
KAJIAN RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI  

PENDAFTARAN SIDANG SARJANA  

JURUSAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS GUNADARMA 

 

Arimbi Kurniasari
1
, DR. Ing Djati Kerami

2
 

Universitas gunadarma 

Jl. Margonda Raya 100, Depok, 16424 
1
arimbi@staff.gunadarma.ac.id , 2djati@staff.gunadarma.ac.id,  

 

Abstrak 

 

 Sitem Informasi pendaftaran sidang sarjana dan pembuatan transkrip nilai pada Jurusan Sistem Informasi 

Universitas Gunadarma saat ini mesih belum memanfaatkan bentuan komputer secara optimal sehingga 

dirasakan masih ada kekurangan yang diterima baik bagi pelaksana sidang maupun bagian transkrip sebagai 

tujuan akhir dari pelaksanaan sidang.  

Sistem Informasi pendaftaran sidang sarjana yang diusulkan dirancang dengan menggunakan pendekatan 

terstruktur dan penerapannya direalisasi dengan menggunakan komputer. Sistem ini diharapkan dapat 

mempercepat pemrosesan pendaftaran sidang dan pembuatan transkrip nilai sehingga tidak terjadi antrian 

mahasiswa, juga penyimpanan data menjadi lebih terjamin yang mengakibatkan penerbitan informasi yang 

akurat menjadi lebih cepat.  

Tool perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity 

Relationship Diagram (ERD).  

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Pendaftaran Sidang Sarjana, , DFD, ERD. 

 

1. Pendahuluan 

 

Sebagai salah satu jurusan yang ada di Fakultas 

Ilmu Komputer Universitas Gunadarma, Sistem 

Informasi memiliki Sekretariat Jurusan yang 

memiliki tugas diantaranya mengolah nilai 

mahasiswa dan menerima berkas administrasi 

pendaftaran sidang sarjana. Sistem pendaftaran 

sidang sarjana yang ada di jurusan Sistem Informasi 

saat ini masih menggunakan proses semi 

komputerisasi, dimana beberapa proses sudah 

menggunakan komputer namun penggunaannya 

masih belum testruktur dengan baik. Keadaan ini 

menimbulkan masalah yaitu adanya antrian 

mahasiswa yang ingin mengajukan berkas sidang 

dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pengolahan nilai mahasiswa. 

Tulisan ini memfokuskan pada proses 

perancangan sistem informasi pendaftaran sidang 

sarjana jurusan Sistem Informasi Universitas 

Gunadarma sehingga dapat memberikan informasi 

yang cepat, tepat dan akurat bagi mahasiswa yang 

akan mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang 

sarjana.  

 

2. Sistem Informasi 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

 

2.2 Tahapan Pengembangan Sistem 

 

Sistem yang baik adalah sistem yang selalu 

dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan 

yang terjadi disekitarnya atau sistem tersebut harus 

dinamis menuju pada keadaan yang lebih baik. 

Hal – hal yang menyebabkan perlunya 

pengembangan sistem : 

a. Adanya suatu masalah, baik karena 

kesalahan sistem atau kelemahan sistem 

b. Adanya suatu pertumbuhan organisasi, 

makin besar dan berkembangnya suatu 

organisasi, makin besar dan kompleks pula 

masalah, transaksi serta data yang harus 

ditangani. 

c. Adanya instruksi dari pimpinan yang 

menghendaki adanya pembaruan dalam 

sistem tersebut. 

Sama seperti halnya produk, sistem juga memiliki 

siklus hidup yang sering disebut Siklus Hidup 

Sistem. Sebuah siklus hidup sistem dimulai dari  

-  Kebijakan dan perencanaan sistem 

-  Analisis Sistem 

- Perencanaan dan Seleksi ( perancangan secara 

umum maupun detail ) 

-  Implementasi Sistem  

-  Pemeliharaan Sistem. 
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3. Analisis Sistem 

 

3.1 Sistem Pendaftaran Sidang Sarjana yang 

sedang berjalan. 

 

Sistem Pendaftaran Sidang Sarjana jurusan 

Sistem Informasi yang dilaksanakan saat ini 

adalah : 

a. Mahasiswa memasukkan berkas 

administrasi yang diperlukan sebagai 

syarat mendaftar sidang sarjana.  

b. Setelah semua berkas diterima, staf 

secretariat jurusan mencetak rangkuman 

nilai ( didapat bagian PSMA) dan ujian 

mandiri dari mahasiswa bersangkutan. 

Untuk mahasiswa yang mengikuti sidang 

kompre akan diberikan 3 mata kuliah yang 

akan dijadikan materi sidang. 

c. Sekretariat jurusan akan memberikan 

tanda terima berkas yang tertulis tanggal 

kembali mahasiswa ke bagian sidang 

sarjana untuk meminta kartu sidang. 

d. Jurusan mulai mencetak rangkuman nilai 

mahasiswa dan menghitungnya secara 

manual untuk mengetahui total sks dan ipk 

mahasiswa. 

e. Jika hasil perhitungan total sks dan nilai ( 

160 sks dan ipk minimal 2,75, tidak 

memiliki nilai E ) ,mahasiswa tersebut 

aktif di semester berjalan, sudah membuat 

Penulisan Ilmiah, sudah mengikuti 

workshop dan kursus, sudah ikut aptitude 

test, maka mahasiswa tersebut dinyatakan 

layak mengikuti sidang sarjana. 

f. Jurusan akan mengentri data mahasiswa ke 

bagian sidang sarjana 

g. Jurusan mulai melakukan proses 

pembuatan transkrip. Pada proses ini 

memerlukan waktu dikarenakan harus 

mencocokkan antara penghitungan secara 

manual dengan hasil penghitungan nilai 

menggunakan komputer. 

h. Setelah proses pembuatan transkrip 

selesai, data diserahkan melalui disket ke 

bagian transkrip untuk dilakukan proses 

pencetakan. 

 

Secara menyeluruh dapat dievaluasi kegiatan-

kegiatan sistem yang sedang berjalan 

memiliki kelemahan meliputi hal-hal dibawah 

ini : 

1. Sistem Pengarsipan Data 

Pengarsipan data sudah dilakukan, akan 

tetapi belum dibuatkan dalam bentuk 

database yang terintegrasi. 

2. Waktu Penyajian Informasi 

Waktu penyajian informasi, dirasakan 

masih lambat yang disebabkan proses 

belum sepenuhnya menggunakan 

komputer. 

 

3. Kebutuhan Informasi 

Informasi yang dihasilkan selama ini 

masih kurang lengkap, kurang cepat dan 

kurang akurat. 

 

 
 

 
 

Gambar Diagram Alur Sistem yang sedang berjalan 

 

3.2 Sistem Pendaftaran Sidang Sarjana yang 

akan dirancang. 

 

Alur proses dari sistem yang baru 

1. Mahasiswa cukup menyebutkan NPM 

(Nomor Pokok Mahasiswa) , kemudian 

NPM tersebut dimasukkan kedalam 

sistem untuk mengetahui kelengkapan 

persyaratan sidang mahasiswa. 

2. Bila mahasiswa sudah layak untuk sidang 

secara administrasi maka sekretariat 

jurusan akan memvalidasi dan mahasiswa 

dapat mengambil kartu jaswal sidang di 

bagian sidang sarjana. 

3. Bila jurusan sudah menerima data 

kelulusan sidang dari bagian sidang 

sarjana, Sekretariat jurusan mulai 

membuat transkrip (berdasarkan tanggal 



sidang untuk mahasiswa yang lulus) dan 

bagian transkrip dapat langsung 

mengambil data mahasiswa yang sudah 

lulus dari sistem tanpa harus menerima 

kiriman data dari Sekretariat Jurusan. 

  

4. Perancangan Sistem  

 

Proses pengembangan sistem selanjutnya 

adalah merancang sistem dengan 

menggunakan pendekatan terstruktur. Alat 

bantu yang digunakan adalah Data Flow 

Diagram dan Entity Relationship Diagram. 

 

Data Flow Diagram 

 

 
Gambar Diagram Kontek Sistem 

 

 
 

Gambar Diagram Zero Sistem 

 

 
Gambar Diagram Detail Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entity Relationship Diagram 

 

 
Gambar ERD Sistem Pendaftaran Sidang 

 

Struktur Database 

Berdasarkan rancangan dengan menggunakan 

alat bantu ERD, database yang digunakan 

dalam sistem informasi manajemen 

pendaftaran sidang sarjana yang baru 

memiliki 12 tabel, yakni : 

a. Tabel Mahasiswa 

Npm  char(8) 

Nama  char(50) 

Tg_lahir date(8) 

Alamat  char(50) 

Kota  char(15) 

Propinsi char(15) 

Kodepos char(5) 

Telp  char(10) 

Judul  char(50) 

Tgsidang date(8) 

Ket  char(1) 

 

b. Tabel keaktifan 

Kd_aktif char(4) 

Ket  char(10) 

  

c. Tabel Urus 

Npm  char(8) 

Kd_aktif char(4) 

 

d. Tabel Pembimbing 

Kd_dosen char(5) 

Nm_dosen char(50) 

 

e. Tabel Kursus 

Kd_kursus char(12) 

Nm_kursus char(25) 

Biaya  num(7) 



 

f. Tabel Ikut 

Npm  char(8) 

Kd_kursus char(12) 

Tg_ikut date(8) 

Hasil  char(10) 

 

g. Tabel Workshop 

Kd_works char(12) 

Nm_works char(25) 

Biaya  num(7) 

 

h. Tabel Jalani 

Kd_works char(12) 

Tg_ikut date(8) 

Hasil  char(10) 

 

i. Tabel M_kuliah 

Kode_mk char(9) 

Nama_mk char(40) 

Sks  char(1) 

 

j. Tabel Ambil 

Npm  char(8) 

Kode_mk char(9) 

Semester char(2) 

Nilai  char(1) 

 

k. Tabel Perbaiki 

Npm  char(8) 

Kdmk_um char(10)  

Tg_daftar date(8) 

Tg_uji  date(8) 

Nilai  char(1) 

 

 

 

 

l. Tabel Mandiri 

Kdmk_um char(9) 

Nmmk_um char(40) 

Sks  char(1) 

 

5. Implementasi Sistem 

 

Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah Structured English, karena Structured 

English dapat menggambarkan suatu algoritma 

yang akan dikomunikasikan kepada pemakai 

sistem. 

Structured English untuk sistem informasi 

pendaftaran sidang sarjana adalah : 

 

MENU UTAMA 

Tulis judul menu 

Tulis submenu 

Pilih kasus submenu 

Persyaratan sidang, aktifkan program 

Daftar Sidang 

 Pengecekan nilai, aktifkan program Lihat 

Nilai 

Proses transkrip, aktifkan program Proses 

Transkrip 
Keluar, keluar dari program 

 

Daftar Sidang 

Tulis judul submenu 

Input npm 

Aktifkan file mahasiswa.dbf 

Aktifkan file aktif.dbf 

Aktifkan file ikut.dbf 

Aktifkan file jalani.dbf 

Aktifkan file nilai.dbf 

Seleksi semua file untuk npm yang dimasukkan 

Bila semua keterangan ada, tampilkan di 

monitor 

Bila tidak ada, tampilkan di monitor 

keterangan kekurangan 

Tulis tombol perintah 

Pilih kasus tombol perintah 

Siap sidang maka masuk ke hompege 

http:\sisapi.gunadarma.ac.id 

Edit ulang maka kembali ke submenu 

Daftar Sidang 
Kembali maka kembali ke MENU 

UTAMA 

 

Lihat Nilai 

Tulis judul sub menu Input npm 

Aktifkan file rang_nil.dbf 

Aktifkan file mandiri.dbf 

Tulis tombol perintah 

Pilih tombol perintah 

Rangkuman Nilai, maka tampilkan file 

rang_nil di monitor 

Nilai Mandiri, maka tampilkan file 

mandiri.dbf di monitor 

Kembali, kembali ke MENU UTAMA 

Proses Transkrip 

Tulis judul submenu 

Input tgl_sidang 

Bila belum ada tgl_sidang, buat direktori 

dengan nama sesuai tanggal sidang 

Input npm 

Aktifkan file nilai.dbf 

Tuliskan tombol perintah 

 Diskette,   lakukan penyimpanan di drive 

a 

 File tertentu, lakukan penyimpanan di 

drive c 

 Kembali, kembali ke MENU UTAMA 

 

6. Penutup 

 

6.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan peningkatan jumlah mahasiswa 

yang harus diproses, maka tersedianya sistem 

informasi pendaftaran sidang sarjana di jurusan 

Sistem Informasi akan sangat mendukung dan 



memperlancar kegiatan administrasi akademis. 

Rancangan Sistem Informasi ini merupakan 

pengembangan dari sistem yang sudah ada. 

Sistem ini diharapkan dapat melayani kebutuhan  

semua pihak terutama mahasiswa dan bagian 

transkrip dengan baik dan cepat sehingga dapat 

mengurangi kendala yan terjadi saat ini. 

 

6.2 Saran 

Agar rancangan Sistem Informasi ini dapat 

direalisasikan dengan baik, maka perlu dibuat 

pengimplementasian ( dalam bentuk aplikasi) 

maupun dalam situs tertentu sehingga 

mahasiswa dapat mengakses sistem tanpa harus 

datang ke Sekretariat Jurusan Sistem Informasi. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi,  
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