesifikasi kebutuhan pada sistem interkatif (interactive system) dan lebih 

memfokuskan pada entitas eksternal (external entity) yang berinteraksi dengan 

sistem . VORD  merepresentasikan kebutuhan sistem  sebagai  layanan (service) 

yang diberikan  oleh sistem kepada Viewpoint (entitas eksternal). 

3.2.1  Identifikasi Viewpoints 

Viewpoint menggambarkan  entitas eksternal dari sebuah sistem. Viewpoint 

dapat dipandang sebagai  user, stake holder dari sebuah sistem. Abstract 

Viewpoint Classes dari Sistem Informasi Akademik UNIPDU ini dapat 

digambarkan dalam Gambar 3.2  

 



 

           

           

           

  

 

Gambar 3. 2  Abstract Viewpoint Classes 
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Gambar 3. 3 Viewpoint SIAKAD UNIPDU 

Berikut ini adalah detail dari  kebutuhan-kebutuhan  (requirements) dilihat 

dari masing-masing viewpoint. Requirement dibedakan menjadi  2 tipe, yaitu 

service(sv) atau functional requirement  dan  functional requirement (nf). 

 

View Point Requirement 

Id Label Description Type  Source 

1 administrator 1.1   Menyediakan full akses (create, read, 

update, delete) administrasi ke database 

UNIPDU  dengan userid dan password 

sebagai administrator. 

sv 7 

2 Bak Staff 2.1   Menyediakan  verifikasi userid dan 

password dengan access permission 

sebagai  bak staf. 

sv 7 

2.1 Bak 

Manager 

2.1.1 Dapat menyediakan informasi keuangan 

universitas  secara  akurat, cepat dan teapt 

nf 2.1 

  2.1.2 Menyediakan informasi tagihan 

keuangan kepada  mahasiswa dan  orang 

tua mahasiswa. 

sv 2.1 

  2.1.3 Menyediakan laporan transaksi keuangan 

ke Bak Manager. 

sv 2.1 

  2.1.4 Laporan transaksi keuangan dibuat 

berdasarakan laporan harian. 

nf 2.1 

  2.1.5 Data keuangan dapat terintegrasi dengan 

data akademik. 

nf 2.1 

  2.1.6 Sistem dapat mengelola deposit (piutang) 

mahasiswa. 

sv 2.1 

  2.1.7 Sistem dapat membatasi  mahasiswa 

yang belum melunasi tagihan pembayaran 

tidak dapat mengisi FRS(Formulir 

Rencana Studi). 

  

2.2 Bak Teller 2.2.1 Menyediakan fasilitas  pencatatan 

transaksi pembayaran mahasiswa. 

sv 2.2 

  2.2.2 Sistem memungkinkan satu kali entri  

untuk pencatatan transaksi yang sama. 

nf 2.2 

  2.2.3 Sistem dapat melakukan perhitungan 

tagihan pembayaran secara otomatis.  

nf 2.2 

3 Mahasiswa 3.1   Menyediakan informasi  akademik (mata 

kuliah belum diambil, jadwal kuliah, 

dosen, frs, transkrip nilai, ipk, ips) yang 

dapat diakses secara mudah, cepat dan 

sv 3 

7 Organisasi 

UNIPDU 

8 Regulasi 

Peraturan Akademik 

9 System 

Database UNIPDU 



uptodate. 

  3.2   Menyediakan fasilitas untuk mengisi 

(termasuk merubah dan 

membatalkan)FRS yang  mudah (tidak 

rumit)  dan dapat memperkecil kesalahan 

pengisian. 

sv 3 

  3.3   Menyediakan informasi 

pembayaran(tagihan pembayaran, batas 

akhir pembayaran) yang dapat diakses 

secara mudah, cepat dan uptodate. 

sv 3 

  3.4   Sistem dapat  menjaga privasi individu 

mahasiswa (biodata pribadi, transkrip 

nilai). 

nf 3 

  3.5   Menyediakan informasi 10 IPK/IPS 

terbaik setiap jurusan. 

sv 3 

  3.6   Menyediakan  verifikasi userid dan 

password dengan access permission 

sebagai  mahasiswa. 

  

4 Baak Staff 4.1   Menyediakan  verifikasi userid dan 

password dengan access permission 

sebagai  baak staf. 

sv 7 

4.1 Baak 

Manager 

4.1.1 Menyediakan fasilitas untuk mengelola 

(menambah, melihat, merubah dan 

menghapus) data  akademik 

Universitas(data mahasiswa, data dosen, 

perkuliahan, silabus/kurikulum, nilai 

mahasiswa, kalender akademik) dengan 

mudah, cepat dan uptodate. 

sv 4.1 

  4.1.2 Menyediakan fasilitas untuk memberikan 

informasi akademik(mata kuliah belum 

diambil, jadwal kuliah, dosen, frs, 

transkrip nilai, ipk, ips, kalender 

akademik, pengumuman dari baak,dll) 

kepada mahasiswa yang dapat diakses 

secara mudah, cepat dan uptodate. 

sv 4.1 

  4.1.3 Sistem dapat mengimplementasikan 

peraturan akademik yang ditetapkan 

universitas (batas pengambilan sks,  

prasyarat mata kuliah, batas  waktu 

penambahan dan pembatalan mata 

kuliah). 

nf 7 

  4.1.4 Menyediakan laporan summary 

akademik tiap semester (mahasiswa aktif, 

mahasiswa cuti, ips mahasiswa, ips rata-

rata) untuk masing-masing jurusan untuk 

dilaporkan ke kopertis. 

sv 7 

  4.1.5 Sistem dapat menintegrasikan data 

akademik dengan keuangan (besar 

tagihan spp sesuai dengan jumlah SKS 

yang diambil mahasiswa, FRS akan ter- 

approve  ke sistem jika telah dilakukan 

pembayaran, jika terjadi pembatalan  

mata kuliah maka uang yang telah 

dibayarkan menjadi deposit mahasiswa). 

nf 7 



4.2 Baak Teller 4.2.1 Sistem dapat membuat absensi kuliah, 

absensi ujian secara otomatis. 

sv 4.2 

  4.2.2 Sistem menyediakan informasi yang 

dibutuhkan sebagai bahan entri untuk 

program dari kopertis. 

sv 4.2 

  4.2.3 Sistem memungkinkankan untuk tidak 

memasukkan(entry) ulang data FRS 

mahasiswa yang  telah diisi.(Sebelumnya 

KRS diisi manual oleh mahasiswa, dan 

harus dientri ulang ke komputer) 

sv 4.2 

  4.2.4 Menyediakan fasilitas mencetak transkrip 

nilai, frs, dan ips mahasiswa. 

sv 4.2 

5 Dosen 5.1   Menyediakan fasilitas untuk monitoring  

perkembangan akademik (ips, ipk, sks 

tempuh, sks lulus) dari mahasiswa (yang 

berdosen wali kepadanya). 

sv 5 

  5.2   Menyediakan fasilitas untuk menyetujui 

FRS mahasiswa (yang berdosen wali 

kepadanya).  

sv 5 

  5.3   Menyediakan informasi perkuliahan 

(nama mata kuliah,  peserta kuliah, 

jadwal kuliah) yang diajar. 

sv 5 

  5.4    Menyediakan fasilitas untuk 

memasukkan nilai mata kuliah yang 

diajar. 

sv 5 

  5.5    Menyediakan  verifikasi userid dan 

password dengan access permission 

sebagai  dosen. 

sv 7 

6 Management 6.1    Menyediakan  verifikasi userid dan 

password dengan access permission 

sebagai  management. 

sv 7 

6.1 Jurusan 6.1.1 Menyediakan informasi summary 

akademik jurusan (jumlah mahasiswa, 

aktif, jumlah mahasiswa cuti, ipk 

mahasiswa, ipk rata-rata, dll). 

sv 6.1 

6.2 Fakultas 6.2.1 Menyediakan informasi summary 

akademik fakultas (jumlah mahasiswa, 

aktif, jumlah mahasiswa cuti, ipk 

mahasiswa, ipk rata-rata, dll). 

sv 6.2 

  6.2.2 Sistem dapat menampilkan informasi 

dalam bahasa arab (khusus fakultas 

agama islam). 

sv 6.2 

6.3 Universitas 6.3.1 Menyediakan informasi summary 

akademik universitas (jumlah mahasiswa, 

aktif, jumlah mahasiswa cuti, ipk 

mahasiswa, ipk rata-rata, dll). 

sv 6.3 

7 UNIPDU 7.1   Sistem dapat diakses dengan cepat, 

mudah dan uptoodate 

nf 7 

8 Peraturan 

Akademik 
Lihat Lampiran   

9 Database 

UNIPDU 

-   

Tabel 3. 2 Detail View Point SIAKAD UNIPDU 



BAB IV 

PERANCANGAN  SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas perancangan sistem informasi akademik UNIPDU. 

Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memodelkan kebutuhan user (user 

requirement) pada Bab III menjadi sebuah blue print dari aplikasi/sistem informasi 

sebelum dilakukan pengkodean(coding). Perancangan sistem pada tugas akhir ini 

digunakan pendekatan  Object Oriented Analysis And Design (OOAD) dengan 

UML(Unified Modeling Language). Dipilihnya pendekatan OOAD karena telah 

terbukti memiliki  banyak kelebihan  dibanding  pendekatan lain. 

4.1 PEMODELAN BISNIS PROSES  

Tujuan dari pemodelan bisnis proses ini(visual modeling) adalah untuk 

menggambarkan  proses  bisnis real  kedalam bentuk diagram-diagram (notasi grapik)  

sesuai standar  UML (Unified Modeling Language) yaitu: Usecase Diagram, Activity 

Diagram dan  Squence Diagaram. Pada tugas akhir ini digunakan CASE TOOL 

Rationale Rose 2002. 

4.1.1 Use Case Diagram 

Usecase Diagram  digunakan untuk menggambarkan behaviour  dari sebuah 

sistem. Usecase Diagram terdiri dari  Actors, Usecase, dan Relationship. 

4.1.1.1 Actors 

Entitas yang berinteraksi langsung dengan sistem disebut dengan Actor. Dalam 

sistem informasi akademik UNIPDU dapat diidentifikasi  Actor –Actor sebagai 

berikut (Tabel 4.1). 

No Nama Actor Deskripsi 

1 Administrator Actor yang memiliki full access permission  (Menambah, 

Membaca, Merubah, dan Menghapus) terhadap semua data 

pada database  UNIPDU. 

2 Bak Staff Biro Administrasi Keuangan, Actor yang memiliki 



tanggung jawab terhadap layanan dan managemen 

keuangan UNIPDU. Melayani transaksi pembayaran 

mahasiswa dan  melaporkan  keuangan UNIPDU secara 

tranparan. 

3 Mahasiswa Actor  yang  paling banyak menggunakan pelayanan dari 

sistem informasi  akademik UNIPDU untuk  memperlancar 

proses akademik di UNIPDU. 

4 Baak Staff Biro Administrasi Akademik, Actor yang bertanggung 

jawab terhadap layanan dan managemen akademik 

universitas., memberikan laporan  laporan akademik, dsb. 

5 Manajemen Actor yang memiliki kepentingan untuk  

mengawasi(monitoring)  akademik universitas. Managemen 

terdiri dari jurusan, fakultas, dan universitas. 

6 Dosen Actor yang memiliki kepentingan untuk  

mengawasi(monitoring)  mahasiswa wali. 

Tabel 4. 1 

4.1.1.2 Usecase 

Usecase menjelaskan apa  (bukan bagaimana)  yang dilakukan oleh sistem. 

Pada sitem informasi akademik UNIPDU ini dapat diidentifikasi usecase-usecase 

sebagai berikut (Tabel 4.2). 

No Usecase Deskripsi 

1 Validasi User Merupakan usecase  untuk memeriksa keabsahan  dan  

role(atau level) user pada sistem dengan  menggunakan 

username dan password. 

2 Manajemen Data Master 

UNIPDU 

Merupakan usecase  untuk manajemen sistem /Data Master 

UNIPDU oleh Administrator. Administrator dapat 

menambah, melihat, merubah dan menghapus data master 

yang ada di Sistem Informasi Akademik. 

 

3 Memasukkan Silabus 

(Kurikulum) 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak Staff 

untuk memasukkan data  silabus mata kuliah baru yang 

dilakukan tiap awal  tahun ajaran baru. Usecase ini  juga  

mengextend  Usecase merubah dan menghapus data master 

akademik. 

3 Memasukkan data tahun 

akademik 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak Staff 

untuk memasukkan data  tahun  akademik yang sedang 

berjalan. Data tahun akademik yang baru dimasukkan 

otomatis akan berstatus aktif dan data lainya berstatus tidak 

aktif. 

4 Memasukkan data kalender 

akademik 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak Staff 

untuk memasukkan data kalender akademik yang  

dilakukan tiap awal tahun ajaran baru. Usecase ini  juga  

mengextend  Usecase merubah dan menghapus data 

kalender akademik. 



5 Mengupdate  semester aktif. Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak Staff 

untuk mengaktifkan  semester yang sedang berjalan 

(ganjil/genap/pendek). Usecase ini  dilakukan tiap awal 

semester. 

6 Membuka  kelas kuliah yang 

akan dibuka pada semester  

berjalan. 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak Staff 

untuk membuka kelas kuliah(menentukan mata kuliah, 

dosen, kapasitas kelas) pada semester berjalan. Usecase ini  

dilakukan tiap awal semester. 

7 Penjadwalan kelas kuliah Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak Staff 

untuk melakukan penjadwalan kelas kuliah (menentukan  

waktu dan tempat). Usecase ini  dilakukan tiap awal 

semester. 

8 Memasukkan data biaya 

kuliah. 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Bak Staff 

untuk memasukkan biaya kuliah yang terdiri dari  dpp, spp, 

dan biaya ujian. Usecase ini  dilakukan tiap awal tahun 

ajaran. 

9 Mencatat transaksi 

pembayaran mahasiswa. 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Bak Staff 

untuk mencatat transaksi pembayaran mahasiswa yang 

terdiri dari  dpp, spp, dan biaya ujian. Usecase ini  

dilakukan tiap awal semester. 

10 Mengisi FRS Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Mahasiswa 

untuk mengisi FRS(Formulir Rencana Studi)  secara online. 

Usecase ini  dilakukan tiap awal semester. 

11 ACC FRS Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Dosen untuk 

menyetujui  FRS(Formulir Rencana Studi)  Mahasiswa.  

12 Merubah FRS Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Mahasiswa 

untuk merubah (menambah, membatalkan)FRS. Usecase 

ini  dilakukan tiap awal semester sampai batas waktu 

tertentu. 

13 Melihat Informasi Akademik  

Mahasiswa. 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Mahasiswa 

untuk melihat  informasi akademik yang terdiri dari: 

Biodata Mahasiswa, kalender akademik, IPS, IPK, jadwal 

kuliah, Mata Kuliah Belum Lulus, 10 IPS terbaik, 10 IPK 

Terbaik. 

14 Melihat Informasi Akademik  

Dosen. 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Dosen untuk 

melihat  informasi akademik yang terdiri dari: Biodata 

Dosen, jadwal mengajar, mata kuliah yang diajar, 

mahasiswa wali. 

15 Membuat  Laporan Harian 

Keuangan 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Bak Staff 

untuk melaporkan transaksi keuangan harian(dari 

pembayaran mahasiswa).  

16 Melihat Laporan Sumary 

Akdemik  

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Management 

untuk  melihat informasi biodata mahasiswa, biodata dosen, 

IPK Mahasiswa, Jumlah Mahasiswa IPK rata-rata di Level 

management masing-masing (jurusan, fakultas, universitas). 

17 Memasukkan nilai Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Dosen untuk 

memasukkan nilai mata kuliah yang diajar. Usecase ini  

dilakukan tiap akhir semester. 

18 Manajemen Data Alumni Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Baak untuk 

mencatat mahasiswa yang telah lulus (tahun lulus, judul 



skripsi, dan tahun lulus). 

19 Memasukkan Data Master 

Universitas 

Merupakan usecase yang melibatkan  Actor  Administrator 

untuk memasukkan data  master universitas. Usecase ini  

juga  mengextend  Usecase merubah dan menghapus data 

master universitas. 

Tabel 4. 2 

           

       

Usecase Diagram dari sistem informasi akademik UNIPDU dapat digambarkan 

seperti gambar berikut (Gambar 4.1). 

Universitas
Fakultas

Jurusan

Manajemen Sistem
Administrator

Manajemen Data Biaya Kuliah

Membuat Laporan Harian 

Keuangan

Bak Staff

Melihat Informasi Akademik 

Mahasiswa Melihat Laporan summary 

akademik

Managemen

Memasukkan Data Kalender 

Akademik

Melihat Informasi Akademik Dosen

Memasukkan Nilai

Membuka Kelas Kuliah

Melayani Pembayaran

Mencatat Mahasiswa Lulus

Mengisi FRS

Merubah FRS

<<extend>>

Mahasiswa

Mandaftar Mahasiswa

Baak Staff

Manajemen Silabus/Kurikulum

Dosen

Mendaftar Dosen

Validasi User

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

 

Gambar 4. 1 :  Usecase Diagram 



 

 

4.1.2 Activity Diagram 

Untuk menjelaskan lebih detail usecase diagram  pada pembahasan 

sebelumnya, activity diagram menggambarkan secara detail alur kerja (work flow) 

dari setiap usecase yang telah dibahas sebelumnya. Berikut adalah activity diagram 

untuk sistem informasi akademik UNIPDU. 

4.1.2.1 Activity Diagram  Validasi User. 

Activity diagram ini menjelaskan proses validasi user dari sistem. User harus 

memasukkan  username dan password sebelum dapat mengakses sistem. Sistem akan 

memeriksa  apakah username sudah terdaftar dan password yang dimasukkan benar. 

Jika tidak maka user harus memasukkan username dan password lagi (Gambar  4.2) 

 

 



mulai

Membuka Form 

Login

Memasukkan Username 

Dan Password

Memeriksa Username 

Dan Password

username dan 

password benar

<<Tidak>>

Memeriksa Role/Hak 

Akses user

<<Ya>>

memiliki hak 

akses ke sistem

Halaman 

Utama Sistem
selesai

<<Ya>>

<<Tidak>>

SistemUser

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Validasi User 

4.1.2.2 Activity Diagram  Managemen Data Master Universitas(Sistem). 

Activity diagram ini menjelaskan alur manajemen sistem (data master 

universitas) yang dilakukan oleh administrator. Administrator dapat melihat, 

menambah, merubah dan menghapus  semua data yang ada pada sistem  informasi 

akademik UNIPDU ini (termasuk data user sistem). Sistem memberi constraint tidak 

boleh ada duplikasi data  pada sistem dan memberi konfirmasi setiap aktivitas 

penambahan, penghapusan dan  pengubahan data master untuk menghindari 

kesalahan (Gambar  4.3). 



mulai

memilih data 

master

tambah

lihat

memasukkan 

data baru

lihat detail

hapus

Ubah Data

edit

konfirmasi

konfirmasi

konfirmasi

eksekusi ke 

database
selesai

menampilkan form 

tambah data baru

Menampilkan 

form edit data

tidak

<<Ya>>

<<Salah>>

<<Benar>>

<<Benar>>

<<Salah>>

SistemAdministrator

 

.  

Gambar 4. 3 Activity Diagram Managemen Data Master 

 

4.1.2.3 Activity Diagram  Memasukkan Silabus. 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk menambah silabus/kurikulum atau 

daftar kuliah yang diajarkan di UNIPDU oleh staff Baak. Staff Baak dapat melihat, 

menambah, merubah dan menghapus  silabus  semua jurusan yang ada di UNIPDU, 

termasuk didalamnya prasyarat dari matakuliah tersebut. Sistem memberi constraint 

tidak boleh ada duplikasi pada data mata kuliah dan memberi konfirmasi setiap 

aktivitas penambahan, penghapusan dan  pengubahan data master untuk menghindari 

kesalahan (Gambar  4.4). 



 

mulai

memilih jurusan

tambah mata 

kuliah

pilih mata kuliah

lihat detail

hapus

edit

Memasukkan Data 

Mata Kuliah

Merubah Data 

Mata Kuliah

konfirmasi

Menampilkan form 

tambah Mata Kuliah

Menampilkan Form 

Ubah Mata Kuliah

konfirmasi

konfirmasi

eksekusi ke 

database
selesai

<<benar>>

<<Salah>>

<<Salah>>

<<Benar>>

<<Ya>>

<<Tidak>>

SistemBaak Staff

 

Gambar 4. 4 Activity Diagaram Memasukkan Silabus 

4.1.2.4 Activity Diagram  Mendaftar Mahasiswa Baru 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk melayani pendaftaran mahasiswa 

baru oleh staff Baak. Selain mendaftar mahasiswa baru, staff Baak dapat melihat, 

merubah dan menghapus  data mahasiswa, mahasiswa yang telah terdaftar otomatis 

akan menjadi user dari sistem. Sistem memberi constraint tidak boleh ada duplikasi 

pada data mahasiswa dan memberi konfirmasi setiap aktivitas penambahan, 

penghapusan dan  pengubahan data master untuk menghindari kesalahan (Gambar  

4.5). 



mulai

mengisi form isian 

mahasiswa baru

Memilih Jurusan  

Mahasiswa Baru

tambah 

mahasiswa baru

Memasukkan Data 

Mahasiswa Baru

<<salah>>

lihat Data 

Mahasiswa

lihat Detail 

Mahasiswa

hapus

edit

Ubah Data 

Mahasiswa

<<salah>>

<<tidak>>

Menampilkan FormTambah 

Mahasiswa Baru

konfirmasi

Menampilkan Form 

Edit Data Mahasiswa

konfirmasi

konfirmasi

eksekusi ke 

database
selesai

<<benar>>

<<Ya>>

<<benar>>

SistemBaak StaffCalon Mahasiswa

Gambar 4. 5 Aktivity Diagram Mendaftar Mahasiswa Baru 

4.1.2.5 Activity Diagram  Mendaftar Dosen  Baru 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk pendataan dosen baru oleh staff 

Baak. Selain pendataan dosen baru, staff Baak dapat melihat, merubah dan 

menghapus  data dosen, dosen yang telah terdaftar otomatis akan menjadi user dari 

sistem. Sistem memberi constraint tidak boleh ada duplikasi pada data dosen dan 

memberi konfirmasi setiap aktivitas penambahan, penghapusan dan  pengubahan data 

master untuk menghindari kesalahan (Gambar  4.6). 

 



mulai

mengisi form isian 

dosen baru

Memilih Jurusan  

Dosen Baru

tambah dosen 

baru

Memasukkan Data 

Dosen Baru

lihat Data 

Dosen

lihat Detail 

Dosen

hapus

edit

Ubah Data 

Dosen

Menampilkan FormTambah 

Dosen Baru

konfirmasi

Menampilkan Form 

Edit Data Dosen

konfirmasi

konfirmasi

eksekusi ke 

database
selesai

<<salah>>

<<benar>>

<<benar>>

<<salah>>

<<tidak>>

<<Ya>>

SistemBaak StaffCalon Dosen

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Mendaftar Dosen Baru 

 

4.1.2.6 Activity Diagram  Memasukan Kalender Akademik 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk memasukkan kegitan kalender 

akademik oleh staff Baak. Setiap awal tahun akademik baru staff akademik 

memasukkan data tahun akademik baru beserta kegiatan akdemik selama tahun 

akademik tersebut. Staff akademik dapat juga melihat data historis kalender 

akademik. Sistem memberi constraint tidak boleh ada duplikasi pada data kalender 



akademik dan memberi konfirmasi setiap aktivitas penambahan, penghapusan dan  

pengubahan data master untuk menghindari kesalahan (Gambar  4.8). 

mulai

memasukkan 

tahun akademik

Memasukkan Data(kegiatan) 

 Kalender

<<salah>>

Memilih Tahun 

Akademik

edit

<<salah>>

hapus

<<salah>>

tambah

Memasukkan 

Data(kegiatan)  Kalender

<<salah>>

menjadikan tahun 

akademik  berstatus aktif

Menampilkan form penambahan data 

kegiatan kalender akademik

konfirmasi

eksekusi ke 

database

<<benar>>

Menampilkan Seluruh 

Kegiatan Akademik

Memeriksa Apakah Tahun Akademik 

yang dipilih tahun akademik aktif

Menampilkan Opsi Edit Hapus 

Dan Tambah Data Baru

<<ya>>

konfirmasi

konfirmasi

Menampilkan form penambahan 

data kegiatan kalender akademik

konfirmasi

eksekusi ke 

database
selesai

<<tidak>>

SistemBaak Staff

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Memasukkan Kalender Akademik 

4.1.2.7 Activity Diagram  Membuka Kelas Kuliah 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk membuka kelas kuliah oleh Baak 

Staff. Kegiatan ini dilakukan setiap awal semester. Baak Staff memasukan ke dalam 

sistem mata kuliah apa saja yang dibuka pada semester tersebut. Sekaligus 

menentukan dosen, kapasitas kelas, dan ruang kuliah. Sebelumnya dosen harus 



mengisi form kesanggupan mengajar mata kuliah. Sistem memberi constraint tidak 

boleh ada duplikasi pada data kelas kuliah dan memberi konfirmasi setiap aktivitas 

penambahan, penghapusan dan  pengubahan data kelas kuliah untuk menghindari 

kesalahan (Gambar  4.8). 

 

mulai

Mengisi form kesanggupan mengajar 

dan menyerahkan ke Baak Staff
memilih jurusan

Memilih 

Semester Aktif

tambah

memasukkan data 

kelas kuliah baru

<<salah>>

lihat detail

hapus

edit

mengubah data 

kelas kuliah

<<salah>>

<<Tidak>>

Menampilkan Semua 

kelas Kuliah

menampilkan form 

tambah kelas kuliah

konfirmasi

menampilkan form 

edit kelas kuliah

konfirmasi

konfirmasi

eksekusi ke 

database
selesai

<<Ya>>

<<benar>>

<<benar>>

SistemBaak StaffDosen

 

Gambar 4. 8  Activity Diagram Membuka Kelas Kuliah 

4.1.2.8 Activity Diagram  Manajemen Biaya  Kuliah 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk manajemen biaya oleh staff Bak. 

Kegiatan ini dilakukan setiap awal tahun ajaran bari. Bak Staff memasukan besarnya 

biaya kuliah tiap jurusan dan tiap angkatan(tahun masuk mahasiswa). Besarnya biaya 

kuliah tiap angkatan tetap sampai lulus. Biaya kuliah terdiri dari spp, dpp, dan biaya 



ujian. Sistem memberi constraint tidak boleh ada duplikasi data pada sistem dan 

memberi konfirmasi setiap aktivitas penambahan, penghapusan dan  pengubahan data 

biaya kuliah untuk menghindari kesalahan (Gambar  4.9). 

mulai

memilih jurusan

edit

hapus

Tambah 

Angkatan Baru

Memasukkan 

Aangkatan Baru

Merubah Data 

Kuliah

Menampilkan Informasi Biaya 

Kuliah Per Angkatan

Menampilkan Form Tambah 

Angkatan [Dan Biaya Kuliah]

konfirmasi

Menampilkan Form 

Edit Biaya Kuliah

konfirmasi

konfirmasi

eksekusi ke 

database

selesai

<<benar>>

<<salah>>

<<salah>>

<<benar>>

<<Tidak>>

<<Ya>>

SistemBak Staff

 

Gambar 4. 9 Activity Diagram Manajemen Biaya Kuliah 

4.1.2.9 Activity Diagram  Melayani Pembayaran 

Activity diagram ini menjelaskan alur untuk melayani pembayaran. Bak Staff 

memasukan NIM mahasiswa yang akan membayar kedalam sistem. Sistem akan 

menghitung jumlah tagihan yang harus dibayar oleh mahasiswa. Ketika transaksi 



pembayaran telah di submit oleh bak staff. Maka sistem akan merubah status tagihan 

pembayaran menjadi sudah dibayar. (Gambar  4.10). 

mulai

Menyerahkan Form 

Pembayaran

NIM Mahasiswa Dan 

Jenis Pembayaran

Submit Transaksi 

Pembayaran Ke Sistem

menghitung jumlah 

tagihan pembayaran

merubah status tagihan 

menjadi sudah dibayar

selesai

SistemBak StaffMahasiswa

 

Gambar 4. 10  Activity Diagram Melayani Pembayaran 

4.1.2.10 Activity Diagram  Membuat Laporan Harian Keuangan 

Activity ini menjelaskan alur untuk membuat laporan keuangan harian oleh Bak 

Staff. Sistem menampilkan laporan harian keuangan pada tanggal yang dimasukkan 

oleh Bak Staff. (Gambar  4.11). 

mulai

Memasukkan 

Tanggal Laporan

Menampilkan Laporan Keuangan harian 

pada tanggal yang dimasukan

selesai

SistemBak Staff

 

Gambar 4. 11 Activity Diagram Membuat Laporan Harian Keuangan 

4.1.2.11 Activity Diagram  Mengsisi FRS. 

Activity ini menjelaskan alur mahasiswa untuk mengisi rencana studi selama 

satu semester kedepan. FRS yang diisi oleh mahasiswa berstatus belum disetujui 

dosen wali sampai dengan dengan di ACC oleh dosen wali. Setelah dosen melihat 



dan meng ACC rencana studi mahasiswa. Maka status rencana studi mahasiswa 

berubah menjadi sudah disetujui  (Gambar  4.12). 

mulai

Masuk Ke Halaman 

Pengisian FRS
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Gambar 4. 12  Activuty Diagram  Mengisi FRS 

 

 

 

 

4.1.2.12 Activity Diagram  Merubah  FRS. 

Activity ini menjelaskan alur mahasiswa untuk merubah rencana studi selama 

satu semester kedepan. Perubahan FRS oleh mahasiswa berstatus belum disetujui 

dosen wali sampai dengan dengan di ACC oleh dosen wali. Setelah dosen melihat 



dan meng ACC rencana studi mahasiswa. Maka status rencana studi mahasiswa 

berubah menjadi sudah disetujui  (Gambar  4.13). 
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Kuliah Yang Ditawarakan

Memeriksa Batasan: Jumlah SKS 

dan Prasyarat Mata Kuliah

eksekusi ke 

database

<<tidak terpenuhi>>

Merubah Status FRS 

menjadi sudah disetujui

selesai

memeriksa batasan: Batas Akhir 

Penambahan Mata Kuliah

<<batasan tidak terpenuhi>>

<<terpenuhi>>

Memeriksa Batasan: Batas 

Akhir Pembatalan Mata Kuliah

Menyetujui FRS

<<Memenuhi>>

<<Tidak Memenuhi>>

<<memenuhi>>

DosenSistemMahasiswa

 

Gambar 4. 13 Activity Diagram Merubah FRS 

 

 

4.1.2.13 Activity Diagram  Menampilkan Informasi Untuk Mahasiswa. 

Activity ini menjelaskan alur mahasiswa untuk melihat informasi yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa. Sistem menampilkan menu informasi yang dibutuhkan 



oleh mahasiswa. Dan menampilkan informasi tersebut setelah mahasiswa memilih 

salah satu menu tersebut.(Gambar  4.14). 

mulai

Masuk Ke Halaman 

Informasi Mahasiswa

Memilih Menu

Menampilkan 

Menu Informasi

Menampilkan 

Informasi

selesai

SistemMahasisw a

 

Gambar 4. 14 Activity Diagram Menampilkan Informasi Untuk Mahasiswa 

 

4.1.2.14 Activity Diagram  Menampilkan Informasi Untuk Dosen. 

Activity ini menjelaskan alur dosen untuk melihat informasi yang dibutuhkan 

oleh dosen. Sistem menampilkan menu informasi yang dibutuhkan oleh dosen. Dan 

menampilkan informasi tersebut setelah dosen memilih salah satu menu 

tersebut.(Gambar  4.15). 

mulai

Memilih Menu

Masuk Ke Halaman 

Informasi Dosen
Menampilkan 

Menu Informasi

Menampilkan 

Informasi

selesai

SistemDosen

 

Gambar 4. 15 Activity Diagram Menampilkan Informasi Untuk Dosen 

 



4.1.2.15 Activity Diagram  Memasukan Nilai. 

Activity ini menjelaskan alur dosen untuk memasukkan nilai akhir dari mata 

kuliah yang diajar. Dosen hanya bisa memasukkan nilai pada mata kuliah yang  diajar 

saja. Dosen juga dapat merubah nilai yang sudah dimasukan sebelumnya.(Gambar  

4.16). 

Memasukkan/ 

Merubah Nilai

mulai

Masuk form 

Input Nilai

Memilih Mata 

Kuliah

<<salah>>

Menampilkan Mata Kuliah 

Yang Diajar Oleh Dosen

Menampilkan 

Form Input Nilai

konfirmasi

eksekusi ke 

database
<<benar>>

selesai

SistemDosen

 

 

 

Gambar 4. 16 Activity Diagram Memasukkan Nilai 

4.1.2.16 Activity Diagram  Melihat Laporan Summary Akademik. 

Activity ini menjelaskan alur managemen untuk mendapatkan laporan summary 

akademik. Sistem menampilkan menu laporan akademik. Managemen hanya bisa 

melihat laporan summary akademik di level manegemennya.(Gambar  4.17). 



mulai

Masuk Ke Halaman 

Laporan Summary

Memilih Menu Laporan 

Sumamry Akademik

Sistem Menampilkan Menu 

Laporan Summary

Menampilkan Laporan 

Summary Akademik

selesai

SistemManaj emen

 

Gambar 4. 17  Activity Diagaram Melihat Laporan Akademik 

4.1.2.17 Activity Diagram  Manajemen Data ALumni. 

Activity ini menjelaskan alur untuk manajemen data mahasiswa yang telah 

lulus. Mahasiswa yang telah lulus dicatat di data alumni dan terhapus dari data 

mahasiswa.(Gambar  4.18). 

mulai

Mengisi Form 

Kelulusan

Memasukkan Data Lulusan 

Ke Data ALumni

<<salah>>

konfirmasi

Merekam data ke data alumni dan 

mengahpus dari data Mahasiswa
<<benar>>

selesai

SistemBaak StaffMahasisw a

 
 

Gambar 4. 18  Activity Diagaram Manajemen Data Alumni 

 

 

 

 

 



4.1.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah diagram yang mengggambarkan bagaimana interaksi 

yang terjadi antara object-object yang ada  pada sistem yang disusun berdasarkan 

urutan waktu. Sequence diagram menggambarkan alur event (skenario) yang telah 

dijelaskan pada usecase diagram dan activity diagram. Berikut adalah sequence 

diagram yang ada  pada sistem informasi akademik UNIPDU ini. 

4.1.3.1 Sequence Diagram  Validasi User. 

Proses validasi user ini dimulai dengan proses user memasukkan username dan 

password pada form login. Kemudian LoginControl akan melakukan verifikasi 

apakah username dan password valid serta memeriksa level/role dari user. Jika tidak 

valid loginControl memberi pesan username atau login salah.(Gambar  4.2) 

 

 : User Form Login LoginControl TabelUser

On Mouse Click()
submit username dan password

verifikasi

pesan kesalahan

pesan

 

Gambar 4. 19 Sequence Diagaram Validasi User 

 

4.1.3.2 Sequence Diagram  Manajemen Data Master Universitas(Sistem). 

Proses Managemen data master  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu tambah data 

master, ubah data master dan hapus data master. Untuk tambah data master dimulai 



dengan Administrator memasukkan data baru pada form tambah data master. 

Sebelum data disimpan ke tabel data master administrator akan diberikan konfirmasi 

penambahan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada proses penyimpanan akan 

ditampilkan pesan kesalahan. Proses yang sama  untuk ubah data master dan hapus 

data master (Gambar  4.20). 

 : Administrator Form Data Master Data Master Control Tabel Data Master

on mouse click
tambahdatamaster()

konfirmasi
simpanDataMaster()

pesan
pesan

ubahdatamaster()

konfirmasi
simpanDataMaster()

pesan
pesan

hapusDataMaster()

konfirmasi hapusDataMaster

pesanpesan

 

Gambar 4. 20 Sequence Diagaram Manajemen Data Master 



 

4.1.3.3 Sequence Diagram  Memasukkan Silabus. 

Proses Memasukkan silabus  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu tambah data 

mata kuliah, ubah data mata kuliah dan hapus data mata kuliah. Untuk tambah data 

mata kuliah dimulai dengan Baak Staff memasukkan data baru pada form tambah 

Mata Kuliah. Sebelum data disimpan ke tabel mata kuliah baak staff akan diberikan 

konfirmasi penambahan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada proses penyimpanan 

akan ditampilkan pesan kesalahan. Proses yang sama  untuk ubah mata kuliah dan 

hapus mata kuliah(Gambar  4.21). 

 : Baak Staff Form Silabus(Mata Kuliah) MataKuliahControl Tabel Mata Kuliah

onMouseClick() Tambah Mata Kuliah()

konfirmasi
simpanMataKuliah()

pesan
pesan

Ubah Mata Kuliah()

konfirmasi
simpanMataKuliah()

pesan
pesan

hapus Mata Kuliah()

konfirmasi
hapusMataKuliah()

pesan
pesan

 

Gambar 4. 21 Sequence Diagram Memasukkan Silabus 



 

4.1.3.4 Sequence Diagram  Mendaftar Mahasiswa Baru. 

Proses Memasukkan silabus  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu tambah data 

mahasiswa baru, ubah data mahasiswa, dan hapus data mahasiswa. Untuk tambah 

data mahasiswa dimulai dengan Baak Staff memasukkan data baru pada form tambah 

Biodata Mahasiswa. Sebelum data disimpan ke tabel mahasiswa baak staff akan 

diberikan konfirmasi penambahan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada proses 

penyimpanan akan ditampilkan pesan kesalahan. Proses yang sama  untuk ubah 

mahasiswa dan hapus mahasiswa  (Gambar  4.22). 

 : Baak Staff FormBiodataMahasiswa BiodataMahasiswaControl TabelMahasiswa

OnMouseClick()
tambahDataMahasiswa()

konfirmasi
simpanDataMahasiswa()

pesanpesan

ubahDataMahasiswa()

konfirmasi
simpanDataMahasiswa()

pesanpesan

hapusDataMahasiswa()

konfirmasi
deleteDataMahasiswa()

pesanpesan

 

Gambar 4. 22 Sequence Diagram Mendaftar Mahasiswa Baru 

 



4.1.3.5 Sequence Diagram  Mendaftar Dosen Baru. 

Proses Memasukkan silabus  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu tambah data  

dosen baru, ubah data dosen, dan hapus data dosen. Untuk tambah data dosen dimulai 

dengan Baak Staff memasukkan data baru pada form tambah Biodata dosen. Sebelum 

data disimpan ke tabel dosen baak staff akan diberikan konfirmasi penambahan 

terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada proses penyimpanan akan ditampilkan pesan 

kesalahan. Proses yang sama  untuk ubah dosen dan hapus dosen  (Gambar  4.23). 

 : Baak Staff FormBiodataDosen BiodataDosenControl TabelDosen

OnMouseClick() TambahDataDosen()

konfirmasi

simpanDataDosen()

pesan

UbahDataDosen()

konfirmasi
simpanDataDosen()

pesanpesan

hapusDataDosen()

konfirmasi deleteDataDosen()

pesan
pesan

 

Gambar 4. 23 Sequence Diagram Mendaftar Mahasiswa Baru 

 

 



4.1.3.6 Sequence Diagram  Memasukkan Kalender Akademik. 

Proses Memasukkan kalender akademik  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu 

tambah data  kalender akademik, ubah kalender akademik, dan hapus kalender 

akademik. Untuk tambah data kalender akademik dimulai dengan Baak Staff 

memasukkan data baru pada form tambah kalender akademik. Sebelum data disimpan 

ke tabel kalender akademik baak staff akan diberikan konfirmasi penambahan 

terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada proses penyimpanan akan ditampilkan pesan 

kesalahan. Proses yang sama  untuk ubah kalender akademik dan hapus kalender 

akademik (Gambar  4.24). 

 

 : Baak Staff FormKalenderAkademik KalenderAkademikControl DataKalenderAkademik

OnButtonClick() tambahKalenderAkademik()

konfirmasi
simpanKalenderAkademik()

pesan
pesan

ubahKalenderAkademik()

konfirmasi
simpanKalenderAkademik()

pesanpesan

hapusKalenderAkademik()

konfirmasi
deleteKalenderAkademik()

pesanpesan

 

Gambar 4. 24 Sequence Diagram Memasukkan Kalender Akademik 



 

 

4.1.3.7 Sequence Diagram  Membuka Kelas Kuliah. 

Proses membuka kelas kuliah  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu tambah data  

kelas kuliah, ubah kelas kuliah , dan hapus kelas kuliah. Untuk tambah data kelas 

kuliah dimulai dengan Baak Staff memilih jurusan, kemudian memasukkan data baru 

pada form tambah kelas kuliah. Sebelum data disimpan ke tabel kelas kuliah, baak 

staff akan diberikan konfirmasi penambahan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada 

proses penyimpanan akan ditampilkan pesan kesalahan. Proses yang sama  untuk 

ubah kelas kuliah dan hapus kelas kuliah  (Gambar  4.25). 

 : Baak Staff FormpilihJurusan pilihJurusanControl formKelasKuliah KelasKuliahControl TabelKelasKuliahTabelJurusan

pilihjurusan
showJurusan()

onMouseClick()
tambahKelasKuliah()

konfirmasi

simpanKelasKuliah()

ubahKelasKuliah()

konfirmasi

simpanKelasKuliah()

hapusKelasKuliah

konfirmasi
deleteKelasKuliah()

ambildatajurusan()

 

Gambar 4. 25 Sequence Diagram Membuka Kelas Kuliah 

 

4.1.3.8 Sequence Diagram  Manajemen Biaya  Kuliah 

Proses manajemen biaya kuliah  ini terdiri dari tiga skenario, yaitu tambah data  

biaya kuliah, ubah biaya kuliah, dan hapus biaya kuliah. Untuk tambah data biaya 

kuliah dimulai dengan Bak Staff memilih jurusan, kemudian memasukkan data baru 



pada form tambah biaya kuliah. Sebelum data disimpan ke tabel biaya kuliah, bak 

staff akan diberikan konfirmasi penambahan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan pada 

proses penyimpanan akan ditampilkan pesan kesalahan. Proses yang sama  untuk 

ubah kelas kuliah dan hapus kelas kuliah  (Gambar  4.26). 

 

 : Bak Staff FormPilihJurusan PilihJurusanControl TabelJurusan FormBiayaKuliah BiayaKuliahControl TabelBiayaKuliah

pilihJurusan
showJurusan()

ambilDataJurusan()

onMouseClick()
tambahBiayaKuliah()

konfirmasi
simpanBiayaKuliah()

ubahBiayaKuliah()

konfirmasi
simpanBiayaKuliah()

hapusBiayaKuliah()

konfirmasi deleteBiayaKuliah()

 

Gambar 4. 26 Sequence Diagram Manajemen Biaya Kuliah 

4.1.3.9 Sequence Diagram  Melayani Pembayaran. 

Proses melayani pembayaran dimulai dengan Bak Staff memasukkan NIM 

mahasiswa yang membayar. Sistem akan menghitung tagihan pembayaran yang harus 

dibayar oleh mahasiswa. Kemudian Bak Staff melakukan submit transaksi 

pembayaran pada form transaksi pembayaran. Sebelum data disimpan ke tabel 

transaksi pembayaran, bak staff akan diberikan konfirmasi penambahan terlebih 

dahulu (Gambar  4.27). 



 : Bak Staff FormPembayaran FormPembayaranControl TabelBiayaKuliah FormTransaksi FormTransaksiControl TabelTransaksi

input NIM hitungTagihanPembayaran()
ambilDataBiayaKuliah()

OnMouseClick() catatTransaksi()
simpanTransaksi()

pesanpesan

 

Gambar 4. 27 Sequence Diagram Melayani Pembayaran 

 

4.1.3.10 Sequence Diagram  Membuat Laporan Harian Keuangan. 

Proses membuat laporan harian keuangan dimulai dengan Bak Staff 

memasukkan tanggal laporan pada form pembayaran. Sistem akan membuat laporan 

harian dari tabel transaksi pembayaran (Gambar  4.28). 

 : Bak Staff FormPembayaran FormPembayaranControl TabelBiayaKuliah FormTransaksi FormTransaksiControl TabelTransaksi

input NIM hitungTagihanPembayaran()
ambilDataBiayaKuliah()

OnMouseClick() catatTransaksi()
simpanTransaksi()

pesanpesan

 
 

Gambar 4. 28 Sequence Diagram Membuat Laporan Harian Keuangan 

 



4.1.3.11 Sequence Diagram  Mengisi FRS. 

Proses mengisi FRS dimulai dengan mahasiswa memilih mata kuliah yang 

ditawarkan pada form pengisian FRS. Sistem menampilkan mata kuliah yang 

ditawarkan dari tabel kelas kuliah. Ketika mahasiswa melakukan submit mata kuliah 

yang akan diambil sistem menyimpanya  kedalam tabel perkuliahan.(Gambar  4.29). 

 : Mahasiswa FormIsiFRS IsiFRSControl TabelKelaskuliah tabelPerkuliahan

pilihMataKuliah
lihatKuliahDitawarkan()

ambilDataKelasKuliah()

submitMataKuliah() tambahMKkuliah()
simpanDataKuliah()

 

Gambar 4. 29 Sequence Diagram Mengisi FRS. 

4.1.3.12 Sequence Diagram  Merubah FRS. 

Proses merubah FRS  ini terdiri dari dua skenario, yaitu tambah mata kuliah dan 

drop mata kuliah. Untuk tambah mata kuliah dimulai dengan mahasiswa memilih 

mata kuliah yang ingin ditambahkan, sistem akan menambahkan pada tabel 

perkuliahan. Sedangankan proses drop mata kuliah dimulai dengan mahasiswa 

memilih mata kuliah yang ingin didrop. Sebelum data mata kuliah dihapus dari tabel 

perkuliahan sistem memberikan konfirmasi terlebih dahulu. (Gambar  4.30). 



 : Mahasiswa FormMerubahFRS merubahFRSControl TabelPerkuliahan

onMouseClick()
tambahMK()

simpanDataKuliah()

pesanpesan

dropMK()

konfirmasi

deleteMataKuliah()

 
Gambar 4. 30 Sequence Diagram Merubah FRS. 

 

4.1.3.13 Sequence Diagram  Menampilkan Informasi Untuk Mahasiswa. 

Proses menampilkan informasi untuk mahasiswa dimulai dengan mahasiswa 

memilih link informasi pada form informasi mahasiswa. Sistem menampilkan 

informasi sesuai link yang dipilih oleh mahasiswa.(Gambar  4.31). 

 : Mahasiswa FormInformasiMahasiswa InformasiMahasiswaContr

ol

dataBaseUnipdu

onMouseClick
tampilkanInformasi()

ambildata()

pesan
pesan

 

Gambar 4. 31 Sequence Diagram Menampilkan informasi untuk mahasiswa 

 



4.1.3.14 Sequence Diagram  Menampilkan Informasi Untuk Dosen. 

Proses menampilkan informasi untuk mahasiswa dimulai dengan dosen memilih 

link informasi pada form informasi dosen. Sistem menampilkan informasi sesuai link 

yang dipilih oleh dosen.(Gambar  4.32). 

 : Dosen FormInformasiDosen InformasiDosenControl databaseunipdu

onMouseClick()
tampilkanInformasi()

ambildata()

 

Gambar 4. 32 Sequence Diagram Menampilkan informasi untuk Dosen 

4.1.3.15 Sequence Diagram  Memasukkan Nilai. 

Proses memasukkan nilai dimulai dengan dosen memilih mata kuliah yang 

diajar dan akan dimasukkan nilainya. Dosen Memasukkan nilai atau merubah nilai 

pada form nilai. Sebelum data disimpan dalam tabel nilai mahasiswa terlebih dahulu 

diberi konfirmasi.(Gambar  4.33). 

 

FormMataKuliah : Dosen MataKuliahControl TabelKelasKuliah FormNilai NilaiControl TabelNilai

pilih mata kuliah
showMataKuliah()

ambilDataMataKuliah()

onMouseClick()
insertNilai()

simpanNilai()
konfirmasi

ubahNilai()

konfirmasi
simpanNilai()

 

Gambar 4. 33 Sequence Diagram Memasukkan Nilai 



4.1.3.16 Sequence Diagram  Melihat Laporan Summary Akademik. 

Proses melihat laporan summary akademik dimulai dengan managemen 

memilih link informasi pada form laporan summary akademik. Sistem menampilkan 

informasi sesuai link yang dipilih oleh manajemen.(Gambar  4.34). 

 : Manajemen formListLaporanSummary ListLaporanSummary 

Control

DatabaseAkademikUNIP

DU
OnMouseClick() tampilkanLaporan()

ambilData()

pesan
pesan

 

Gambar 4. 34 Sequence Diagram Melihat Laporan Summary Akademik 

 

4.1.3.17 Sequence Diagram  Manajemen Data Alumni. 

Proses melihat manajemen data alumni dimulai dengan baak staff memasukkan 

data mahasiswa yang telah lulus.Setelah melakukan submit data akan disimpan ke 

tabel alumni, dan data mahasiswa dari tabel mahasiswa terhapus (Gambar  4.35). 

 : Baak Staff FormInformasiAlumni InformasiAlumniControl Tabel Mahasiswa Tabel Alumni

OnSubmit() tambahAlumni()

konfirmasi

simpanAlumni()

deleteMahasiswa()

 

Gambar 4. 35 Sequence Diagram Manajeman Data Alumni 



4.2 DESAIN BASIS DATA 

Langkah selanjutnya setelah proses bisnis dimodelkan  adalah merancang basis 

data. Basis data merupakan jantung dari sistem informasi akademik UNIPDU, 

sebagai tempat untuk menyimpan semua data yang ada. Dalam tugas akhir ini 

rancangan basis data dimodelkan dengan Entity Relationship Diagram(ERD) dengan 

menggunakan CASE TOOL Power Designer 11. Power Designer 11 

merepresentasikan  ERD kedalam CDM(Concept Data Model) dan PDM (Physical 

Data Model) yangakan diimplementasikan pada DBMS Postgre SQL 8.0. CDM dari 

sistem informasi akademik UNIPDU diperlihatkan pada gambar 4.36. dan  PDM dari 

sistem informasi akademik UNIPDU diperlihatkan pada gambar 4.37 
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Detail penjelasan dari masing-masing tabel dan atribut yang dimiliki diatas 

dapat dijelaskan seperti di bawah ini. 

 

4.2.1 Tabel Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa  universitas pesantren 

tinggi darul ulum (UNIPDU) yang memiliki status belum lulus.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim Varchar (10) Primary key dari  tabel mahasiswa. 

Terdiri dari 10 karakter .contoh: 

0531222028. 

2 nama_lengkap Varchar (30) Nama lengkap mahasiswa. 

3 jenis_kelamin Char (1) Hanya terdiri dari dua pilihan yaitu: L 

(laki-laki) dan P (Perempuan). 

4 tempat_lahir Varchar (20) Menyimpan nama kota kelahiran 

mahasiswa. 



5 tanggal_lahir Date Format tanggal yang digunakan adalah : 

yyyy-mm-dd contoh :1988-05-05 

6 kewarganegaraan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

kewaraganegaraan. 

7 status_pernikahan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

status_pernikahan 

8 alamat Text (100) Menyimpan nama jalan, atau Rt/Rw, 

Dusun, Desa, Kecamatan dari mahasiswa. 

9 kota Varchar (20) Nama kota/Kabupaten. 

10 kodepos Char (6) Menyimpan kode pos mahasiswa, contoh : 

60111 

11 telp_rumah Varchar (15) Menyimpan no telp. Rumah mahasiswa 

12 no_hp Varchar (15) Menyimpan no hand phone  mahasiswa 

13 agama SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

agama 

14 jurusan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

jurusan. 

15 asal_slta Varchar (20) Menyimpan nama SLTA dari mahasiswa 

16 tahunlulus_slta SI (Short Integer) Menyimpan Tahun lulus SLTA 

Mahasiswa, 4 digit angka contoh : 2006 

17 tahun_masuk SI (Short Integer) Menyimpan tahun masuk mahasiswa ke 

universitas, 4 digit angka contoh : 2006 

18 status Char (1) Terdiri dari hanya dua pilihan : 1 (aktif) 

dan 0 (cuti). 

19 foto_mahasiswa Varchar (20) Menyimpan lokasi file foto mahasiswa. 

 

4.2.2 Tabel Historis_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data historis mahasiswa  universitas 

pesantren tinggi darul ulum (UNIPDU) yang memiliki status belum lulus.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim Varchar (10) Primary key dari  tabel 

historis_mahasiswa. Terdiri dari 10 

karakter .contoh: 0531222028. 

2 nama_lengkap Varchar (30) Nama lengkap mahasiswa. 

3 jenis_kelamin Char (1) Hanya terdiri dari dua pilihan yaitu: L 

(laki-laki) dan P (Perempuan). 

4 tempat_lahir Varchar (20) Menyimpan nama kota kelahiran 

mahasiswa. 

5 tanggal_lahir Date Format tanggal yang digunakan adalah : 

yyyy-mm-dd contoh :1988-05-05 

6 kewarganegaraan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

kewaraganegaraan. 

7 status_pernikahan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 



status_pernikahan 

8 alamat Text (100) Menyimpan nama jalan, atau Rt/Rw, 

Dusun, Desa, Kecamatan dari mahasiswa. 

9 kota Varchar (20) Nama kota/Kabupaten. 

10 kodepos Char (6) Menyimpan kode pos mahasiswa, contoh : 

60111 

11 telp_rumah Varchar (15) Menyimpan no telp. Rumah mahasiswa 

12 no_hp Varchar (15) Menyimpan no hand phone  mahasiswa 

13 agama SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

agama 

14 jurusan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

jurusan. 

15 asal_slta Varchar (20) Menyimpan nama SLTA dari mahasiswa 

16 tahunlulus_slta SI (Short Integer) Menyimpan Tahun lulus SLTA 

Mahasiswa, 4 digit angka contoh : 2006 

17 tahun_masuk SI (Short Integer) Menyimpan tahun masuk mahasiswa ke 

universitas, 4 digit angka contoh : 2006 

18 status Char (1) Terdiri dari hanya dua pilihan : 1 (aktif) 

dan 0 (cuti). 

19 foto_mahasiswa Varchar (20) Menyimpan lokasi file foto mahasiswa. 

 

4.2.3 Tabel Ortu_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi orang tua mahasiswa . Tabel 

ini dependent  terhadap tabel mahasiswa.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim Varchar (10) Foreign  key yang memiliki referansi ke 

tabel ahasiswa 

2 nama_lengkap Varchar (30) Nama ayah atau ibu dari mahasiswa. 

3 agama SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

agama 

4 pendidikan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

level_pendidikan (idlevelpendidikan) 

5 pekerjaan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

pekerjaan (id_pekerjaan). 

6 alamat Text (100) Menyimpan nama jalan, atau Rt/Rw, 

Dusun, Desa, Kecamatan dari orang tua 

mahasiswa. 

7 kota Varchar (20) Nama kota/Kabupaten. 

8 kodepos Char (6) Menyimpan kode pos orang tua 

mahasiswa, contoh : 60111 

9 telp_rumah Varchar (15) Menyimpan no telp. Rumah orang tua 

mahasiswa 



10 no_hp Varchar (15) Menyimpan no hand phone  mahasiswa 

 

 

4.2.4 Tabel Historis_Ortu_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi historis orang tua mahasiswa . 

Tabel ini dependent  terhadap tabel mahasiswa.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim Varchar (10) Foreign  key yang memiliki referansi ke 

tabel ahasiswa 

2 nama_lengkap Varchar (30) Nama ayah atau ibu dari mahasiswa. 

3 agama SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

agama 

4 pendidikan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

level_pendidikan (idlevelpendidikan) 

5 pekerjaan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

pekerjaan (id_pekerjaan). 

6 alamat Text (100) Menyimpan nama jalan, atau Rt/Rw, 

Dusun, Desa, Kecamatan dari orang tua 

mahasiswa. 

7 kota Varchar (20) Nama kota/Kabupaten. 

8 kodepos Char (6) Menyimpan kode pos orang tua 

mahasiswa, contoh : 60111 

9 telp_rumah Varchar (15) Menyimpan no telp. Rumah orang tua 

mahasiswa 

10 no_hp Varchar (15) Menyimpan no hand phone  mahasiswa 

 

4.2.5 Tabel Kewarganegaraan. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi status kewarganegaraan   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idkewarganegaraan SI (Short Integer) Primary  key dari tabel kewarganegaraan. 

2 nama_kewarganegaraan Varchar (20) Nama kewarganegaraan, terdiri dari:  

1. Indonesia Asli, 

2. Indonesia Keturunan,  

3. Warga Negara Asing 

 

4.2.6 Tabel Agama. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi agama yang ada diakui di 

Indonesia.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 



1 idagama SI (Short Integer) Primary  key dari tabel agama. 

2 nama_agama Varchar (10) Nama agama, terdiri dari:  

1. Islam. 

2. Kristen. 

3. Katolik. 

4. Hindu.  

5. Budha. 

6. Konghucu.  

 

4.2.7 Tabel Status_Pernikahan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi status Pernikahan   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idstatuspernikahan SI (Short Integer) Primary  key dari tabel status pernikahan. 

2 nama_statuspernikahan Varchar (15) Nama status, terdiri dari:  

1. Kawin 

2. Belum Kawin 

3. Janda/Duda 

 

 

4.2.8 Tabel Level_Pendidikan. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi level atau tingkatan 

pendidikan.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idlevelpendidikan SI (Short Integer) Primary  key dari tabel level_pendidikan. 

2 nama_levelpendidikan Varchar (3) Nama kewarganegaraan, terdiri dari:  

1. Tidak Tamat SD. 

2. SD.  

3. SLTP. 

4. SLTA. 

5. D1. 

6. D2. 

7. D3. 

8. S1/D4. 

9. S2. 

10. S3 

 

4.2.9 Tabel Pekerjaan. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi Pekerjaan. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idpekerjaan SI (Short Integer) Primary  key dari tabel pekerjaan 



2 nama_pekerjaan Char (1) Nama Pekerjaan, terdiri dari:  

1. PNS. 

2. Pegawai Swasta.  

3. Wiraswasta. 

4. Petani/Nelayan. 

5. TNI/POLRI 

 

 

4.2.10 Tabel Dosen. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dosen  yang mengajar di UNIPDU. 

Tabel Dosen ini merupakan inheritance dari tabel karyawan. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nip Varchar (10) Primary  key dari tabel status Dosen. NIP 

terdiri dari 10 digit, contoh: 9999001101 

2 nama_lengkap Varchar (30) Nama lengkap dosen. 

3 jenis_kelamin Char (1) Hanya terdiri dari dua pilihan yaitu: L 

(laki-laki) dan P (Perempuan). 

4 tempat_lahir Varchar (20) Menyimpan nama kota kelahiran 

mahasiswa. 

5 tanggal_lahir Date Format tanggal yang digunakan adalah : 

yyyy-mm-dd contoh :1988-05-05 

6 kewarganegaraan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

kewaraganegaraan. 

7 status_pernikahan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

status_pernikahan 

8 alamat Text (100) Menyimpan nama jalan, atau Rt/Rw, 

Dusun, Desa, Kecamatan dari dosen. 

9 kota Varchar (20) Nama kota/Kabupaten. 

10 kodepos Char (6) Menyimpan kode pos dosen, contoh : 

60111 

11 telp_rumah Varchar (15) Menyimpan no telp. Rumah Dosen. 

12 no_hp Varchar (15) Menyimpan no hand phone  Dosen. 

13 agama SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

agama 

14 jurusan SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

jurusan. 

15 tahun_masuk SI (Short Integer) Menyimpan tahun masuk dosen ke 

universitas, 4 digit angka contoh : 2006 

18 status Char (1) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

status_dosen. 

19 pangkat SI (Short Integer) Foreign Key, yang mereferensi ke tabel 

pangkat 

20 no_ktp Varchar (20) Menyimpan nomor KTP dari dosen. 

21 no_sk varchar (20) Menyimpan nomor surat keputusan 



pengangkatan dosen dari yayasan. 

22 foto_dosen Varchar (20) Menyimpan lokasi file foto dosen. 

 

4.2.11 Tabel Pangkat_Dosen 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pangkat atau jabatan atau 

golongan dari dosen.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idpangkatdosen SI (Short Integer) Primary  key dari tabel pangkat dosen. 

2 nama_pangkat Varchar (20) Nama status, terdiri dari:  

1. Lektor. 

2. Lektor Kepala. 

3. Dosen Muda. 

 

 

4.2.12 Tabel Status_Dosen 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi status dosen di UNIPDU.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idstatusdosen SI (Short Integer) Primary  key dari tabel status dosen. 

2 nama_statusdosen Varchar (20) Nama status dosen, terdiri dari:  

1. Dosen tetap yayasan. 

2. Dosen tidak tetap. 

3. Dosen bantu. 

 

3 keterangan Text (50) Menyimpan informasi keterangan dari 

status dosen 

 

4.2.13 Tabel Riwayat_Pendidikan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi riwayat pendidikan dosen 

UNIPDU, baik sebelum menjadi dosen maupun sesudah menjadi dosen UNIPDU.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nip SI (Short Integer) Foreign  key yang memiliki referensi pada 

Tabel Dosen (nip). 

2 level_pendidikan SI (Short Integer) Foreign key  yang memiliki referensi pada 

Tabel level_pendidikan 

(idlevelpendidikan). 

3 nama_institusi Varchar (20) Menyimpan nama institusi pendidikan 

tempat dosen memperoleh pendidikan. 

4 tahun lulus SI (Short Integer) Menyimpan tahun lulus dosen dari institusi 

pendidikan. Diisi  4 digit integer  contoh : 



2000. 

 

4.2.14 Tabel Jurusan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi semua jurusan yang ada di 

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU).   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idjurusan SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Jurusan. 

2 nama_jurusan Varchar (20) Menyimpan  nama indonesia jurusan 

3 kepala_jurusan Varchar (10) Foreign key, yang memiliki referensi pada 

Tabel Dosen (nip). 

4 nama_arab_jurusan Varchar (100) Menyimpan kode UNICODE yang 

merepresentasikan nama bahasa arab dari 

Jurusan. 

5 fakultas SI (Short Integer) Foreign key, yang memiliki referensi pada 

Tabel Fakultas (idfakultas). 

 

4.2.15 Tabel Fakultas 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi semua Fakultas yang ada di 

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU).   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idfakultas (Short Integer) Primary  key dari tabel fakultas. 

2 nama_fakultas Varchar (20) Menyimpan nama indonesia dari fakultas. 

3 dekan Varchar (10) Dekan dari fakultas, merupakan  Foreign 

key, yang memiliki referensi pada Tabel 

Dosen (nip). 

4 nama_arab_fakultas Varchar (100) Menyimpan kode UNICODE yang 

merepresentasikan nama bahasa arab dari 

Fakultas. 

 

 

 

4.2.16 Tabel Kalender_Akademik 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi kegiatan akademik yang 

dijadwalkan untuk satu tahun akademik kedepan. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idkalenderakademik SI (Short Integer) Primary  key dari tabel kalender 

akademik. 



2 id_tahunajaran SI (Short Integer) merupakan  Foreign key, yang memiliki 

referensi pada Tabel Tahun Akademik 

(idtahunakademik). 

3 tanggal_mulai Date Menyimpan tanggal dimulai kegiatan 

akademik. Format tanggal adalah: yyyy-

mm-dd  contoh: 2005-06-06. 

4 tanggal_akhir Date Menyimpan tanggal berakhirnya kegiatan 

akademik. Format tanggal adalah: yyyy-

mm-dd  contoh: 2005-06-06. 

5 nama_kegiatan Text (50) Menyimpan nama kegiatan akademik 

(bahasa indonesia). 

6 nama_arab_kegiatan Text (100) Menyimpan kode UNICODE yang 

merepresentasikan nama kegiatan 

akademik. 

 

4.2.17 Tabel Tahun_Akademik 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tahun akademik.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idtahunakademik SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Tahun Akademik 

2 nama Varchar (10) Menyimpan nama dari tahun akademik. 

Merupakan gabungan antara Tahun Mulai 

Dan Tahun Akhir. Contoh: 2006/2007 

3 tahun_mulai SI (Short Integer) Menyimpan awal tahun akademik. Berupa 

4 digit integer, contoh: 2006 

4 tahun_akhir SI (Short Integer) Menyimpan akhir tahun akademik. Berupa 

4 digit integer, contoh: 2007 

5 status Char (1) Menyimpan status tahun akademik. Ada 

dua opsi, yaitu: 1 (aktif) dan 0 (tidak aktif). 

aktif disini maksudnya adalah tahun 

akademik yang sedang berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.18 Tabel Semester 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi nama semester yang diadakan 

di UNIPDU .   

 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 



1 idsemester SI (Short Integer) Primary  key dari tabel semester. 

2 nama_semester Varchar (10) Menyimpan nama dari semester. Terdiri 

dari : 

1. Semester Gasal. 

2. Semester Genap 

3. Semester Pendek 

 

3 nama_arab_semester Varchar (100) Menyimpan kode UNICODE yang 

merepresentasikan nama semester. 

4 status Char (1) Menyimpan status semes. Ada dua opsi, 

yaitu: 1 (aktif) dan 0 (tidak aktif). 

aktif disini maksudnya adalah tahun 

akademik yang sedang berjalan. 

 

 

4.2.19 Tabel Mata_Kuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mata kuliah yang diajarkan di 

UNIPDU.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 kodematakuliah Char (6) Primary  key dari tabel Mata Kuliah. 

Terdiri dari 6 digit karakter, contoh: 

MU1100 

2 kodejurusan SI (Short Integer) merupakan  Foreign key, yang memiliki 

referensi pada Tabel Jurusan 

(idjurusan). 

3 nama_matakuliah Varchar (50) Menyimpan nama mata kuliah (bahasa 

indonesia) 

4 nama_arab_matakuliah Varchar (100) Menyimpan kode UNICODE yang 

merepresentasikan nama mata kuliah. 

5 bobot_sks SI (Short Integer) Menyimpan bobot sks dari mata kulaih, 

nilainya berkisar antara 1-5. 

6 kategori SI (Short Integer) merupakan  Foreign key, yang memiliki 

referensi pada Tabel 

Kategori_MataKuliah  

(idkategorimatakuliah). 

7 semester SI (Short Integer) Menyimpan semester mata kuliah ini 

seharusnya diajarkan. Nilainya  terdiri dari: 

1-8. 

8 deskripsi_matakuliah Text(300) Menyimpan penjelasan singkat tentang 

materi dalam mata kuliah 

 

4.2.20 Tabel Kategori_Matakuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pengelompokan mata kuliah. 

Mata kuliah di UNIPDU terbagi menjadi beberapa kategori.   



No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idkategorimatakuliah SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Kategori Mata 

Kuliah. 

2 nama_kategori Varchar (20) Menyimpan nama dari kategori mata 

kuliah, terdiri dari: 

1. Mata Kuliah Dasar  

2. Mata Kuliah Jurusan Wajib. 

3. Mata Kuliah Jurusan Pilihan. 

4. Mata Kuliah Lokal Pesantren. 

 

 

4.2.21 Tabel Prasyarat_Matakuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi prasyarat mata kuliah. Yaitu 

mata kuliah yang harus lulus terlebh dahulu sebelum mengambil mata kuliah yang 

dimaksud.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 matakuliah Char (6) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel 

Mata_Kuliah(kodematakuliah). 

2 prasyarat Char (6) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel 

Mata_Kuliah(kodematakuliah). 

 

4.2.22 Tabel Batas_SKS 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi batasan: jumlah SKS 

maksimal yang boleh diambil berdasarkan Indeks Prestasi Sebelumnya.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 ips_minimal Float Menyimpan batas  minimal  Indeks 

Prestasi. 

2 ips_maksimal Float Menyimpan batas  maksimal Indeks 

Prestasi. 

3 jumlah_sks SI (Short Integer) Menyimpan jumlah sks maksimal yang 

boleh diambil. 

 

4.2.23 Tabel Konversi_Nilai 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi konversi nilai huruf ke nilai 

angka.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nilai_huruf Char (1) Primary  key dari tabel Konversi_Nilai. 

Nilainya terdiri dari A, B, C, D, E 



2 nilai_angka SI (Short Integer) Nilinya terdiri dari: 

A   : 4 

B   : 3 

C   : 2 

D   : 1 

E   :  0 

 

 

4.2.24 Tabel Kelas_Kuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mata kuliah yang 

dibuka(ditawarkan) pada semester dan tahun akademik tertentu. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idkelaskuliah SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Perkuliahan 

2 tahun_akademik SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel 

Tahun_Akademik(idtahunakademik). 

3 semester SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Semester(idsemester). 

4 nama_kelas Char(1) Menyimpan  nama kelas dari perkuliahan. 

Berisi karakter  1 huruf. Contoh: A, B. 

5 mata_kuliah Char(6) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel 

Mata_Kuliah(kodematakuliah). 

6 dosen Char(10) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Dosen(nip). 

7 kapasitas SI (Short Integer) Menyimpan  jumlah  kapasitas maksimal 

kelas. 

 

 

4.2.25 Tabel Kuliah_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi kelas kuliah yang diambil  

oleh mahasiswa.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 mahasiswa Varchar(10) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Mahasiswa(NIM). 

2 tahun_akademik SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel 

Tahun_Akademik(idtahunakademik). 

3 semester SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Semester(idsemester). 

4 kelas_kuliah SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Perkuliahan(idperkuliahan). 

5 nilai Char (1) Menyimpan nilai huruf mahasiswa. 



Nilainya terdiri dari : A, B, C, D, E. 

6 status Char (1) Menyimpan status mata kuliah yang 

diambil oleh mahasiswa. Nilainya terdiri 

dari: 

1. Belum disetujui dosen wali. 

2. Sudah disetujui dosen wali tetapi belum  

    bayar SKS. 

3. Approve 

 

 

4.2.26 Tabel Jadwal_Perkuliahan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi jadwal dari perkuliahan yang  

diselenggarakan di UNIPDU.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 kelas_kuliah SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Kelas_Kuliah(idkelaskuliah). 

2 jam_kuliah SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Jam_Kuliah(idjamkuliah). 

3 ruang_kuliah SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Ruang_Kuliah(idruang). 

4 hari SI (Short Integer) Menyimpan hari pelaksanaan kuliah. 

Nilainya adalah: 

1 : Sabtu 

2 : Ahad 

3 : Senin 

4 : Selasa 

5 : Rabu 

6 : Kamis 

 

 

4.2.27 Tabel Ruang_Kuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi ruang kuliah yang ada di 

UNIPDU.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idruang SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Ruang_Kuliah 

2 nama_ruang Varchar (10) Menyimpan nama ruang kuliah. Contoh: 

B101 

 

4.2.28 Tabel Jam_Kuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi jam pelaksanaan kuliah yang 

ada di UNIPDU.   



No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_jamkuliah SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Jam_Kuliah 

2 jam_mulai Time Menyimpan jam mulai  perkuliahan. 

Dengan format HH.MM, Contoh: 10.00 

3 jam_selesai Time Menyimpan jam selesai  perkuliahan. 

Dengan format HH.MM, Contoh: 12.00 

 

4.2.29 Tabel Nilai_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi nilai dari mata kuliah yang 

telah diambil oleh mahasiswa.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim_mhas Varchar (10) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mahasiswa(nim). 

2 mata_kuliah Char (6) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mata 

kuliah(kodematakuliah). 

3 nilai Char (1) Menyimpan nilai dari mata kuliah. 

Nilainya terdiri dari : A, B, C, D, E. 

 

4.2.30 Tabel Historis_Nilai_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi Historis nilai dari mata kuliah 

yang telah diambil oleh mahasiswa.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim_mhs Varchar (10) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mahasiswa(nim). 

2 mata_kuliah Char (6) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mata 

kuliah(kodematakuliah). 

3 nilai Char (1) Menyimpan nilai dari mata kuliah. 

Nilainya terdiri dari : A, B, C, D, E. 

 

4.2.31 Tabel Catatan_Cuti 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi catatan mahasiswa yang cuti.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim_mhas Varchar (10) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mahasiswa(nim). 

2 tahun_akademik SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel 

Tahun_Akademik(idtahunakademik). 

3 semester SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 



pada Tabel Semester(idsemester). 

 

4.2.32 Tabel Biaya_Tetap_Kuliah 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi biaya tetap kuliah tiap-tiap 

jurusan di UNIPDU. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 jurusan SI (Short Integer) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel jurusan(idjurusan). 

2 angkatan SI (Short Integer) Tahun mahasiswa masuk ke unipdu. 

Integer 4 digit, contoh: 2006 

3 biaya_dpp_g1 Integer Menyimpan biaya DPP (Dana 

Pengembangan Pendidikan) Gelombang 1 

per semester 

4 biaya_dpp_g2 Integer Menyimpan biaya DPP (Dana 

Pengembangan Pendidikan) Gelombang 2 

per semester 

5 biaya_dpp_g3 Integer Menyimpan biaya DPP (Dana 

Pengembangan Pendidikan) Gelombang 3 

per semester 

6 spp_persks Integer Menyimpan biaya SPP (Sumbangan 

Penyelenggaraan Pendidikan) Per SKS per 

semester. 

7 biaya_ujian Integer Menyimpan biaya penyelenggaraan ujian 

per semester. 

 

4.2.33 Tabel Pembayaran_Mahasiswa  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan transaksi pembayaran mahasiswa.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idtransaksi Varchar (10) Primary  key dari tabel pembayaran 

mahasiswa. ID Transaksi Formatnya 

adalah:  

SPP  :   SP05060001 (digit ke 3 dan 4 

adalah  bulan pembayaran, 

sedangkan digit ke 5 dan 6 adalah 

tahun pembayaran, kemudian 

diikuti no urut transaksi). 

DPP  :  DP05060001 (digit ke 3 dan 4 

adalah  bulan pembayaran, 

sedangkan digit ke 5 dan 6 adalah 

tahun pembayaran, kemudian 

diikuti no urut transaksi). 

2 mahasiswa Varchar (10) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mahasiswa(nim). 

3 tahun_akademik SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 



pada Tabel 

Tahun_Akademik(idtahunakademik). 

4 semester SI (Short Integer) Foreign  key , yang memiliki referensi 

pada Tabel Semester(idsemester). 

5 jumlah_pembayaran Integer Menyimpan jumlah uang yang 

dibayarkan  oleh mahasiswa 

6 jenis_pembayaran SI (Short Integer) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel 

jenis_pembayaran(idjenispembayaran). 

 

4.2.34 Tabel Jenis_Pembayaran 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan jenis-jenis pembayaran di UNIPDU.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 idjenispembayaran SI (Short Integer) Primary  key dari tabel Jenis Pembayaran  

2 nama_pembayaran Varchar (20) Menyimpan nama jenis pembayaran. 

Nilainya terdiri dari: 

1. Pembayaran SPP 

2. Pembayaran DPP 

3. Pembayaran Ujian 

4. Pembayaran Lain-lain. 

 

 

4.2.35 Tabel Deposit_Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data deposit atau piutang mahasiswa di 

Universitas.   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 nim_mahasiswa Varchar (10) Foreign   key yang memiliki referensi 

pada tabel mahasiswa(nim). 

2 jumlah_deposit Integer Menyimpan jumlah deposit. 

 

 

 

 

 

4.2.36 Tabel Berita 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan Berita Universitas. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_berita Varchar (10) Primary   key  dari  Tabel Berita. 

2 judul_berita Varchar (100) Menyimpan judul berita. 

 



3 isi_berita Text  Menyimpan isi berita 

4 tanggal_berita Date Menyimpan tanggal berita dimasukkan. 

Dengan format: yyyy-mm-dd  contoh: 

2006-05-05. 

5 author_berita Varchar(10) Menyimpan user yang memasukkan berita 

6 jenis_berita Char (1) Jenis berita, nilainya terdiri dari: 

1. Berita baak 

2. Berita bak 

3. Universitas 

 

 

4.2.37 Tabel Polling_Pertanyaan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data polling Universitas. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 Id_polling SI (Short Integer) Primary   key  dari  Tabel Polling 

Pertanyaan. 

2 Pertanyaan_polling Varchar (300) Menyimpan pertanyaan polling 

 

3 Opsi_a Varchar (300) Menyimpan pilihan polling  pertama 

4 Opsi_b Varchar (300) Menyimpan pilihan polling  kedua 

5 Opsi_c Varchar (300) Menyimpan pilihan polling  ketiga 

6 Opsi_d Varchar (300) Menyimpan pilihan polling  keempat 

7 Opsi_e Varchar (300) Menyimpan pilihan polling  kelima 

8 Status Char (1) Status polling, nilainya terdiri dari: 

1. Aktif 

0. Tidak Aktif 

 

 

4.2.38 Tabel Polling_Hasil 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data hasil polling Universitas. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 Id_polling SI (Short Integer) Foreign   key  yang memiliki referensi 

pada tabel 

polling_pertanyaan(id_polling) 

2 Opsi_a Integer Menyimpan hasil  pilihan polling  pertama 

3 Opsi_b Integer Menyimpan hasil pilihan polling  kedua 

4 Opsi_c Integer Menyimpan hasil pilihan polling  ketiga 

5 Opsi_d Integer Menyimpan hasil pilihan polling  keempat 



6 Opsi_e Integer Menyimpan hasil pilihan polling  kelima 

 

4.2.39 Tabel User 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user dari Sistem Informasi 

Akademik UNIPDU ini. 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 iduser Varchar (10) Primary   key dari tabel user. 

2 Nama_user Varchar (20) Menyimpan nama dari user. 

 

3 Role Varchar(10) Menyimpan role atau level dari user. 

Nilainya terdiri dari: 

ADM   :  Administrator 

BAK    :  Biro Administrasi Keuangan 

BAAK :  Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan. 

MHS    :  Mahasiswa 

DSN     :  Dosen 

 

4.3 DESAIN ANTAR MUKA PEMAKAI (USER INTERFCAE). 

Pada tahap ini dibuat desain Graphical User Interface(GUI) dari aplikasi 

sistem informasi akademik UNIPDU yang akan dikembangkan.  Desain antar muka 

pemakai ini terdiri dari  desain  form masukan(input), luaran(output), dan validasi dan 

kontrol masukan (input.) Dalam pembuatan desain antar muka ini digunakan software  

microsoft visio untuk memperudah pembuatanya.  

4.3.1 Antar Muka Validasi User. 

User LoginUser Login

Username

Password

Enter Text

***********

login

 

Gambar 4. 38 Form Login 

 



Jika terjadi kesalahan maka akan  muncul peringatan sebagai berikut: 

User LoginUser Login

Username

Password

login

Username Atau Password Salah

 

Gambar 4. 38 Form  Peringatan Username atau Password Salah. 

 

4.3.2 Antar Muka Halaman Utama. 

 

Sistem Informasi Akademik Online UNIPDUSistem Informasi Akademik Online UNIPDU

Status bar

banner

LOGIN Berita Universitas

POLLING

PANGGILAN

Bauk News

Baak News

Kalender Akademik

Info Akademik

Shortcut Menu

Search News

  

Gambar 4. 39 Form  Halaman Utama. 

 

 



 

 



BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 
Pada bab ini dijelaskan implementasi Sistem Informasi Akademik Unipdu 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada Bab IV sebelumnya. Implementasi 

sistem ini terdiri dari implementasi basis data, implementasi proses dan implementasi 

antarmuka. 

5.1 IMPLEMENTASI BASIS DATA 

Rancangan basis data yang telah dibuat pada Bab IV adalah rancangan yang 

masih konseptual. Untuk implementasi fisik dari rancangan basis data tersebut pada 

tugas akhir ini digunakan DBMS(Database Management System) PostgreSQL 8.0. 

Rancangan konseptual pada bab sebelumnya, diimplementasikan pada PostgreSQL 

8.0 diwujudkan dalam object-object basis data berupa tabel, indeks, triger dan lain-

lain. 

5.2 IMPLEMENTASI PROSES 

Implementasi proses menjelaskan proses yang terjadi pada aplikasi. Platfrom 

aplikasi yang digunakan adalah Java dengan editor JCreator, JSP dengan editor 

Macromedia Dreamweaver MX, iReport untuk pembuatan laporan serta TOAD 7.6 

untuk manajemen database. Secara umum proses yang terjadi pada aplikasi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

5.2.1 Proses koneksi kedalam database 
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LAMPIRAN A 

 
Deskripsi Detail Use Case  
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Nama Validasi User 

ID UC01 

Deskripsi Memeriksa bahwa user telah terdaftar dan valid (password yang dimasukkan 

benar) dalam sistem serta memeriksa apakah user memiliki hak  untuk mengakses 

sistem. 

 

 

 

 

Aktor User (semua aktor) 

Sasaran Sistem hanya dapat diakses oleh user yang valid 

Kondisi Awal User belum masuk ke sistem 

Kondisi Akhir User masuk ke sistem 

Asumsi User adalah abstract class dari semua Actor 

Frekuensi Setiap user akan mengakses sistem. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika user akan mengakses sistem. 

2. User memasukkan username dan password  pada form login. 

3. Sistem memeriksa  apakah username yang dimasukkan telah terdaftar 

pada sistem dan  password yang dimasukkan benar. 

4. Jika  username yang dimasukkan  belum terdaftar atau password yang 

dimasukkan salah, sistem menampilkan form login kembali dan 

menampilkan  pesan bahwa username atau password salah. 

5. Sistem memeriksa  bahwa user memiliki hak akses pada sistem. 

6. Jika user tidak memiliki hak akses ke sistem. Sistem menampilkan 

informasi bahwa user tidak berhak mengakses sistem. 

7. Usecase selesai. 

 

 

 
Nama Manajemen Data Master UNIPDU 

ID UC02 

Deskripsi Menajemen sistem Data Master. Menambah, melihat, merubah dan menghapus 

data master yang ada di Sistem Informasi Akademik. 

 

 

 

 

Aktor Administrator 

Sasaran Merubah Data Master sistem. 

Kondisi Awal Administrator masuk (login) ke dalam sistem 

Kondisi Akhir Data Master UNIPDU berubah. 

Asumsi Data Master disini adalah data user. 

Frekuensi Sering, Insidental. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika administrator  ingin menambah, melihat, 

merubah, atau merubah data master  sistem informasi akademik 

UNIPDU. 

2. Administrator masuk ke halaman administrator, yang berisi daftar nama 

seluruh data(tabel) master siakad UNIPDU. Untuk setiap data(tabel) 

master terdapat pilihan(link) lihat  dan tambah. 

3. Administrator  memilih  link lihat.[Skenario Alternatif A:Administrator 
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memilih link  tambah] 

4. Sistem Menampilkan  seluruh isi data(tabel) data master. Untuk setiap 

item data terdapat  pilihan(link) lihat detail. 

5. Administrator  memilih link lihat detail . 

6. Sistem menampilkan detail item data. Dan  memberikan 2 link pilihan  

edit dan  hapus. 

7. Administrator memilih pilihan edit. .[Skenario Alternatif 

B:Administrator memilih pilihan hapus] 

8. Sistem menampilkan form edit dengan  pilihan submit dan reset. 

9. Administrator  mengedit  data master. 

10. Administrator memilih tombol submit. [Jika Baak Staff memilih reset, 

kembali ke langkah 8]. 

11. Sistem memberikan konfirmasi perubahan. dengan dua pilihan tombol 

benar dan kembali. 

12. Administrator memilih tombol benar [jika Administrator memilih  

tombol  kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(8)]. 

13. Usecase selesai 

 

Skenario 

Alternatif A: 

Administrator 

memilih link  

tambah 

A.1   Sistem menampilkan form tambah data baru. 

A.2   Administrator memasukkan data baru. 

A.3   Administrator memilih tombol submit. 

A.4   Sistem Memberikan konfirmasi penambahan. 

A.5   Administrator memilih tombol benar [jika Administrator memilih  

tombol  kembali, sistem menampilkan halaman/ form 

sebelumnya(A.1)]. 

A.6   Sistem menampilkan informasi ‘Data telah berhasil ditambahkan’ atau 

menampilkan error. Dan Menampilkan pilihan link selesai dan tambah  

lagi. 

A.7  Administrator  memilih opsi selesai.[jika Administrator memilih link 

tambah lagi, kembali ke langkah A.1]  

A.8   Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Administrator 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan data, dengan 2 pilihan 

benar dan batal.. 

B.2   Administrator memilih tombol benar [jika Administrator memilih  

tombol  batal, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(6)]. 

B.3   Usecase selesai. 

 

 
Nama Memasukkan Silabus(Kurikulum) 

ID UC03 

Deskripsi Memasukkan mata kuliah  apa saja yang diajarkan  di semua jurusan yang ada di 

UNIPDU. 

 

 

 

 

Aktor Baak Staff 

Sasaran Manajemen kurikulum UNIPDU 

Kondisi Awal Baak Staff Masuk(login) ke sistem 
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Kondisi Akhir Data baru ditambahkan pada silabus. 

Asumsi Selain menambah Baak Staff juga dapat merubah dan menghapus. 

Frekuensi Setiap awal tahun ajaran, perubahan kurikulum(silabus). 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika Baak Staff ingin menambah, melihat, merubah, 

atau merubah silabus/kurikulum  UNIPDU. 

2. Baak Staff masuk ke halaman manajemen silabus. 

3. Baak Staff memilih jurusan  yang  akan ditambah silabus/kurikulumnya. 

Untuk setiap jurusan  terdapat pilihan(link) lihat  dan tambah. 

4. Baak Staff memilih  link lihat.[Skenario Alternatif A:Baak Staff memilih 

link  tambah] 

5. Sistem Menampilkan  daftar semua mata kuliah di jurusan yang dipilih. 

Untuk setiap mata kuliah terdapat  pilihan(link) lihat detail. 

6. Baak Staff  memilih link lihat detail . 

7. Sistem menampilkan detail mata kuliah. Dan  memberikan 2 link pilihan  

edit dan  hapus. 

8. Baak Staff memilih pilihan edit. .[Skenario Alternatif B: Baak Staff 

memilih pilihan hapus] 

9. Sistem menampilkan form edit dengan  pilihan submit dan reset. 

10. Baak Staff mengedit  data mata kuliah. 

11. Baak Staff memilih tombol submit. [Jika Baak Staff memilih reset, 

kembali ke langkah 9]. 

12. Sistem memberikan konfirmasi pengubahan mata kuliah dengan dua 

pilihan tombol benar dan kembali. 

13. Baak Staff memilih tombol benar [jika Administrator memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(8)]. 

14. Usecase selesai. 

Skenario 

Alternatif A: 

Baak Staff 

memilih link  

tambah 

A.1   Sistem menampilkan form tambah silabus baru. 

A.2   Baak Staff memasukkan data silabus baru. 

A.3   Baak Staff memilih tombol submit. 

A.4   Sistem Memberikan konfirmasi penambahan. Dengan dua pilihan benar  

dan  kembali. 

A.5   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(A.1)]. 

A.6   Sistem menampilkan informasi ‘Data telah berhasil ditambahkan’ atau 

menampilkan error. Dan Menampilkan pilihan link selesai dan tambah  

lagi. 

A.7  Administrator  memilih pilihan selesai.[jika Administrator memilih link 

tambah lagi, kembali ke langkah A.1]  

A.8   Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Baak Staff 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan mata kuliah, dengan 2 

pilihan benar dan batal. 

B.2   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

batal, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(7)]. 

B.3   Usecase Selesai. 
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Nama Mendaftar Mahasiswa Baru. 

ID UC04 

Deskripsi Mendataftar mahasiswa baru UNIPDU atau mahasiswa pindahan dari Universitas 

lain. Ketika data mahasiswa baru telah terdaftar kedalam sistem, otomatis 

mahasiswa yang bersangkutan  terdaftar sebagai user dari sistem. 

 

 

Aktor Baak Staff, Mahasiswa 

Sasaran Pendaftaran mahasiswa baru 

Kondisi Awal Baak Staff Masuk(login) ke sistem 

Kondisi Akhir Calon mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa dan UNIPDU sekaligus sebagai 

user dari sistem. 

Asumsi Calon mahasiswa telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa dan telah 

melakukan heregistrasi mahasiswa baru. 

Frekuensi Setiap tahun (setiap awal tahun ajaranbaru). 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika calon mahasiswa baru UNIPDU yang telah 

dinyatakan diterima dan telah melakukan pembayaran heregistrasi ingin 

terdaftar sebagai  mahasiswa sekaligus user dari sistem . 

2. Calon mahasiswa mengisi form isian mahasiswa baru. 

3. Calon mahasiswa menyerahkan  form isian beserta  

4. Baak Staff masuk ke halaman managemen mahasiswa. 

5. Baak Staff memilih jurusan  yang  akan ditambah mahasiswanya. Untuk 

setiap jurusan  terdapat pilihan(link) lihat  dan tambah. 

6. Baak Staff memilih  link tambah.[Skenario Alternatif A:Baak Staff 

memilih link  lihat] 

7. Sistem menampilkan form tambah mahasiswa baru. 

8. Baak Staff memasukkan data mahasiswa baru. 

9. Baak Staff memilih tombol submit. [Alternatif: Baak Staff menekan 

tombol reset, maka kembali ke langkah-7] 

10. Sistem Memberikan konfirmasi penambahan. Dengan dua pilihan benar  

dan  kembali. 

11.  Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(7)]. 

12.  Sistem menampilkan informasi ‘Data mahasiswa baru telah berhasil 

ditambahkan dengan NIM xxxxxx’ atau menampilkan error. Dan 

Menampilkan pilihan link selesai dan tambah  lagi. 

13. Baak Staff  memilih pilihan selesai.[jika Baak Staff memilih link 

tambah lagi, kembali ke langkah 7]  

14. Baak Staff Membuat KTM. 

15. Calon mahasiswa menerima KTM(NIM: Nomor Induk Mahasiswa). 

16. Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif A: 

Baak Staff 

memilih link  

lihat 

 

A.1   Sistem Menampilkan  daftar semua mahasiswa di jurusan yang dipilih. 

Untuk setiap mahasiswa terdapat  pilihan(link) lihat detail. 

A.2   Baak Staff  memilih link lihat detail . 

A.3   Sistem menampilkan detail mahasiswa. Dan  memberikan 2 link pilihan  

edit dan  hapus. 

A.4   Baak Staff memilih pilihan edit. .[Skenario Alternatif B: Baak Staff 

memilih pilihan hapus] 

A.5   Sistem menampilkan form edit dengan  pilihan submit dan reset. 
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A.6   Baak Staff mengedit  data mahasiswa. 

A.7   Baak Staff memilih tombol submit. [Jika Baak Staff memilih reset, 

kembali ke langkah A.5]. 

A.8   Sistem memberikan konfirmasi pengubahan data mahasiswa dengan dua 

pilihan tombol benar dan kembali. 

A.9   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya A.5]. 

A.10  Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Baak Staff 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan data mahasiswa, dengan 2 

pilihan benar dan batal. 

B.2   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

batal, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(A.3)]. 

B.3   Usecase Selesai. 

 

 
Nama Mendaftar Dosen Baru. 

ID UC05 

Deskripsi Mendataftar dosen baru. Ketika data dosen baru telah terdaftar kedalam sistem, 

otomatis dosen yang bersangkutan  terdaftar sebagai user dari sistem. 

 

 

Aktor Baak Staff, Dosen 

Sasaran Pendaftaran dosen baru 

Kondisi Awal Baak Staff Masuk(login) ke sistem 

Kondisi Akhir Calon dosen terdaftar sebagai dosen dan UNIPDU sekaligus sebagai user dari 

sistem. 

Asumsi Calon dosen telah dinyatakan diterima sebagai dosen UNIPDU 

Frekuensi Setiap tahun (setiap awal tahun ajaranbaru). 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika calon dosen baru UNIPDU yang telah 

dinyatakan diterima ingin terdaftar sebagai  dosen sekaligus user dari 

sistem . 

2. Calon dosen mengisi form isian mahasiswa baru. 

3. Calon dosen menyerahkan  form isian beserta  

4. Baak Staff masuk ke halaman managemen dosen. 

5. Baak Staff memilih jurusan  yang  akan ditambah dosennya. Untuk setiap 

jurusan  terdapat pilihan(link) lihat  dan tambah. 

6. Baak Staff memilih  link tambah.[Skenario Alternatif A:Baak Staff 

memilih link  lihat] 

7. Sistem menampilkan form tambah dosen baru. 

8. Baak Staff memasukkan data dosen baru. 

9. Baak Staff memilih tombol submit. [Alternatif: Baak Staff menekan 

tombol reset, maka kembali ke langkah-7] 

10. Sistem Memberikan konfirmasi penambahan. Dengan dua pilihan benar  

dan  kembali. 

11.  Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(7)]. 

12.  Sistem menampilkan informasi ‘Data dosen baru telah berhasil 

ditambahkan dengan NID xxxxxx’ atau menampilkan error. Dan 

Menampilkan pilihan link selesai dan tambah  lagi. 
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13. Baak Staff  memilih pilihan selesai.[jika Baak Staff memilih link 

tambah lagi, kembali ke langkah 7] . 

14. Dosen  memperoleh NID: Nomor Induk Dosen. 

15. Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif A: 

Baak Staff 

memilih link  

lihat 

 

A.1   Sistem Menampilkan  daftar semua dosen di jurusan yang dipilih. Untuk 

setiap dosen terdapat  pilihan(link) lihat detail. 

A.2   Baak Staff  memilih link lihat detail . 

A.3   Sistem menampilkan detail dosen. Dan  memberikan 2 link pilihan  edit 

dan  hapus. 

A.4   Baak Staff memilih pilihan edit. .[Skenario Alternatif B: Baak Staff 

memilih pilihan hapus] 

A.5   Sistem menampilkan form edit dengan  pilihan submit dan reset. 

A.6   Baak Staff mengedit  data dosen. 

A.7   Baak Staff memilih tombol submit. [Jika Baak Staff memilih reset, 

kembali ke langkah A.5]. 

A.8   Sistem memberikan konfirmasi pengubahan data dosen dengan dua 

pilihan tombol benar dan kembali. 

A.9   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya A.5]. 

A.10  Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Baak Staff 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan data dosen, dengan 2 

pilihan benar dan batal. 

B.2   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

batal, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(A.3)]. 

B.3   Usecase Selesai. 

 

 
Nama Memasukkan Kalender Akademik 

ID UC06 

Deskripsi Memasukan kegiatan akademik universitas selama satu tahun akademik kedepan 

oleh Staff akademik. Staf akademik juga bisa melihat, merubah, dan menghapus 

data kalender akademik. Serta Dapat melihat  data historis kalender akademik. 

 

 

 

Aktor Baak Staff 

Sasaran Membuat jadwal kegiatan akademik  

Kondisi Awal Baak Staff Masuk(login) ke sistem 

Kondisi Akhir Kalender akademik selama satu tahun akademik kedepan. 

Asumsi Dalam satu tahun hanya terdapat satu tahun akademik.  

Frekuensi Setiap pembukaan tahun ajaran baru. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika Baak Staff akan masukkan kalender (jadwal 

kegiatan) akademik  selama satu tahun akademik. 

2. Baak Staff masuk ke halaman manajemen kalender akademik 

3. Baak Staff memasukkan tahun akademik baru.[Skenario Alternatif 

A:Baak Staff  memilih tahun akademik yang sudah ada] 

4. Sistem menampilkan form memasukkan data kalender akademik. 
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5. Baak Staff memasukkan data kalender akademik. 

6. Baak Staff melakukan submit form  memasukkan kalender akademik 

[Skenario Alternatif : Baak Staff melakukan reset , maka kembali ke 

langkag\h 4]. 

7. Sistem memberikan konfirmasi bahwa data yang dimasukkan benar. Dan 

memberikan dua pilihan:  benar  dan kembali. 

8. Baak Staff memilih benar . [Skenario Alternatif: Baak Staff memilih 

kembali , maka kembali ke langkah 5] 

9. Sistem melakukan perubahan pada database. 

10. Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif A: 

Baak Staff 

memilih tahun 

akademik yang 

sudah ada 

A.1   Sistem menampilkan seluruh kegitan pada  tahun kalender akademik 

yang dipilih. 

A.2   Sistem memeriksa apakah tahun akademik yang dipilih adalah tahun 

akademik sekarang (status aktif). 

A.3   Tahun akademik yang dipilih adalah tahun akademik aktif. [skenario 

alternatif : tahun akademik yang dipilih  bukan tahun akademik aktif, 

maka menuju ke langkah A] 

A.4    Sistem Menampilkan  pilihan  tambah data baru, edit, dan hapus. 

A.5   Baak Staff memilih edit. [Skenario alternatif: Baak Staff memilih 

tambah data baru, maka kembali ke langkah 4] 

A.6   Baak Staff memilih pilihan edit. .[Skenario Alternatif B: Baak Staff 

memilih pilihan hapus] 

A.7   Sistem menampilkan form edit data kalender akademik dengan  pilihan 

submit dan reset. 

A.8   Baak Staff mengedit  data kalender akademik. 

A.9   Baak Staff memilih tombol submit. [Jika Baak Staff memilih reset, 

kembali ke langkah A.7]. 

A.10  Sistem memberikan konfirmasi pengubahan data kalender akademik 

dengan dua pilihan tombol benar dan kembali. 

A.9   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

kembali, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya A8]. 

A.10  Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Baak Staff 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan data kalender akademik, 

dengan 2 pilihan benar dan batal. 

B.2   Baak Staff memilih tombol benar [jika Baak Staff memilih  tombol  

batal, sistem menampilkan halaman/ form sebelumnya(A.3)]. 

B.3   Usecase Selesai. 

 

 

 
Nama Membuka kelas kuliah. 

ID UC07 

Deskripsi Membuka kelas kuliah  yang akan diajarkan pada satu semester  kedepan Oleh 

Baak Staff. Menentukan mata kuliah, dosen pengajar, kapasitas kelas dan jadwal  

dari mata kuliah yang akan dibuka pada semester tersebut. 

 

Aktor Baak Staff, Dosen 

Sasaran Menghasilkan jadwal Kuliah.  
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Kondisi Awal Baak Staff Masuk(login) ke sistem 

Kondisi Akhir Daftar mata kuliah yang dibuka semester aktif dan jadwal kuliah. 

Asumsi Dosen telah mengisi form kesanggupan  mengajar mata kuliah .  

Frekuensi Setiap awal semester. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika Dosen menyerahkan form kesanggupan 

mengajar mata kuliah ke baak. 

2. Baak Staff masuk ke halaman manajemen perkuliahan. 

3. Baak Staff memilih jurusan  dimana perkuliahan akan dibuka.  

4. Baak Staff  memilih semester  aktif pada tahun akademik aktif. 

5. Sistem menampilkan semua kelas kuliah yang dibuka pada jurusan  dan 

semester yang dipilih. 

6. Untuk setiap kelas kuliah terdapat pilihan(link) lihat detail. Dan sistem 

juga memberi pilihan  tambah  kelas kuliah untuk menambah kelas 

kuliah baru. 

7. Baak Staff memilih  link lihat detail.[Skenario Alternatif A:Baak Staff 

memilih link  tambah] 

8. Sistem menampilkan detail mata kuliah. Dan  memberikan 2 link pilihan  

edit dan  hapus. 

9. Baak Staff memilih pilihan edit. .[Skenario Alternatif B: Baak Staff 

memilih pilihan hapus] 

10. Sistem menampilkan form edit dengan  pilihan submit dan reset. 

11. Baak Staff mengedit  data kelas kuliah. 

12. Baak Staff memilih tombol submit. [Alternatif: Baak Staff memilih 

reset, kembali ke langkah 10]. 

13. Sistem memberikan konfirmasi pengubahan kelas kuliah dengan dua 

pilihan tombol benar dan kembali. 

14. Baak Staff memilih tombol benar [Alternatif: Baak Staff memilih  

tombol  kembali, kembali ke langkah 11]. 

15. Usecase selesai. 

Skenario 

Alternatif A: 

Baak Staff 

memilih link  

tambah 

A.1   Sistem menampilkan form tambah kelas kuliah baru. 

A.2   Baak Staff memasukkan data kelas kuliah baru (mata kuliah, dosen, 

kapasitas dan jadwal). 

A.3   Baak Staff melakukan submit. [Alternatif : Baak Staff memilih reset, 

maka kembali ke langkah A.1] 

A.4   Sistem Memberikan konfirmasi penambahan. Dengan dua pilihan benar  

dan  kembali. 

A.5   Baak Staff memilih tombol benar [Alternatif: jika Baak Staff memilih  

tombol  kembali, sistem menampilkan ke langkah A.2]. 

A.6   Sistem menampilkan informasi ‘Data kelas kuliah berhasil 

ditambahkan’ atau menampilkan error. Dan Menampilkan pilihan link 

selesai dan tambah  lagi. 

A.7  Administrator  memilih pilihan selesai.[jika Baak Staff memilih link 

tambah lagi, kembali ke langkah A.1]  

A.8   Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Baak Staff 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan kelas kuliah, dengan 2 

pilihan benar dan batal. 

B.2   Baak Staff memilih tombol benar [Alternatif: Baak Staff memilih  

tombol  batal, kembali ke langkah 8]. 

B.3   Usecase Selesai. 
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Nama Manajemen data biaya kuliah 

ID UC08 

Deskripsi Memasukkan, melihat, merubah dan menghapus data biaya pendidikan di 

UNIPDU Oleh Bak Staf. 

 

Aktor Bak Staf 

Sasaran Informasi Rincian Biaya Pendidikan  UNIPDU 

Kondisi Awal Bak Staff Masuk(login) ke sistem 

Kondisi Akhir Informasi biaya kuliah tersimpan/update di sistem. 

Asumsi Biaya kuliah ditentukan oleh Rektor tiap tahunnya .  

Frekuensi Setiap awal tahun ajaran. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika Bak Staff ingin memasukkan data biaya kuliah 

ke sistem dan ingin menginformasikan  kepada mahasiswa. 

2. Bak Staff masuk ke halaman managemen biaya kuliah. 

3. Bak Staff memilih jurusan  yang akan dimasukkan biaya pendidikanya.  

4. Sistem menampilkan biaya  kuliah pertahun angkatan. Dan menyediakan 

link ubah, hapus dan  tambah tahun angktan.  

5. Bak Staff  memilih edit[Skenario Alternatif A: Bak  Staff memilih 

tambah tahun angkatan, Skenario Alternatif B: Baak Staff memilih 

pilihan hapus] 

6. Sistem menampilkan form edit dengan  pilihan submit dan reset. 

7. Bak Staff mengedit  data biaya kuliah. 

8. Bak Staff memilih tombol submit. [Alternatif: Bak Staff memilih reset, 

kembali ke langkah 6]. 

9. Sistem memberikan konfirmasi pengubahan data biaya dengan dua 

pilihan tombol benar dan kembali. 

10. Bak Staff memilih tombol benar [Alternatif: Bak memilih  tombol  

kembali, kembali ke langkah 7]. 

11. Usecase selesai. 

Skenario 

Alternatif A: Bak  

Staff memilih 

tambah tahun 

angkatan. 

A.1   Sistem menampilkan form penanambahan tahun angkatan sekaligus 

biaya kuliah untuk tahun angkatan  tersebut. 

A.2   Bak Staff memasukkan  tahun angkatan baru beserta biaya kuliah untuk 

tahun angkatan tersebut(terdiri dari:spp, dpp, biaya ujian). 

A.3   Baak Staff melakukan submit. [Alternatif : Baak Staff memilih reset, 

maka kembali ke langkah A.1] 

A.4   Sistem Memberikan konfirmasi penambahan. Dengan dua pilihan benar  

dan  kembali. 

A.5   Bak Staff memilih tombol benar [Alternatif: Baak Staff memilih  

tombol  kembali, kembali ke langkah A.2]. 

A.6   Sistem menampilkan informasi ‘tahun angkatan baru telah 

ditambahkan’ atau menampilkan error.  

A.7   Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif B: 

Baak Staff 

memilih link  

hapus 

B.1   Sistem memberikan konfirmasi  penghapusan data biaya kuliah, dengan 

2 pilihan benar dan batal. 

B.2   Bak Staff memilih tombol  benar [Alternatif: Bak Staff memilih  

tombol  batal, kembali ke langkah 4]. 

B.3   Usecase Selesai. 
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Nama Melayani  pembayaran 

ID UC09 

Deskripsi Melayani pembayaran mahasiswa yang meliputi pembayaran spp, dpp dan biaya 

kuliah.  

 

Aktor Bak Staff, mahasiswa 

Sasaran Mencatat transaksi pembayaran mahasiswa. 

Kondisi Awal Bak Staff login masuk ke sistem 

Kondisi Akhir Pembayaran Mahasiswa tercatat oleh sistem 

Asumsi Besarnya biaya kuliah sudah ada di sistem 

Frekuensi Setiap awal tahun  semester 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika mahasiswa ingin membayar tagihan biaya 

kuliah. 

2. Mahasiswa menyerahkan form yang berisi jenis biaya kuliah yang akan 

dibayar. 

3. Bak Staff masuk ke halaman pembayaran biaya kuliah. 

4. Bak Staff memasukkan NIM mahasiswa. 

5. Sistem menghitung jumlah tagihan  yang harus dibayar. 

6. Baak mencatat transaksi pembayaran. 

7. Sistem mengubah status tagihan pembayaran dari belum dibayar 

menjadi sudah dibayar.. 

8. Usecase selesai. 

 

 

 
Nama Membuat laporan harian keuangan 

ID UC10 

Deskripsi Membuat laporan transaksi  keuangan per hari  dui UNIPDU.  

 

Aktor Bak Staff 

Sasaran Membuat laporan harian. 

Kondisi Awal Bak Staff login masuk ke sistem 

Kondisi Akhir Laporan harian keuangan. 

Asumsi Transaksi yang dimaksud  adalah transaksi pembayaran mahasiswa (pemasukan 

UNIPDU saja). 

Frekuensi Setiap hari. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika baak Staff ingin mencetak laporan pemasukan 

keuangan dari pembayaran mahasiswa di UNIPDU. 

2. Bak Staff masuk ke halaman managemen laporankeuangan. 

3. Bak Staff memasukkan tanggal laporan. 

4. Sistem menampilkan laporan keuangan harian pada tanggal yang 

dimasukkan oleh Baak Staff. 

5. Usecase selesai. 
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Nama Mengisi FRS (Formulir Rencana Studi). 

ID UC11 

Deskripsi Mahasiswa membuat rencana mata kuliah [kelas kuliah] apa saja yang  akan 

diikuti selama satu semester kedepan.  

 

Aktor Mahasiswa, Dosen. 

Sasaran Membuat Rencana Studi Mahasiswa selama satu semester dan jadwal kuliah 

Kondisi Awal Mahasiswa masuk(login) ke dalam sistem. 

Kondisi Akhir Rencana Studi Mahasiswa Tercatat oleh  Sistem. 

Asumsi Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa adalah hanya yang dibuka pada 

semester tersebut 

Frekuensi Setiap awal semester. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika mahasiswa ingin merencanakan mata kuliah 

apa saja yang akan diambil satu semester kedepan. 

2. Mahasiswa masuk ke halaman pengisisan Formulir Rencana Studi (FRS). 

3. Sistem Menampilkan Mata Kuliah yang telah direncanakan akan diambil 

oleh mahasiswa, dan menampilkan  dua pilihan tambah atau drop. 

4. Mahasiswa memilih pilihan tambah. [Skenario Alternatif A: Mahasiswa 

memilih drop]. 

5. Sistem menampilkan Mata Kuliah yang ditawarkan. 

6. Mahasiswa memilih mata kuliah [kelas kuliah] yang akan diambil. 

7. Sistem memeriksa apakah  jatah SKS masih mencukupi. 

8. Jika jatah SKS masih mencukupi sistem merekam ke database  dengan 

status belum disetujui [Alternatif: Jatah SKS tidak mencukupi, kembali 

ke langkah 3]. 

9. Dosen wali mahasiswa menyetujui FRS(Formulir Rencana Studi ) 

Mahasiswa. 

10. Sistem merubah satus FRS menjadi sudah disetujui dosen wali. 

11. Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif A: 

Mahasiswa 

memilih drop 

1. Sistem menghapus mata kuliah yang diambil  dari databse. 

2. Kembali ke langkah 3. 

 
Nama Merubah FRS (Formulir Rencana Studi). 

ID UC12 

Deskripsi Mahasiswa merubah FRS yang sudah disetui/diprogram sebelumnya.  

 

Aktor Mahasiswa, Dosen. 

Sasaran Menambah, membatalkan mata kuliah yang telah diprogram sebelumnya. 

Kondisi Awal Mahasiswa masuk(login) ke dalam sistem. 

Kondisi Akhir FRS berubah. 

Asumsi Mahasiswa telah mengisi FRS  

Frekuensi Setiap semester. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika mahasiswa ingin merubah FRS yang telah diisi 

sebelumnya. 

2. Mahasiswa masuk ke halaman Formulir Rencana Studi (FRS). 

3. Sistem Menampilkan Mata Kuliah yang telah direncanakan sebelumnya, 

dan menampilkan  dua pilihan tambah atau drop. 
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4. Mahasiswa memilih pilihan tambah. [Skenario Alternatif A: Mahasiswa 

memilih drop]. 

5. Sistem memeriksa batasan: batas terakhir penambahan mata kuliah. 

6. Batasan terpenuhi [Alternatif: batasan  tidak terpenuhi, kembali ke 

langkah 3] 

7. Sistem menampilkan Mata Kuliah yang ditawarkan. 

8. Mahasiswa memilih mata kuliah [kelas kuliah] yang akan diambil. 

9. Sistem memeriksa apakah  jatah SKS masih mencukupi. 

10. Jika jatah SKS masih mencukupi sistem merekam ke database  dengan 

status belum disetujui [Alternatif: Jatah SKS tidak mencukupi, kembali 

ke langkah 3]. 

11. Dosen wali mahasiswa menyetujui perubahan FRS  Mahasiswa. 

12. Sistem merubah satus perubahan menjadi sudah disetujui dosen wali. 

13. Usecase selesai. 

 

Skenario 

Alternatif A: 

Mahasiswa 

memilih drop 

1. Sistem memeriksa batasan: batas terakhir pembatalan mata kuliah. 

2. Batasan terpenuhi. [Alternatif: batasan tidak terpenuhi, kembali ke 

langkah 3] 

3. Sistem menghapus mata kuliah yang diambil  dari databse. 

4. Kembali ke langkah 3. 

 
Nama Melihat Informasi Untuk Mahasiswa 

ID UC13 

Deskripsi Melihat informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Informasi tersebut terdiri 

dari: Biodata Mahasiswa, Jadwal Kuliah, FRS, IPS, IPK, 10 IPK/IPS terbaik. 

 

Aktor Mahasiswa 

Sasaran Mahasiswa dapat mengakses informasi  yang dibutuhkan 

Kondisi Awal Mahasiswa masuk(login) kedalam Sistem. 

Kondisi Akhir Mahasiswa mendapat informasi yang diinginkan 

Asumsi Mahasiswa hanya bisa melihat informasi saja. 

Frekuensi Frequently. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika mahasiswa ingin melihat informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Sistem menampilkan menu informasi. 

3. Mahasiswa memilih menu informasi. 

4. Sistem menampilkan informasi yang dipilih mahasiswa. 

5. Usecase selesai. 

 

 
Nama Melihat Informasi Untuk Dosen 

ID UC14 

Deskripsi Melihat informasi yang dibutuhkan oleh dosen. Informasi tersebut terdiri dari: 

Biodata Dosen, Mata Kuliah yang diajar, Biodata FRS IPS IPK Mahasiswa wali. 

 

Aktor Dosen 

Sasaran Dosen dapat mengakses informasi  yang dibutuhkan 

Kondisi Awal Dosen masuk(login) kedalam Sistem. 

Kondisi Akhir Dosen mendapat informasi yang diinginkan 

Asumsi Dosen hanya bisa melihat informasi saja. 
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Frekuensi Frequently. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika dosen ingin melihat informasi yang dibutuhkan. 

2. Sistem menampilkan menu informasi. 

3. Dosen memilih menu informasi. 

4. Sistem menampilkan informasi yang dipilih dosen. 

5. Usecase selesai. 

 

 
Nama Memasukkan Nilai 

ID UC15 

Deskripsi Memasukkan nilai akhir dari mata kuliah pada satu semester. 

 

Aktor Dosen 

Sasaran Dosen dapat memasukkan dan merubah nilai dalam sistem. 

Kondisi Awal Dosen masuk(login) kedalam Sistem. 

Kondisi Akhir Keluar nilai mahasiswa 

Asumsi Nialai yang dimasukkan adalah nilai huruf dan final. 

Frekuensi Setiap akhir semester. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika dosen ingin memasukkan nilai akhir mata 

kuliah di akhir semester. 

2. Sistem menampilkan mata kuliah yang diajar oleh dosen. 

3. Dosen memilih mata kuliah yang  akan dimasukkan nilainya. 

4. Sistem menampilkan form isian nilai. 

5. Dosen memasukkan  atau merubah nilai. 

6. Dosen melakukan submit [Skenario  Alternatif: Dosen melakukan reset, 

kembali ke langkah 4] 

7. Sistem memberikan  konfirmasi, dengan dua pilihan benar dan kembali. 

8. Dosen memilih benar. [Skenario Alternatif: Dosen memilih kembali, 

kembali ke langkap 5] 

9. Usecase selesai. 

 

 
Nama Melihat Laporan Summary Akademik 

ID UC16 

Deskripsi Melihat informasi summary akademik di level management user. 

 

Aktor Management 

Sasaran Managemen dapat melihat perkembangan akademik  di level managent user. 

Kondisi Awal Management masuk(login) ke Sistem. 

Kondisi Akhir Management mendapat laporan summary akademik. 

Asumsi Management adalah kajur, dekan, rektor. 

Frekuensi Frequently. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika manajemen  ingin meliahat laporan summary 

akademik 

2. Sistem menampilkan menu laporan summary akademik. 

3. Dosen memilih menu laporan. 

4. Sistem menampilkan laporan yang dipilih manajemen. 

5. Usecase selesai. 
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Nama Manajemen Data Alumni 

ID UC17 

Deskripsi Mencatat data lulusan Universitas Pesantren Tinggi  Darul Ulum 

 

Aktor Baak Staff, Lulus. 

Sasaran Data alumni tercatat di sistem. 

Kondisi Awal Baak Staff masuk(login) ke Sistem. 

Kondisi Akhir Mahasiswa lulus tercatat di data alumni dan  terhapus dari data mahasiswa 

Asumsi Tidak termasuk mahasiswa DO, pindah. 

Frekuensi Setiap akhir tahun akademik. 

Skenario Dasar 1. Usecase ini  mulai ketika mahasiswa telah lulus  dari universitas 

2. Mahasiswa menyerahkan form kelulusan. 

3. Baak Staff memasukkan data mahasiswa lulus. 

4. Sistem menghapus dari data mahasiswa dan mencatat di data alumni. 

5. Usecase selesai. 

 

 


