
 

i 

 

  

SISTEM PELAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

FMIPA IPB BERBASIS WEB 

AHMAD FAISAL 

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER  

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2017 



 

ii 

 

 

  



 

iii 

 

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN 

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Sistem Pelayanan 

Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA IPB Berbasis Web adalah benar karya saya 

dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun 

kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari 

karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan 

dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.  

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut 

Pertanian Bogor. 

Bogor, Desember 2017 

 

 

Ahmad Faisal 

NIM G64130026 

  



 

iv 

 

ABSTRAK 

AHMAD FAISAL. Sistem Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA IPB 

Berbasis Web. Dibimbing oleh MEUTHIA RACHMANIAH.  

 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor 

(FMIPA IPB) saat ini sedang meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Salah 

satu hal yang ingin ditingkatkan, yaitu pelayanan administrasi akademik. Penelitian 

ini mengembangkan sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan untuk FMIPA 

berbasis web. Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan akademik 

dan kemahasiswaan FMIPA terutama dalam pengisian formulir permohonan oleh 

mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mempermudah pihak tata 

usaha dalam mendapatkan rekapitulasi capaian sasaran mutu. Sistem 

dikembangkan dengan menggunakan metode prototyping dengan dua kali iterasi. 

Penelitian ini telah berhasil membuat formulir versi online dari pelayanan untuk 

diajukan ke tata usaha FMIPA serta sistem dapat menghitung rekapitulasi capaian 

sasaran mutu dari pelayanan yang telah dilakukan. Sistem yang telah dibuat juga 

dapat menghitung rekapitulasi lulusan sarjana FMIPA, menghitung data tingkat 

kepuasan layanan FMIPA, serta dapat mencetak formulir, dan surat pengajuan 

permohonan. 
 

Kata kunci: formulir, pelayanan akademik dan kemahasiswaan, prototyping, 

sasaran mutu. 

 

ABSTRACT 

 

AHMAD FAISAL. Web Based System of FMIPA-IPB’s Academic and Student 

Services. Supervised by MEUTHIA RACHMANIAH. 

        

Faculty of Mathematics and Natural Science of Bogor Agricultural University 

(FMIPA IPB) is currently improving their service quality to the stakeholder. One 

thing that want to be improved is academic administrative services. This study 

developed a web based system of academic and student services for FMIPA. This 

study will be done to facilitate academic and student services of FMIPA especially 

in filling out the application form by the student. The system was developed using 

prototyping method with two iterations. In addition, this research is also conducted 

to facilitate the administration to obtain the quality objectives recapitulation. The 

system was developed using prototyping method with two iterations. This study 

was succeeded in creating online version of services form to be submitted to 

FMIPA’s administration and can get quality objectives recapitulation from services 

that has been done. The system has also been able to calculate the recapitulation of 

undergraduate graduates of FMIPA, calculate the satisfaction data of FMIPA 

service, and can print the form, and letter of application. 

 

Keywords: academic and student services, form, prototyping, quality objectives  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah usaha melayani 

kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan berupa uang atau jasa. Menurut 

Moenir (2008), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain. Proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan 

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelayanan online merupakan 

proses melayani kebutuhan dengan menggunakan media Internet sehingga dapat 

menghasilkan proses yang lebih efisien. Peningkatan pelayanan di FMIPA sejalan 

dengan diterapkannya Sistem Manajamen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. SMM ISO 

9001:2015 berfokus pada kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. Berdasarkan 

Pedoman Mutu FMIPA (PDM-FMIPA), pelayanan administrasi akademik di 

tingkat fakultas meliputi penerimaan berkas, verifikasi kelengkapan dan kesesuaian 

berkas, proses penyelesaian berkas, penyerahan berkas, dan proses pengarsipan 

(FMIPA IPB, 2015). Berdasarkan Pedoman Mutu FMIPA, ada sembilan layanan 

administrasi akademik di tata usaha FMIPA IPB, yaitu pelayanan surat keterangan, 

surat cuti akademik, surat aktif kembali, surat undur diri, surat sidang komisi 

pascasarjana, surat perpanjangan studi, surat keterangan lulus, surat percepatan 

ijazah, dan legalisir. Pelayanan surat keterangan dibagi menjadi dua, yaitu surat 

keterangan mahasiswa aktif dan surat keterangan aktif kuliah untuk tunjangan anak, 

sehingga jumlah seluruh layanan adalah sepuluh layanan. 

Pelayanan akademik dan kemahasiswaan di FMIPA IPB dapat dilakukan 

dengan langsung mendatangi tata usaha dan mengisi formulir. Selain itu pelayanan 

dapat dilakukan dengan cara mengunduh formulir pada web FMIPA, mengisinya, 

dan menyerahkannya kepada tata usaha. Namun kebanyakan kasus, mahasiswa 

tidak mengetahui terdapat formulir online pada web FMIPA sehingga cara yang 

paling banyak dilakukan mahasiswa adalah dengan langsung mendatangi tata 

usaha. Terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh mahasiswa saat melakukan 

permohonan pelayanan langsung ke tata usaha. Salah satu kendala yang dirasakan, 

yaitu mahasiswa sebagai pihak pemohon harus melakukan pengecekan apakah 

formulir yang akan diajukan harus disertai dokumen persyaratan ataukah tidak. Jika 

formulir yang diajukan disertai dengan dokumen persyaratan, maka pemohon harus 

melengkapi formulir pengajuan tersebut. Biasanya pemohon beberapa kali 

mengunjungi tata usaha sebelum formulir yang diajukan dapat diproses. Hal itu 

tidaklah efisien mengingat banyak sekali waktu yang terbuang untuk melakukan 

pengecekan dokumen persyaratan. Selain itu, pemohon juga harus kembali ke tata 

usaha untuk melihat apakah formulir yang diajukan sudah selesai diproses atau 

belum. Pemohon tidak mendapatkan feedback mengenai status formulir. Dari sudut 

pandang staf tata usaha, kendala dari pelayanan secara manual salah satunya yaitu 

staf tata usaha harus melakukan rekapitulasi pelayanan yang telah dilakukan. Untuk 

mengetahui berapa persentase pelayanan yang telah sesuai dengan waktu target 

maksimal pelayanan, staf tata usaha harus merekapitulasi data pelayanan yang ada 

secara manual sehingga akan diketahui seberapa besar persentase pelayanan yang 

telah sesuai dengan sasaran mutu. Sasaran mutu merupakan ukuran jumlah hari 

maksimal suatu kegiatan/pelayanan harus diselesaikan. Sasaran mutu masing-
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masing pelayanan di FMIPA berbeda-beda. Sasaran mutu pelayanan administrasi 

akademik adalah 3 hari atau 5 hari pelayanan. Contoh rekapitulasi sasaran mutu 

untuk surat keterangan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Penelitian mengenai pelayanan berbasis web pernah dilakukan oleh Praditya 

(2015) pada pengembangan sistem pelayanan online Kecamatan Bogor Utara. 

Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan metode pengembangan 

waterfall. Hasil dari penelitian adalah sistem dapat memvalidasi dan melegalisasi 

surat yang diunggah oleh pemohon. Selain itu sistem juga dapat meringkas proses 

bisnis yang ada sehingga lebih efisien. Penelitian lain mengenai pelayanan berbasis 

web pernah dilakukan oleh Heryanto (2010) pada pengembangan aplikasi 

pelayanan puskesmas berbasis web dengan menggunakan metode pengembangan 

waterfall. Sistem yang dibuat dapat melakukan pendaftaran pasien, memonitoring 

pasien, melihat rekam medis, serta melakukan pembayaran. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah pengembangan sistem pelayanan 

akademik dan kemahasiswaan FMIPA IPB berbasis web dengan menggunakan 

metode pengembangan prototyping. Selain melayani pelayanan akademik dan 

kemahasiswaan, sistem juga dapat merekapitulasi data capaian sasaran mutu 

pelayanan dalam bentuk tabel informasi. Sistem pelayanan bagi mahasiswa yang 

telah dikembangkan berupa pengisian formulir online, informasi dokumen 

persyaratan yang dibutuhkan, unggah dokumen persyaratan, dan monitoring status 

permohonan. Sistem yang telah dikembangkan untuk pihak tata usaha berupa 

pengecekan kelengkapan berkas, pengisian catatan tindak lanjut, informasi sasaran 

mutu pelayanan, informasi kepuasan layanan, serta rekapitulasi lulusan FMIPA. 

Tabel 1 Rekapitulasi sasaran mutu surat keterangan tahun 2006 

No. 
Perode 

(bulan) 

Jumlah 

Pela-

yanan 

Realisasi Waktu Pelayanan Persentase (%) 

1 Hari 2-3 Hari 
> 3 

Hari 

Terca-

pai 

Tidak 

Ter-

capai 

1 Januari 47 12 35 0 100 0 

2 Februari 44 10 34 0 100 0 

3 Maret 31 17 14 0 100 0 

4 April 25 6 19 0 100 0 

5 Mei 24 9 15 0 100 0 

6 Juni 15 5 10 0 100 0 

7 Juli 6 0 6 0 100 0 

8 Agustus 21 10 11 0 100 0 

9 September 36 15 21 0 100 0 

10 Oktober 24 4 20 0 100 0 

11 November 31 18 13 0 100 0 

12 Desember       

Total Layanan 304 106 198 0   

 

Perumusan Masalah 

 Beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa pada pelayanan secara 

manual, yaitu mahasiswa harus melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan 

mahasiswa harus melakukan pengecekan status permohonan ke tata usaha. Selain 
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itu kendala lain juga dirasakan oleh staf tata usaha, yaitu mereka harus melakukan 

rekapitulasi pelayanan secara manual dari pelayanan yang telah dilakukan. Maka 

dari itu perlu dibuat suatu sistem yang dapat membantu mahasiswa dalam 

melakukan permohonan ke tata usaha dan dapat membantu staf tata usaha dalam 

mendapatkan rekapitulasi layanan secara otomatis. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pelayanan 

akademik dan kemahasiswaan FMIPA IPB berbasis web. Selain itu, tujuan lain dari 

penelitian ini, yaitu menampilkan data capaian sasaran mutu pelayanan berupa tabel 

informasi dari pelayanan yang telah dilakukan di dalam sistem. 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat FMIPA 

khususnya mahasiswa dalam melakukan permohonan formulir kepada tata usaha 

FMIPA. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu pihak tata usaha FMIPA 

dalam melihat sasaran mutu pelayanan yang telah dilakukan serta dapat membantu 

memelihara ketercapaian SMM ISO 9001:2015. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini, yaitu: 

1 Pelayanan yang dikembangkan hanya akademik dan kemahasiswaan FMIPA 

IPB. 

2 Pengguna sistem adalah mahasiswa S1 FMIPA, Tenaga Kependidikan (Tendik) 

Administrasi Pendidikan, Kepala Tata Usaha (KTU), dan Tendik Persuratan. 

3 Penggunaan Single Sign On milik Direktorat Integrasi Data dan Sistem 

Informasi (DIDSI) untuk keperluan login sistem. 

4 Belum menggunakan basis data akademik dan kemahasiswaan milik IPB. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pelayanan Administrasi Akademik 

Berdasarkan pada Prosedur Operasional Baku FMIPA (POB-FMIPA), 

pelayanan administrasi akademik di tingkat fakultas meliputi serangkaian alur yang 

harus dilakukan secara bertahap agar proses pelayanan dapat terkendali. Secara 

umum, proses bisnis untuk kegiatan pelayanan administrasi akademik di fakultas 

disajikan pada Gambar 1. Pengendalian proses pelayanan administrasi akademik di 

fakultas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1 Penerimaan Berkas 

Petugas tata usaha menerima pendaftaran administrasi akademik dari 

departemen atau mahasiswa. Petugas mencatat jenis pelayanan yang diinginkan 

oleh pemohon kemudian mencatat pada buku catatan register pelayanan 

akademik. 
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2 Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Berkas 

Setelah mengetahui jenis pelayanan yang diinginkan oleh pemohon, petugas 

melakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan berkas/persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk masing-masing jenis pelayanan. Jika seluruh persyaratan dan 

kelengkapan berkas telah dipenuhi, maka petugas mencatat tanggal penyelesaian 

berkas. Petugas tata usaha bagian pendaftaran mendistribusikan berkas 

permohonan kepada bagian terkait untuk proses penyelesaian berkas. 

3 Proses Penyelesaian Berkas 

Petugas pada bagian terkait kemudian melakukan proses penyelesaian 

berkas sesuai dengan jenis pengajuan pelayanan akademik, antara lain: 

1) Pelayanan Surat Keterangan 

2) Pelayanan Surat Keterangan Aktif Kuliah untuk Tunjangan Anak 

3) Pelayanan Cuti Akademik 

4) Pelayanan Aktif Kembali 

5) Pelayanan Undur Diri 

6) Pelayanan Sidang Komisi Pasca Sarjana 

7) Pelayanan Perpanjangan Studi 

8) Pelayanan Surat Keterangan Lulus 

9) Pelayanan Surat Percepatan Ijazah 

10) Pelayanan Legalisir 

 

Gambar 1  Proses bisnis pelayanan administrasi akademik FMIPA 

(Pedoman Mutu FMIPA) 
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Pada masing-masing proses pelayanan dilakukan verifikasi dan validasi 

berkas untuk memastikan kecukupan serta keberterimaan berkas administrasi 

pendidikan sebelum diserahkan kepada pelanggan melalui loket penyerahan. 

Selanjutnya berkas yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan 

penandatanganan oleh pejabat berwenang. 

 

4 Penyerahan Berkas 

Berkas akademik yang telah selesai diproses kemudian dikumpulkan dari 

masing-masing bagian/petugas terkait ke loket penyerahan untuk diserahkan 

kepada pemohon. Petugas loket penyerahan meminta tanda terima sebagai bukti 

pengambilan. Petugas kemudian mencatat status pengambilan pada buku catatan 

register pelayanan. 

 

5 Administrasi Persuratan 

Administrasi persuratan mencakup kegiatan pengagendaan surat masuk 

dan surat keluar di lingkungan dekanat, pembubuhan disposisi, dan 

pendistribusian kepada pejabat terkait sesuai intruksi yang tercantum pada 

lembar disposisi. Surat keluar dan surat masuk tersebut selanjutnya disimpan 

untuk memudahkan penelusuran bilamana diperlukan. 

 

Sasaran Mutu 

Sasaran mutu merupakan tolak ukur apakah suatu kegiatan/pelayanan 

terlaksana dengan baik atau tidak. Sasaran mutu biasanya berupa ukuran jumlah 

hari maksimal suatu kegiatan/pelayanan harus diselesaikan. Di FMIPA, informasi 

sasaran mutu disajikan dalam tabel yang berisi nilai persentase keberhasilan suatu 

pelayanan. Sasaran mutu dilakukan pengukuran pencapaiannya setiap periode 

bulan/triwulan/semester/tahun. Pengukuran sasaran mutu pelayanan dimulai sejak 

berkas lengkap diterima oleh pihak tata usaha sampai dengan siap diserahkan 

kepada pemohon. Setiap jenis pelayanan administrasi akademik memiliki sasaran 

mutu masing-masing. Sasaran mutu masing-masing jenis pelayanan disajikan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2 Sasaran mutu pelayanan administrasi akademik (Pedoman Mutu FMIPA) 

No Jenis Pelayanan Sasaran Mutu 

1 Surat Keterangan 3 Hari 

2 Surat Keterangan Aktif Kuliah Untuk Tunjangan Anak 3 Hari 

3 Cuti Akademik 5 Hari 

4 Aktif Kembali 5 Hari 

5 Undur Diri 5 Hari 

6 Sidang Komisi Pasca Sarjana 3 Hari 

7 Perpanjangan Studi 5 Hari 

8 Surat Keterangan Lulus 3 Hari 

9 Surat Percepatan Ijazah 5 Hari 

10 Legalisir 5 Hari 
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Sistem Manajemen Mutu 

 Dalam pengelolaan organisasinya, FMIPA haruslah menggunakan prinsip-

prinsip manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan diakui baik 

pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, FMIPA mangadopsi 

standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Tujuan pengadopsian 

SMM ini dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan pedidikan yang 

berkualitas yang sesuai dengan harapan pelanggan serta memenuhi peraturan yang 

berlaku dalam bidang pendidikan. Penerapan SMM ISO 9001:2015 di tingkat 

FMIPA diaplikasikan pada proses layanan administrasi akademik, sementara pada 

tingkat departemen diaplikasikan pada proses pembelajaran program studi sarjana. 

Penerapan sistem manajemen mutu merupakan keputusan strategis bagi sebuah 

organisasi yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan 

memberikan dasar yang kuat bagi inisiatif pembangunan berkelanjutan.  Manfaat 

potensial suatu organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas 

berdasarkan standar internasional yaitu kemampuan untuk menyediakan produk 

dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan 

hukum serta peraturan yang berlaku, memfasilitasi peluang untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan, menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks 

dan tujuannya, serta kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap 

persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan (ISO, 2015). 

 

Model View Controller (MVC) 

MVC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970, namun MVC menjadi 

sebuah konsep umum pengembangan perangkat lunak dan mulai dipublikasi pada 

tahun 1988. Menurut Krasner (1988), Arsitektur MVC merupakan model 

infrastruktur aplikasi tiga arah. MVC dapat memisahkan bagian antarmuka sistem 

dengan bagian fungsional aplikasi web dan bagian konten informasi. Bagian model 

memuat semua konten aplikasi serta memuat logika pemrosesan, konten objek, dan 

akses kepada sumber data (basis data). Bagian view memuat semua fungsi 

antarmuka serta menampilkan data yang dibutuhkan oleh user. Bagian controller 

mengatur akses dari view ke model serta sebaliknya. Gambar 2 merupakan 

arsitektur MVC menurut Jacyntho et al. (2002). Pada gambar tersebut dapat dilihat 

 

Gambar 2  Arsitektur Model-View-Controller (Jacyntho et al. 2002) 
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bahwa request dari user akan ditangani oleh controller. Selanjutnya controller juga 

akan menampilkan view yang sesuai dengan request dari user. Ketika jenis request 

telah ditentukan, maka request tersebut akan dikirim kepada model dan kemudian 

model akan mengembalikan data yang sesuai dengan request tersebut. Selanjutnya 

data yang telah diambil dari model akan ditampilkan pada view untuk kemudian 

dilihat langsung oleh user. Dalam gambar, view dan model saling berhubungan, tapi 

model tidak bisa menampilkan data mana yang harus ditampilkan pada view yang 

sesuai. Oleh sebab itu, controller akan menjadi penghubung antara view dan model.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan prototyping. Gambar 3 

menunjukkan lima tahapan yang dilakukan pada metode pengembangan 

prototyping menurut Pressman (2010), yaitu komunikasi, perencanaan cepat, 

pemodelan perancangan cepat, pembuatan prototipe, serta penyebaran pengiriman 

dan umpan balik. Pengulangan atau iterasi dilakukan untuk masing-masing tahapan 

yang didasarkan pada kesesuaian dan kepuasan pihak stakeholder di Tata Usaha 

FMIPA IPB.  

Komunikasi 

 Tahap ini merupakan tahap awal pengembangan perangkat lunak pada 

metode prototyping. Komunikasi dilakukan dengan stakeholder untuk 

menentukan keseluruhan tujuan yang ingin dicapai dari perangkat lunak, 

mengidentifikasi kebutuhan, dan membuat garis besar kebutuhan sistem yang 

penting. 

Perencanaan Cepat 

 Perencanaan cepat menjelaskan tentang fungsi kebutuhan sistem yang 

diperoleh dari tahapan komunikasi. Tahap ini membuat bagan alir atau diagram 

dari proses bisnis hasil komunikasi dengan stakeholder. Diagram hasil 

perencanaan cepat direpresentasikan menggunakan use case diagram, activity 

diagram, dan class diagram. 

 

Gambar 3  Metode pengembangan prototyping (Pressman 2010) 
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Pemodelan Perancangan Cepat 

 Tahapan ini membuat model proses sistem yang menggambarkan interaksi 

antar-objek pada sistem yang direpresentasikan dalam sequence diagram. Selain 

itu, tahap ini merancang antarmuka untuk memberikan gambaran antarmuka 

yang akan dibuat. 

 

Pembuatan Prototipe 

 Prototipe sistem dibuat dalam bentuk web yang didasarkan pada tahap 

pemodelan perencanaan cepat. Fungsi-fungsi yang dibuat berdasarkan pada 

kebutuhan pada tahap-tahap sebelumnya. Prototipe yang dibuat akan diberikan 

langsung kepada stakeholder untuk diuji, sehingga implementasi antarmuka 

dibutuhkan dalam pembuatan prototipe. 

Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik 

Pada tahap ini desain prototipe sistem yang telah dibuat diberikan kepada 

stakeholder untuk kemudian diuji dan dievaluasi. Hasil pengujian dan evaluasi 

digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada prototipe sebelumnya. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box. Metode black box 

berfokus pada kebutuhan fungsionalitas sistem. Jika seluruh fungsi pada sistem 

sudah dapat memenuhi kebutuhan stakeholder, maka pengembangan sistem 

dihentikan. Sebaliknya, jika stakeholder merasa kebutuhan sistem masih belum 

terpenuhi, maka pengembangan sistem dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. 

 

Lingkungan Pengembangan 

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop dengan 

spesifikasi processor Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz, RAM 4GB, dan harddisk 

500GB. Perangkat lunak yang digunakan adalah sistem operasi Windows 10, Atom 

Text Editor, XAMPP, dan Google Chrome Browser. Bahasa Pemrograman yang 

digunakan adalah PHP dengan framework Laravel 5.4. Antarmuka web 

menggunakan template dari AdminLTE dengan framework CSS Bootstrap. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan ditujukan untuk 

mempermudah mahasiswa FMIPA IPB dalam melakukan pengajuan formulir 

kepada tata usaha. Selain itu, sistem juga dapat memberikan status permohonan 

terbaru pada berkas permohonan yang mahasiswa ajukan sehingga mahasiswa 

dapat melakukan monitoring terhadap status permohonannya. Sistem ini sudah 

dapat merekaptulasi capaian sasaran mutu pelayanan. Sistem ini dikembangkan 

menggunakan metode pengembangan prototyping. Sistem telah selesai 

dikembangkan dengan dua kali iterasi. Pada iterasi kedua, fungsi-fungsi pada 

sistem sudah dapat memenuhi kebutuhan stakeholder sehingga pengembangan 

sistem dihentikan. 
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Iterasi 1 

 

Komunikasi 

 

Tahap komunikasi melakukan analisis kebutuhan pengguna dengan stakeholder 

dari tata usaha FMIPA IPB yaitu Bapak Faturrohman, SKom. Hasil dari komunikasi 

diperoleh bahwa pengguna sistem adalah mahasiswa, tenaga kependidikan (tendik) 

administrasi pendidikan, kepala tata usaha, serta tenaga kependidikan persuratan. 

Masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda terhadap sistem. Hasil 

analisis kebutuhan pengguna untuk sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan 

ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama menangani pelayanan 

terhadap mahasiswa dan yang kedua mengelola permohonan dari mahasiswa. Pada 

bagian pertama, pelayanan yang termasuk dalam sistem yaitu permohonan 

pengajuan surat dan melihat status permohonan yang telah diajukan. Pada bagian 

kedua, sistem dapat menangani permohonan, menyediakan tabel sasaran mutu 

pelayanan, rekapitulasi tingkat kepuasan lulusan, serta rekapitulasi lulusan FMIPA 

berupa nilai IPK dan lama studi. Hasil identifikasi kebutuhan perangkat lunak 

dalam tahap prototyping pertama disajikan pada Tabel 3 

 

Tabel 3 Fungsi kebutuhan perangkat lunak sistem pelayanan akademik dan 

kemahasiswaan pada iterasi 1 

 

No Kategori Pengguna Kebutuhan Pengguna 

1 Mahasiswa 
Melakukan entry permohonan pengajuan surat 

Melihat status permohonan 

2 
Tendik Administrasi 

Pendidikan 
Melakukan pengecekan berkas permohonan 

3 Kepala Tata Usaha 

Melakukan pengecekan kesiapan surat 

Melihat sasaran mutu pelayanan 

Melihat tingkat kepuasan layanan 

Melihat rekapitulasi lulusan 

4 Tendik Persuratan Menyelesaikan proses permohonan 

 

Perencanaan Cepat 

 

Pada tahapan perencanaan cepat, hasil analisis kebutuhan sistem yang 

diperoleh dari tahapan komunikasi direpresentasikan dalam bentuk use case 

diagram, activity diagram, dan class diagram. Proses bisnis sistem digambarkan 

dengan use case diagram. Terdapat 4 aktor dan 8 aktivitas pada use case yang 

ditunjukkan pada Gambar 4. Aktor mahasiswa dapat melakukan pengajuan 

permohonan dengan mengisikan formulir online yang disediakan oleh sistem dan 

melengkapi dokumen persyaratan untuk masing-masing formulir. Selain itu, 

mahasiswa juga dapat melihat status permohonan yang telah diajukan. Aktor tendik 

administrasi pendidikan dapat melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 

permohonan. Aktor kepala tata usaha dapat melakukan pemeriksaan kesiapan surat, 
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melihat sasaran mutu pelayanan, melihat tingkat kepuasan layanan, dan melihat 

rekapitulasi lulusan. Aktor tendik persuratan dapat melakukan penyelesaian proses 

permohonan. Deskripsi dari masing-masing use case pada iterasi 1 

direpresentasikan dalam use case description pada Lampiran 1. 

Setiap use case memiliki alur bisnis yang berbeda untuk setiap aktor. Alur 

bisnis dari use case direpresentasikan oleh activity diagram. Activity diagram dapat 

merepresentasikan satu use case atau lebih. Gambar 5 merupakan salah satu 

representasi alur bisnis dan penjabaran dari use case mengisi formulir online oleh 

mahasiswa. Activity diagram mengisi formulir online menggambarkan alur bisnis 

yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Aktor dapat mengisi formulir dengan 

terlebih dahulu memilih pelayanan online yang disediakan oleh sistem. Selanjutnya 

jika saat aktor melakukan submit permohonan namun sistem mendapati bahwa 

formulir masih belum selesai diisi, sistem akan memberi pesan peringatan dan 

mengembalikan antarmuka ke halaman formulir. Jika formulir telah diisi semua, 

sistem akan menyimpan data permohonan. Selanjutnya sistem akan mengubah 

status permohonan menjadi status 1 yaitu berhasil diunggah. 

Status permohonan dibagi menjadi empat. Status 1 adalah berhasil diunggah, 

status 2 adalah pengecekan kelengkapan berkas, status 3 adalah proses penyelesaian 

surat, dan status 4 adalah telah selesai. Saat pertama kali pemohon mengajukan 

permohonan, status permohonan adalah status 1 (berhasil diunggah). Jika saat aktor 

tendik administrasi pendidikan menemukan berkas permohonan kurang lengkap 

dan selesai mengisikan keterangan kekurangan berkas, sistem akan mengubah 

status permohonan menjadi status 2. Jika berkas lengkap dan aktor tendik 

administrasi pendidikan mengisikan form verifikasi dokumen, sistem akan 

 

Gambar 4  Use case sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan iterasi 1 
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mengubah status permohonan menjadi status 3. Jika aktor tendik persuratan telah 

menyelesaikan permohonan, sistem akan mengubah status permohonan menjadi 

status 4. Keseluruhan activity diagram pada iterasi 1 dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Tahap ini juga merancang class diagram yang berfungsi untuk mengetahui 

struktur sistem yang akan dikembangkan. Pada class diagram, setiap kelas dalam 

sistem memiliki atribut dan hubungan dengan kelas lainnya. Framework Laravel 

memiliki dua class utama yaitu class model dan class controller. Nama class pada 

class controller biasanya diakhiri dengan kata controller untuk membedakan 

dengan class model. Class model merepresentasikan tabel pada basis data. Nama 

tabel pada basis data sama dengan nama class model, hanya saja penamaan class 

model menggunakan nama tunggal dalam Bahasa Inggris sedangkan penamaan 

pada tabel basis data menggunakan nama jamak. Laravel akan mengakses basis data 

yang memiliki nama yang sama dengan nama model-nya. Sementara itu, class 

controller akan mengatur request dari user dan menentukan method apa yang harus 

dijalankan serta class model apa yang akan digunakan. Terdapat 9 class model, dan 

9 class controller yang menjadi struktur class diagram pada sistem. Struktur class 

diagram sistem pada iterasi 1 dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Tahap ini juga membuat Entity Relational Diagram (ERD). Relasi pada basis 

data akan digambarkan pada ERD. Relasi tersebut dibuat dengan menghubungkan 

antara primary key pada suatu entitas dengan foreign key pada entitas lain. Struktur 

ERD sistem pada iterasi 1 dapat dilihat pada Gambar 6. Entitas users dapat 

membuat entitas applicants berupa data pemohon yang akan disimpan pada sistem. 

Entitas applicants dapat mengajukan permohonan pada sistem dan kemudian sistem 

akan menyimpan data pada entitas applications. Entitas applications memiliki 

 
 

Gambar 5  Activity Diagram mengisi formulir online iterasi 1 
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informasi tambahan mengenai permohonan yang akan disimpan pada entitas 

information. Entitas applicants juga dapat mengisi biodata yang akan disimpan 

pada entitas biodata serta dapat mengisi data tingkat kepuasan layanan yang akan 

disimpan pada entitas satisfactions. Terdapat 10 entitas frm yang akan menyimpan 

dokumen persyaratan sesuai dengan jenis pelayanannya. Selain itu terdapat 3 entitas 

lain yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan rekapitulasi. Entitas 

tersebut yaitu satisfaction_tables, graduate_tables, dan quality_objectives. 

Penambahan entitas tersebut dimaksudkan agar pengambilan data sasaran mutu, 

tingkat kepuasan layanan, dan rekapitulasi lulusan bisa lebih cepat didapatkan. 

Sebagai contoh, setiap kali ada satu permohonan yang selesai dikerjakan oleh 

tendik persuratan, maka sistem akan menyimpan data sasaran mutu permohonan 

tersebut pada entitas quality_objectives. Jika tidak ada tabel quality_objectives, 

sistem harus melakukan perhitungan terhadap keseluruhan record permohonan 

yang telah selesai setiap kali data sasaran mutu dibutuhkan. Hal tersebut dirasakan 

kurang efisien jika record permohonan banyak.  

 

 

Pemodelan Perancangan Cepat 

 

Tahapan ini membuat model proses sistem yang menggambarkan interaksi 

antar-objek pada sistem yang terbentuk dari kelas-kelas pada class diagram dan 

direpresentasikan dalam sequence diagram. Sequence diagram dapat 

menggambarkan perpindahan pesan dan fungsi yang digunakan dalam satu alur 

fungsi sistem. Gambar 7 merupakan salah satu sequence diagram untuk use case 

mengisi formulir online oleh mahasiswa. Ketika mahasiswa telah selesai mengisi 

formulir dan melakukan submit permohonan, maka sistem akan mengirimkan pesan 

kepada StdRequestController untuk menjalankan fungsi SubmitRequest(). 

Kemudian StdRequestController akan membuat objek baru yaitu Applicant yang 

berisi data pemohon jika data pemohon belum ada pada sistem. Jika data pemohon 

telah ada, StdRequestController akan membuat objek baru yaitu Application yang 

 
 

Gambar 6  Entity Relational Diagram iterasi 1 



 

23 

 

berisi data permohonan yang telah diajukan. Selain itu, StdRequestController akan 

membuat objek lain, yaitu Information yang akan menyimpan informasi tambahan 

terkait permohonan yang telah diajukan oleh pemohon. Keseluruhan sequence 

diagram pada iterasi 1 dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Perancangan antarmuka juga dilakukan pada tahapan ini untuk memberikan 

gambaran antarmuka yang akan dibuat. Perancangan antarmuka yang dibuat adalah 

semua halaman yang dibutuhkan, baik halaman untuk mahasiswa, halaman untuk 

tendik administrasi pendidikan, halaman untuk kepala tata usaha, maupun halaman 

untuk tendik persuratan. Gambar 8 menunjukkan salah satu rancangan antarmuka 

halaman mengisi formulir online oleh mahasiswa. Layout dasar yang digunakan 

terdiri atas header, side navigation, dan content. Bagian side navigation yang 

berada di sebelah kiri halaman berisi menu untuk menghubungkan antar view. 

Sementara bagian header berisi informasi akun. Bagian content merupakan bagian 

utama view yang berisi informasi. Keseluruhan rancangan antarmuka pada iterasi 1 

dapat dilihat pada Lampiran 5.  

 

Pembuatan  Prototipe 

 

Tahapan ini dilakukan dengan pembuatan prototipe sistem berdasarkan 

proses komunikasi dan perancangan yang dilakukan pada tahap sebelumnya dalam 

bentuk aplikasi web. Perancangan prototipe dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan framework Laravel 5.4. Antarmuka sistem dibuat 

menggunakan bantuan template dari AdminLTE dengan framework CSS Bootstrap. 

Antarmuka sistem dibuat responsif agar tampilan sistem bisa menyesuaikan dengan 

perangkat yang digunakan. Jika sistem digunakan pada perangkat berlayar lebar 

seperti layar personal computer, sistem akan menampilkan semua layout (header, 

side navigation, dan content). Jika sistem digunakan pada layar berukuran sedang 

seperti tablet, side navigation akan menyusut menyesuaikan dengan luas layar. Jika 

sistem digunakan pada layar kecil seperti smartphone, maka layout yang 

ditampilkan hanya header, dan content, sedangkan bagian side navigation akan 

disembunyikan. Untuk mengakses bagian side navigation pada tampilan layar 

smarphone, user harus menekan tombol hamburger button (tombol pilihan) yang 

 

Gambar 7  Sequence Diagram mengisi formulir online iterasi 1 
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ada pada sebelah kiri atas halaman.  Gambar 9 merupakan salah satu contoh 

antarmuka halaman mengisi formulir online oleh user mahasiswa. Keseluruhan 

antarmuka pada iterasi 1 dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 

Gambar 8  Rancangan antarmuka halaman mengisi formulir online iterasi 1 

 

  

 

Gambar 9  Antarmuka halaman mengisi formulir online iterasi 1 
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Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik 

 

Tahapan penyebaran, pengiriman dan umpan balik dilakukan dengan 

pengujian dan evaluasi fungsi sistem oleh stakeholder. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan metode black box. Semua fungsi yang ada pada sistem dijalankan 

untuk menguji apakah fungsi sudah berjalan dengan benar. Berdasarkan pengujian, 

hampir seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna di tahap komunikasi,  

fungsi yang belum dapat berjalan dengan baik, yaitu sasaran mutu, tingkat kepuasan 

layanan, dan rekapitulasi layanan. Fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan 

sempurna karena filter tahun untuk masing-masing fungsi belum berjalan. Karena 

kebutuhan sistem belum terpenuhi, maka perlu dilakukan pengembangan sistem 

pada iterasi kedua. Tabel hasil pengujian sistem pada iterasi 1 disajikan pada 

Lampiran 7. 

 

Iterasi 2 

 

Komunikasi 

 

Komunikasi pada prototyping pengulangan kedua menghasilkan kebutuhan 

perangkat lunak baru, yaitu menghapus permohonan oleh mahasiswa, mencetak 

formulir dan dokumen verifikasi permohonan oleh tendik administrasi pendidikan, 

mencetak surat permohonan serta mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

permohonan oleh kepala tata usaha, dan mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

permohonan oleh tendik persuratan. Selain itu terdapat pula penambahan user 

admin yang dapat menambahkan dan menghapus staf ke dalam sistem. Tabel 4 

menunjukkan seluruh kebutuhan perangkat lunak prototipe iterasi kedua. 

Kebutuhan baru sistem pada tabel ditunjukkan dengan baris berwarna abu. 

 

Perencanaan cepat 

 

 Terdapat penambahan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan sistem yang 

baru, yaitu mahasiswa dapat menghapus permohonan yang diajukan. Aktor 

mahasiswa dapat menghapus permohonan yang diajukan jika status permohonan 

tersebut masih berstatus 1 (berhasil diunggah) atau status 2 (pengecekan 

kelengkapan berkas). Penambahan proses bisnis kedua yaitu aktor tendik 

administrasi pendidikan dapat mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

permohonan. Penambahan proses bisnis ketiga yaitu aktor kepala tata usaha dapat 

mencetak surat yang telah di-generate oleh sistem untuk ditandatangani oleh 

pejabat terkait serta mencetak formulir dan dokumen verifikasi permohonan. 

Penambahan proses bisnis keempat, yaitu aktor tendik persuratan dapat mencetak 

formulir dan dokumen verifikasi permohonan. Selain itu ada pula penambahan 

fungsi baru yakni penambahan fungsi notifikasi. Notifikasi dijalankan pada saat 

mahasiswa selesai mengisi permohonan pengajuan surat, pada saat tendik 

administrasi pendidikan selesai melakukan pemeriksaan berkas, pada saat kepala 

tata usaha selesai melakukan pemeriksaan kesiapan surat, dan pada saat tendik 

persuratan telah meyelesaikan proses permohonan. Notifikasi akan muncul pada 

header bagian view masing-masing user. Gambar 10 merupakan use case diagram 

hasil perencanaan cepat iterasi kedua. Pada use case itersi kedua terdapat 5 aktor 
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dan 13 aktivitas use case. Use case berwarna abu menujukkan proses bisnis yang 

ditambahkan pada sistem. Deskripsi masing-masing use case iterasi 2 

direpresentasikan dengan use case description pada Lampiran 8.  

 

Tabel 4 Fungsi kebutuhan perangkat lunak sistem pelayanan akademik dan 

kemahasiswaan pada iterasi 2 

No Kategori Pengguna Kebutuhan Pengguna 

1 Mahasiswa 

Melakukan entry permohonan pengajuan surat 

Melihat status permohonan 

Mengisi kuisioner tingkat kepuasan lulusan 

Mengisi data lulusan FMIPA IPB 

Menghapus (membatalkan) permohonan 

2 
Tendik Administrasi 

Pendidikan 

Melakukan pengecekan berkas permohonan 

Mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

permohonan 

3 Kepala Tata Usaha 

Melakukan pengecekan berkas permohonan 

Melihat sasaran mutu pelayanan 

Melihat rekapitulasi tingkat kepuasan layanan 

Melihat rekapitulasi lulusan 

Mencetak surat permohonan 

Mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

permohonan 

4 Tendik Persuratan 

Menyelesaikan proses permohonan 

Mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

permohonan 

5 Admin Menambah dan menghapus staf 

 

 

Gambar 10  Use case sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan iterasi 2 
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Penambahan proses bisnis tentu berpengaruh terhadap perubahan alur bisnis 

pada sistem. Salah satu perubahan alur bisnis ditunjukkan pada activity diagram 

Gambar 11. Pada iterasi pertama (Gambar 5) alur bisnis mengisi formulir online 

akan selesai setelah sistem selesai menyimpan data permohonan. Pada iterasi 

kedua, sistem akan mengirimkan notifikasi pada tendik administrasi pendidikan 

jika data berhasil disimpan oleh sistem sehingga tendik administrasi pendidikan 

dapat cepat menindaklanjuti permohonan baru. Keseluruhan activity diagram pada 

iterasi 2 dapat dilihat pada Lampiran 9. Fitur notifikasi tersedia untuk semua user. 

Notifikasi pada mahasiswa akan muncul ketika permohonan telah selesai diproses 

atau ada berkas permohonan yang tidak lengkap. Fitur notifikasi tendik administrasi 

pendidikan akan muncul ketika ada permohonan baru atau kurang siapnya surat 

yang akan dibuat oleh KTU. Notifikasi KTU akan muncul ketika ada surat yang 

siap untuk dicetak. Notifikasi Tendik Persuratan akan muncul ketika ada surat yang 

telah siap untuk diserahkan kepada Dekan, Wakil Dekan, atau pihak yang 

berkepentingan.  

 Pada iterasi kedua ini, penambahan kebutuhan sistem juga berpengaruh 

pada struktur class diagram dan basis data sistem. Ada penambahan dua class pada 

class diagram baru yaitu class Notification dan class AdminController. Class 

tambahan Notification berfungsi membuat objek notifikasi untuk user, sedangkan 

AdminController berfungsi untuk menjalankan fungsi yang sesuai dengan request 

dari user. Selain itu, pada class StdRequestController  terdapat penambahan fungsi 

deleteRequest() untuk menghapus permohonan. Pada AdmRequestController, 

KtuRequestController, dan SrtRequestController terdapat penambahan fungsi 

printForm() untuk mencetak formulir dan dokumen verifikasi. Khusus pada class 

KtuRequestController terdapat penambahan fungsi printLetter() untuk mencetak 

surat yang akan ditandatangani. Penambahan fungsi notifikasi juga terdapat pada 4 

 

Gambar 11  Activity diagram mengisi formulir online iterasi 2 
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class controller yang terhubung pada class model Application. Penambahan entitas 

juga terjadi pada ERD. Entitas yang ditambahkan yaitu entitas notifications. Entitas 

notifications akan menyimpan notifikasi untuk user. Struktur class diagram pada 

iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 10 dan ERD pada iterasi kedua dapat 

dilihat pada Lampiran 11. 

 

Pemodelan Perancangan Cepat 

 

 Penambahan kebutuhan perangkat lunak akan menambah dan/atau 

mengubah perpindahan fungsi pada sequence diagram sistem. Salah satu contoh 

perubahan perpindahan fungsi terjadi pada sequence diagram mengisi formulir 

online pada Gambar 12. Ada penambahan fungsi untuk memberikan notifikasi 

kepada tendik administrasi akademik ketika permohonan berhasil disimpan dalam 

sistem. Fungsi tambahan tersebut adalah pushNotifToAdm(). Ketika data 

permohonan berhasil disimpan, StdRequestController akan menjalankan fungsi 

pushNotifToAdm()  untuk membuat objek baru yaitu Notification. Objek 

notification akan membuat dan mengirim notifikasi kepada user tendik administrasi 

pendidikan bahwa ada permohonan baru yang perlu diperiksa kelengkapannya. 

Keseluruhan sequence diagram pada iterasi 2 dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 Pembuatan rancangan antarmuka juga dilakukan pada tahap ini. 

Perancangan antarmuka sistem pada pengulangan kedua dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tambahan sistem. Karena perubahan dan penambahan proses 

bisnis, maka perlu dibuat rancangan antarmuka baru untuk mengakomodasi 

perubahan dan penambahan proses bisnis yang baru tersebut. Rancangan antarmuka 

baru dibuat untuk semua user. Gambar 13 merupakan salah satu contoh rancangan 

antarmuka mengisi formulir online oleh mahasiswa. Pada rancangan prototipe 

tersebut, terlihat bahwa tata letak konten dokumen persyaratan berbeda dengan 

iterasi 1. Tata letak konten pada iterasi 2 dibuat berupa kolom sehingga tampilan 

lebih sederhana dan rapi. Selain itu, perubahan rancangan antarmuka juga terjadi 

pada bagian header yakni penambahan icon notifikasi. Gambar hasil pembuatan 

prototipe untuk keseluruhan user pada iterasi 2 ditunjukkan pada Lampiran 13.  

 

Gambar 12  Sequence Diagram mengisi formulir online iterasi 2 
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Pembuatan Prototipe 

 

 Perancangan prototipe sistem pada tahap ini dibuat dalam bentuk web. Tata 

letak konten untuk setiap prototipe didasarkan pada rancangan antarmuka pada 

tahap sebelumnya. Gambar 14 merupakan salah satu contoh prototipe sistem untuk 

mengisi formulir online oleh mahasiswa pada iterasi kedua. Keseluruhan tampilan 

pada prototipe halaman pengecekan kelengkapan berkas sesuai dengan rancangan 

antarmukanya. Perubahan yang terjadi pada prototipe sistem untuk mengisi 

formulir online yaitu tata letak konten dokumen persyaratan diubah dari satu kolom 

menjadi dua kolom. Selain itu, perubahan juga terjadi pada header content, yaitu 

terdapat penambahan icon notifikasi. Gambar 15 merupakan contoh prototipe 

sistem melihat sasaran mutu pelayanan iterasi kedua. Prototipe sistem untuk melihat 

sasaran mutu pelayanan dibuat berupa tabel seperti contoh rekapitulasi pada Tabel 

1. Keseluruhan antarmuka sistem pada iterasi 2 dapat dilihat pada Lampiran 14.  

 

Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik 

 

 Pengujian prototipe sistem iterasi kedua dilakukan untuk menguji fungsi 

kebutuhan baru. Kebutuhan baru tersebut yaitu menghapus permohonan, mencetak 

surat, serta mencetak formulir dan dokumen verifikasi. Selain itu, perbaikan 

 

Gambar 13  Rancangan antarmuka halaman mengisi formulir online iterasi 2 
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kekurangan sistem pada iterasi 1 juga dilakukan pengujiannya pada iterasi 2. 

Catatan perbaikan sistem pada iterasi 1, yaitu memperbaiki filter pada periode 

sasaran mutu, kepuasan layanan, dan rekapitulasi lulusan FMIPA untuk user kepala 

tata usaha. Berdasarkan pengujian pada iterasi 2, pencetakan surat serta pencetakan 

formulir dan dokumen verifikasi sudah bisa dilakukan. Fungsi menghapus 

permohonan pada mahasiswa juga sudah berhasil dilakukan. Fungsi menambah dan 

menghapus staf untuk user admin juga sudah berhasil dilakukan.  Perbaikan yang 

perlu dilakukan pada iterasi 1 juga telah selesai diperbaiki. Kebutuhan stakeholder 

pada iterasi 2 sudah dapat dijalankan, sehingga pengembangan sistem dihentikan 

sampai iterasi 2. Tabel pengujian pada iterasi 2 disajikan pada Lampiran 15. User 

guide untuk setiap user disajikan pada Lampiran 16. 

 

 
Gambar 15  Antarmuka halaman melihat sasaran mutu pelayanan iterasi 2 

 

 
Gambar 14  Antarmuka halaman mengisi formulir online iterasi 2 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan FMIPA IPB merupakan 

sebuah sistem yang dikembangkan untuk mempermudah mahasiswa melakukan 

pengajuan permohonan kepada tata usaha FMIPA. Selain itu, sistem ini juga 

dikembangkan untuk membantu staf tata usaha dalam mendapatkan sasaran mutu 

kegiatan. Penelitian yang dilakukan telah berhasil mengembangkan sistem 

pelayanan akademik dan kemahasiswaan FMIPA IPB. Selain itu, sistem juga dapat 

menampilkan sasaran mutu pelayanan yang telah dilakukan. Hasil pengujian 

menggunakan metode black box menunjukkan bahwa fungsi kebutuhan perangkat 

lunak berhasil dijalankan. 

  

Saran 

Sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan FMIPA IPB masih 

memerlukan pengembangan lebih lanjut. Salah satu fungsi yang perlu ditambahkan 

yaitu menambahkan hari libur nasional maupun hari libur kerja ke dalam sistem 

untuk perhitungan sasaran mutu pelayanan. Tidak adanya fungsi tersebut 

menyebabkan perhitungan sasaran mutu menjadi salah ketika ada hari libur di 

antara proses pelayanan administrasi akademik. Selain itu, perbaikan dalam 

antarmuka juga perlu dilakukan mengingat pada penelitian ini peneliti tidak 

berfokus pada desain antarmuka sistem. Perbaikan juga perlu dilakukan pada 

format dokumen yang akan dicetak sehingga sesuai dengan format terbaru dari 

FMIPA. Peneliti juga berharap sistem pelayanan akademik dan kemahasiswaan 

FMIPA IPB ini bisa menjadi contoh bagi fakultas lain sehingga fakultas lain juga 

bisa menerapkan pelayanan online di tata usahanya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  Use case description iterasi 1 

1) Mahasiswa 

Tabel L-1.1.a use case description mengisi formulir online 

Use case name: Mengisi formulir online 

Scenario: Mengisi data isian formulir permohonan pada 

halaman yang disediakan 

Triggering event: Mahasiswa memilih pengajuan permohonan pada 

halaman pelayanan online 

Brief description: Sebelum mahasiswa mengisi formulir, mahasiswa 

harus memilih pelayanan terlebih dahulu 

Actors: Mahasiswa 

Related use cases: - 

Stakeholders: Mahasiswa 

Preconditions: Mahasiswa belum mengajukan permohonan 

Postconditions: Permohonan berhasil disimpan pada sistem 

Flow of activities: Alur aktivitas mengisi formulir dapat dilihat pada 

Lampiran 2 – 1.b 

Exception 

condition: 

 

 

 Tabel L-1.1.b use case description melihat status permohonan 

Use case name: Melihat status permohonan 

Scenario: Melihat status permohonan pada halaman 

dashboard 

Triggering event: Mahasiswa selesai melakukan pengajuan 

permohonan 

Brief description: Mahasiswa harus sudah mengisi pengajuan 

permohonan untuk melihat status permohonan 

Actors: Mahasiswa 

Related use cases: - 

Stakeholders: Mahasiswa 

Preconditions: Mahasiswa mengisi formulir permohonan, 

Mahasiswa melakukan login, 

Mahasiswa memilih menu Status Permohonan 

Postconditions: Menampilkan status permohonan pada halaman 

utama mahasiswa 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat status permohonan dapat 

dilihat pada Lampiran 2 – 1.a 

Exception 

condition: 
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Lampiran 1  Use case description iterasi 1 (lanjutan) 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

Tabel L-1.2.a use case description memeriksa kelengkapan berkas 

Use case name: Memeriksa kelengkapan berkas 

Scenario: Tendik administrasi pendidikan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan berkas pada halaman 

yang disediakan 

Triggering event: Tendik administrasi pendidikan memilih satu 

permohonan pada daftar permohonan 

Brief description: Tendik administrasi pendidikan mengisi keterangan 

kekurangan berkas jika berkas tidak lengkap atau 

mengisi catatan tindak lanjut jika berkas lengkap 

Actors: Tendik administrasi pendidikan 

Related use cases: - 

Stakeholders: Tendik administrasi pendidikan 

Preconditions: Tendik administrasi pendidikan memilih satu 

permohonan untuk diperiksa 

Postconditions: Status permohonan berhasil diperbaui 

Flow of activities: Alur aktivitas memeriksa kelengkapan berkas dapat 

dilihat pada Lampiran 2 - 2 

Exception 

condition: 

 

 

 

3) Kepala tata usaha 

Tabel L-1.3.a use case description memeriksa kesiapan surat 

Use case name: Memeriksa kesiapan surat 

Scenario: KTU melakukan pemeriksaan kesiapan surat pada 

halaman yang disediakan 

Triggering event: KTU memilih satu permohonan pada daftar 

permohonan 

Brief description: KTU mengisi keterangan kekurangan berkas jika 

berkas tidak lengkap atau mengisi catatan tindak 

lanjut jika berkas lengkap 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih satu permohonan untuk diperiksa 

Postconditions: Status permohonan berhasil diperbarui 

Flow of activities: Alur aktivitas memeriksa kelengkapan berkas dapat 

dilihat pada Lampiran 2 – 3.a 

Exception 

condition: 
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Lampiran 1  Use case description iterasi 1 (lanjutan) 

 

Tabel L-1.3.b use case description melihat sasaran mutu pelayanan 

Use case name: Melihat sasaran mutu pelayanan 

Scenario: Melihat sasaran mutu pelayanan pada halaman yang 

disediakan 

Triggering event: Memilih menu Sasaran Mutu Pelayanan 

Brief description: KTU melihat sasaran mutu pelayanan sesuai tahun 

yang diinginkan 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih menu Sasaran Mutu Pelayanan 

Postconditions: Sasaran mutu pelayanan berhasil ditampilkan 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat sasaran mutu pelayanan dapat 

dilihat pada Lampiran 2 – 3.b 

Exception 

condition: 

 

 

 

Tabel L-1.3.c use case description melihat tingkat kepuasan layanan 

Use case name: Melihat tingkat kepuasan layanan 

Scenario: Melihat tingkat kepuasan layanan pada halaman 

yang disediakan 

Triggering event: Memilih menu Tingkat Kepuasan Layanan 

Brief description: KTU melihat sasaran mutu pelayanan sesuai tahun 

yang diinginkan 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih menu Tingkat Kepuasan Layanan 

Postconditions: Tingkat kepuasan layanan berhasil ditampilkan 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat tingkat kepuasan layanan 

dapat dilihat pada Lampiran 2 – 3.c 

Exception 

condition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Lampiran 1  Use case description iterasi 1 (lanjutan) 

 

 

Tabel L-1.3.d use case description melihat rekapitulasi lulusan 

Use case name: Melihat rekapitulasi lulusan 

Scenario: Melihat rekapitulasi lulusan pada halaman yang 

disediakan 

Triggering event: Memilih menu Rekapitulasi Lulusan 

Brief description: KTU memilih rekapitulasi lulusan berdasarkan 

tahun yang diinginkan 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih menu Rekapitulasi Lulusan 

Postconditions: Rekapitulasi lulusan berhasil ditampilkan 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat rekapitulasi lulusan dapat 

dilihat pada Lampiran 2 – 3.d 

Exception 

condition: 

 

 

 

4) Tendik persuratan 

Tabel L-1.4.a use case description meyelesaikan proses permohonan 

Use case name: Menyelesaikan proses permohonan 

Scenario: Menyelesaikan proses permohonan yang diajukan 

oleh mahasiswa 

Triggering event: Memilih permohonan yang akan diubah statusnya 

pada daftar permohonan 

Brief description: Proses penyelesaian permohonan akan mengubah 

status permohonan menjadi telah selesai 

Actors: Tendik persuratan 

Related use cases: - 

Stakeholders: Tendik persuratan 

Preconditions: Status permohonan yang dipilih belum selesai 

Postconditions: Status permohonan yang dipilih menjadi telah 

selesai 

Flow of activities: Alur aktivitas menyelesaikan proses permohonan 

dapat dilihat pada Lampiran 2 - 4 

Exception 

condition: 
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Lampiran 2  Activity diagram iterasi 1 

1) Mahasiswa 

a Activity diagram status permohonan 

 
 

b Activity diagram mengisi formulir online 
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Lampiran 2  Activity diagram iterasi 1 (lanjutan) 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

Activity diagram memeriksa kelengkapan berkas 

 
 

3) Kepala tata usaha 

a Activity diagram memeriksa kesiapan surat 
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Lampiran 2  Activity diagram iterasi 1 (lanjutan) 

 

b Activity diagram melihat sasaran mutu pelayanan 

 
 

c Activity diagram melihat tingkat kepuasan layanan 
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Lampiran 2  Activity diagram iterasi 1 (lanjutan) 

 

d Activity diagram melihat rekapitulasi lulusan 

 
 

4) Tendik persuratan 

Activity diagram menyelesaikan proses permohonan 
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Lampiran 3  Class diagram iterasi 1  
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Lampiran 3  Class diagram iterasi 1 (lanjutan)  
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Lampiran 4  Sequence diagram iterasi 1 

1) Mahasiswa 

a Sequence diagram status permohonan 

 
 

b Sequence diagram mengisi formulir online 
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Lampiran 4  Sequence diagram iterasi 1 (lanjutan) 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

Sequence diagram memeriksa kelengkapan berkas  

 
 

3) Kepala tata usaha 

a Sequence diagram memeriksa kesiapan surat 
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Lampiran 4  Sequence diagram iterasi 1 (lanjutan) 

b Sequence diagram melihat sasaran mutu pelayanan 

 

 
 

 

c Sequence diagram melihat tingkat kepuasan layanan 

 

 
 

 

d Sequence diagram melihat rekapitulasi lulusan 
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Lampiran 4  Sequence diagram iterasi 1 (lanjutan)  

4) Tendik persuratan 

Sequence diagram menyelesaikan proses permohonan 
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Lampiran 5  Rancangan antarmuka sistem iterasi 1 

1) Mahasiswa 

a Rancangan antarmuka halaman status permohonan 

 
 

b Rancangan antarmuka halaman pelayanan online 
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Lampiran 5  Rancangan antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

c Rancangan antarmuka halaman perbarui permohonan 

 
 

d Rancangan antarmuka halaman isian formulir 
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Lampiran 5  Rancangan antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

a Rancangan antarmuka halaman daftar permohonan 

 
 

b Rancangan antarmuka halaman memeriksa kelengkapan berkas 
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Lampiran 5  Rancangan antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

3) Kepala tata usaha 

a Rancangan antarmuka halaman daftar permohonan 

 
 

b Rancangan antarmuka halaman memeriksa kesiapan surat 
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Lampiran 5  Rancangan antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

c Rancangan antarmuka halaman sasaran mutu 

 
 

d Rancangan antarmuka halaman tingkat kepuasan layanan 
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Lampiran 5  Rancangan antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

e Rancangan antarmuka halaman rekapitulasi lulusan 

 
 

4) Tendik persuratan 

Rancangan antarmuka halaman daftar permohonan 
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Lampiran 6  Antarmuka sistem iterasi 1 

1) Mahasiswa 

a Antarmuka halaman status permohonan 

 
 

b Antarmuka halaman pelayanan online 

 
 

c Antarmuka halaman perbarui permohonan 
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Lampiran 6  Antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

d Antarmuka halaman isian formulir 

 
 

2) Tendik administrasi pendidikan 

a Antarmuka halaman daftar permohonan 

 
 

b Antarmuka halaman memeriksa kelengkapan berkas 
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Lampiran 6  Antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

3) Kepala tata usaha 

a Antarmuka halaman daftar permohonan 

 

 
 

b Antarmuka halaman memeriksa kesiapan surat 

 
 

c Antarmuka halaman sasaran mutu 
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Lampiran 6  Antarmuka sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

d Antarmuka halaman tingkat kepuasan layanan 

 
 

e Antarmuka halaman rekapitulasi lulusan 

 
 

4) Tendik persuratan 

Antarmuka halaman daftar permohonan 
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Lampiran 7  Tabel hasil pengujian sistem iterasi 1 

Mahasiswa 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat status 

permohonan 

Mahasiswa melihat status permohonan 

dengan melakukan login atau memilih menu 

Status Permohonan 

Berhasil 

Mengisi formulir 

Mahasiswa memilih formulir pelayanan, 

mengisi formulir dan melakukan submit 

permohonan 

Berhasil 

Memperbarui 

permohonan 

Mahasiswa memilih permohonan yang akan 

diperbarui, mengisi perbaikan, dan 

melakukan pembaruan permohonan 

Berhasil 

 

 

 

Tendik Administrasi Pendidikan 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat daftar 

permohonan 

Tendik adm. pendidikan melihat daftar 

permohonan dengan melakukan login atau 

memilih menu Daftar Permohonan 

Berhasil 

Memeriksa 

kelengkapan 

berkas 

Tendik adm. pendidikan memeriksa 

kelengkapan berkas, mengisi keterangan 

kekurangan dokumen, mengisi catatan 

tindak lanjut 

Berhasil 
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Lampiran 7  Tabel hasil pengujian sistem iterasi 1 (lanjutan) 

 

Kepala Tata Usaha 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat daftar 

permohonan 

KTU melihat daftar permohonan dengan 

melakukan login atau memilih menu Daftar 

Permohonan 

Berhasil 

Memeriksa 

kesiapan surat 

KTU memeriksa kesiapan surat, mengisi 

keterangan kekurangan surat, mengisi 

catatan tindak lanjut 

Berhasil 

Melihat sasaran 

mutu pelayanan 

KTU memilih jenis sasaran mutu pelayanan 

dari pelayanan yang telah selesai diproses, 

memilih filter tahun 

Tidak 

Berhasil 

Melihat tingkat 

kepuasan layanan 

KTU melihat tingkat kepuasan layanan dari 

data isian mahasiswa 

Tidak 

Berhasil 

Melihat 

rekapitulasi 

lulusan 

KTU melihat rekapitulasi lulusan dari data 

isian mahasiswa 
Tidak 

Berhasil 

 

 

 

Tendik Persuratan 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat daftar 

permohonan 

Tendik persuratan melihat daftar 

permohonan dengan melakukan login atau 

memilih menu Daftar Permohonan 

Berhasil 

Menyelesaikan 

proses 

permohonan 

Tendik persuratan mengganti status 

permohonan menjadi telah selesai Berhasil 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 

1) Mahasiswa 

 

Tabel L-2.1.a use case description mengisi formulir online 

Use case name: Mengisi formulir online 

Scenario: Mengisi data isian formulir permohonan pada 

halaman yang disediakan 

Triggering event: Mahasiswa memilih pengajuan permohonan pada 

halaman pelayanan online 

Brief description: Sebelum mahasiswa mengisi formulir, mahasiswa 

harus memilih pelayanan terlebih dahulu 

Actors: Mahasiswa 

Related use cases: - 

Stakeholders: Mahasiswa 

Preconditions: Mahasiswa belum mengajukan permohonan 

Postconditions: Permohonan berhasil disimpan pada sistem 

Flow of activities: Alur aktivitas mengisi formulir dapat dilihat pada 

Lampiran 9.1.b 

Exception 

condition: 

 

 

 

 Tabel L-2.1.b use case description melihat status permohonan 

Use case name: Melihat status permohonan 

Scenario: Melihat status permohonan pada halaman 

dashboard 

Triggering event: Mahasiswa selesai melakukan pengajuan 

permohonan 

Brief description: Mahasiswa harus sudah mengisi pengajuan 

permohonan untuk melihat status permohonan 

Actors: Mahasiswa 

Related use cases: Melihat status permohonan 

Stakeholders: Mahasiswa 

Preconditions: Mahasiswa mengisi formulir permohonan, 

Mahasiswa melakukan login, 

Mahasiswa memilih menu Status Permohonan 

Postconditions: Menampilkan status permohonan pada halaman 

utama mahasiswa 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat status permohonan dapat 

dilihat pada Lampiran 9.1.a 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

 Tabel L-2.1.c use case description menghapus permohonan 

Use case name: Menghapus permohonan 

Scenario: Menghapus permohonan yang telah di-submit 

Triggering event: Mahasiswa memilih permohonan yang akan 

dihapus 

Brief description: Menghapus permohonan hanya berlaku untuk status 

1 (berhasil diunggah) dan status 2 (pengecekan 

kelengkapan berkas) 

Actors: Mahasiswa 

Related use cases: - 

Stakeholders: Mahasiswa 

Preconditions: Mahasiswa pernah mengajukan permohonan dan 

memilih permohonan pada daftar permohonan 

Postconditions: Permohonan berhasil dihapus pada sistem 

Flow of activities: Alur aktivitas menghapus permohonan dapat dilihat 

pada Lampiran 9.1.c 

Exception 

condition: 

 

 

 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

 

Tabel L-2.2.a use case description memeriksa kelengkapan berkas 

Use case name: Memeriksa kelengkapan berkas 

Scenario: Tendik administrasi pendidikan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan berkas pada halaman 

yang disediakan 

Triggering event: Tendik administrasi pendidikan memilih satu 

permohonan pada daftar permohonan 

Brief description: Tendik administrasi pendidikan mengisi keterangan 

kekurangan berkas jika berkas tidak lengkap atau 

mengisi catatan tindak lanjut jika berkas lengkap 

Actors: Tendik administrasi pendidikan 

Related use cases: - 

Stakeholders: Tendik administrasi pendidikan 

Preconditions: Tendik administrasi pendidikan memilih satu 

permohonan untuk diperiksa 

Postconditions: Status permohonan berhasil diperbaui 

Flow of activities: Alur aktivitas memeriksa kelengkapan berkas dapat 

dilihat pada Lampiran 9.2 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

Tabel L-2.2.b use case description mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

Use case name: Mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

Scenario: Tendik administrasi pendidikan mencetak formulir 

dan dokumen verifikasi yang di-generate oleh 

sistem 

Triggering event: Tendik administrasi pendidikan memilih satu 

permohonan pada daftar permohonan dan menekan 

tombol download 

Brief description: Tendik administrasi pendidikan mencetak formulir 

dan dokumen verifikasi pada saat melakukan 

pemeriksaan berkas 

Actors: Tendik administrasi pendidikan 

Related use cases: - 

Stakeholders: Tendik administrasi pendidikan 

Preconditions: Tendik administrasi pendidikan melakukan 

pemeriksaan berkas 

Postconditions: Formulir dan dokumen verifikasi yang di-generate 

oleh sistem berhasil diunduh 

Flow of activities: Alur aktivitas mencetak formulir dan dokumen 

verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 9.2 

Exception 

condition: 

 

 

 

3) Kepala tata usaha 

 

Tabel L-2.3.a use case description memeriksa kesiapan surat 

Use case name: Memeriksa kesiapan surat 

Scenario: KTU melakukan pemeriksaan kesiapan surat pada 

halaman yang disediakan 

Triggering event: KTU memilih satu permohonan pada daftar 

permohonan 

Brief description: KTU mengisi keterangan kekurangan berkas jika 

berkas tidak lengkap atau mengisi catatan tindak 

lanjut jika berkas lengkap 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih satu permohonan untuk diperiksa 

Postconditions: Status permohonan berhasil diperbarui 

Flow of activities: Alur aktivitas memeriksa kesiapan surat dapat 

dilihat pada Lampiran 9.3.b 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

Tabel L-2.3.b use case description melihat sasaran mutu pelayanan 

Use case name: Melihat sasaran mutu pelayanan 

Scenario: Melihat sasaran mutu pelayanan pada halaman yang 

disediakan 

Triggering event: Memilih menu Sasaran Mutu Pelayanan 

Brief description: KTU melihat sasaran mutu pelayanan sesuai tahun 

yang diinginkan 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih menu Sasaran Mutu Pelayanan 

Postconditions: Sasaran mutu pelayanan berhasil ditampilkan 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat sasaran mutu pelayanan dapat 

dilihat pada Lampiran 9.3.a 

Exception 

condition: 

 

 

 

 

Tabel L-2.3.c use case description melihat tingkat kepuasan layanan 

Use case name: Melihat tingkat kepuasan layanan 

Scenario: Melihat tingkat kepuasan layanan pada halaman 

yang disediakan 

Triggering event: Memilih menu Tingkat Kepuasan Layanan 

Brief description: KTU melihat sasaran mutu pelayanan sesuai tahun 

yang diinginkan 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih menu Tingkat Kepuasan Layanan 

Postconditions: Tingkat kepuasan layanan berhasil ditampilkan 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat tingkat kepuasan layanan 

dapat dilihat pada Lampiran 9.3.c 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

Tabel L-2.3.d use case description melihat rekapitulasi lulusan 

Use case name: Melihat rekapitulasi lulusan 

Scenario: Melihat rekapitulasi lulusan pada halaman yang 

disediakan 

Triggering event: Memilih menu Rekapitulasi Lulusan 

Brief description: KTU memilih rekapitulasi lulusan berdasarkan 

tahun yang diinginkan 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memilih menu Rekapitulasi Lulusan 

Postconditions: Rekapitulasi lulusan berhasil ditampilkan 

Flow of activities: Alur aktivitas melihat rekapitulasi lulusan dapat 

dilihat pada Lampiran 9.3.d 

Exception 

condition: 

 

 

 

Tabel L-2.3.e use case description mencetak surat 

Use case name: Mencetak surat 

Scenario: KTU mencetak surat yang di-generate oleh sistem 

Triggering event: KTU memilih satu permohonan pada daftar 

permohonan dan menekan tombol download 

Brief description: KTU mencetak surat pada saat melakukan 

pemeriksaan berkas 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU melakukan pemeriksaan berkas 

Postconditions: Surat yang di-generate oleh sistem berhasil diunduh 

Flow of activities: Alur aktivitas mencetak surat dapat dilihat pada 

Lampiran 9.3.b 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

Tabel L-2.3.f use case description mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

Use case name: Mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

Scenario: KTU mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

yang di-generate oleh sistem 

Triggering event: KTU memilih satu permohonan pada daftar 

permohonan dan menekan tombol download 

Brief description: KTU mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

pada saat melakukan pemeriksaan berkas 

Actors: Kepala tata usaha 

Related use cases: - 

Stakeholders: Kepala tata usaha 

Preconditions: KTU memeriksa kesiapan surat 

Postconditions: Formulir dan dokumen verifikasi yang di-generate 

oleh sistem berhasil diunduh 

Flow of activities: Alur aktivitas mencetak formulir dan dokumen 

verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 9.3.b 

Exception 

condition: 

 

 

 

4) Tendik persuratan 

 

Tabel L-2.4.a use case description meyelesaikan proses permohonan 

Use case name: Menyelesaikan proses permohonan 

Scenario: Menyelesaikan proses permohonan yang diajukan 

oleh mahasiswa 

Triggering event: Memilih permohonan yang akan diubah statusnya 

pada daftar permohonan 

Brief description: Proses penyelesaian permohonan akan mengubah 

status permohonan menjadi telah selesai 

Actors: Tendik persuratan 

Related use cases: Menyelesaikan proses permohonan 

Stakeholders: Tendik persuratan 

Preconditions: Status permohonan yang dipilih belum selesai 

Postconditions: Status permohonan yang dipilih menjadi telah 

selesai 

Flow of activities: Alur aktivitas menyelesaikan proses permohonan 

dapat dilihat pada Lampiran 9.4 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

Tabel L-2.4.b use case description mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

Use case name: Mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

Scenario: Tendik persuratan mencetak formulir dan dokumen 

verifikasi yang di-generate oleh sistem 

Triggering event: Tendik persuratan memilih satu permohonan pada 

daftar permohonan dan menekan tombol download 

Brief description: Tendik persuratan mencetak formulir dan dokumen 

verifikasi setelah menyelesaikan proses 

permohonan 

Actors: Tendik persuratan 

Related use cases: - 

Stakeholders: Tendik persuratan 

Preconditions: Tendik persuratan menyelesaikan proses 

permohonan 

Postconditions: Formulir dan dokumen verifikasi yang di-generate 

oleh sistem berhasil diunduh 

Flow of activities: Alur aktivitas mencetak formulir dan dokumen 

verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 9.4 

Exception 

condition: 

 

 

5) Admin 

Tabel L-2.5.a use case description menambah staf 

Use case name: Menambah staf 

Scenario: Menambahkan staf yang dapat menggunakan sistem 

Triggering event: Menekan tombol tambah staf/admin serta mengisi 

username, nama lengkap, serta role dari staf yang 

akan ditambahkan 

Brief description: Terdapat penambahan staf yang dapat 

menggunakan sistem sesuai dengan role-nya 

masing-masing 

Actors: Admin 

Related use cases: - 

Stakeholders: Admin 

Preconditions: Tabel pada sistem menampilkan data staf/admin 

pada sistem 

Postconditions: Terdapat penambahan staf pada sistem 

Flow of activities: Alur aktivitas menambah staf dapat dilihat pada 

Lampiran 2 – 5.a 

Exception 

condition: 
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Lampiran 8  Use case description iterasi 2 (lanjutan) 

 

Tabel L-2.5.b use case description manghapus staf 

Use case name: Menghapus staf 

Scenario: Menghapus staf agar tidak dapat menggunakan 

sistem 

Triggering event: Menekan tombol hapus berbentuk trash 

Brief description: Menghapus staf dari daftar staf pengguna sistem 

Actors: Admin 

Related use cases: - 

Stakeholders: Admin 

Preconditions: Tabel pada sistem menampilkan data staf/admin 

pada sistem 

Postconditions: Terdapat pengurangan staf pada sistem 

Flow of activities: Alur aktivitas menambah staf dapat dilihat pada 

Lampiran 2 – 5.b 

Exception 

condition: 
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Lampiran 9  Activity diagram iterasi 2 

1) Mahasiswa 

a Activity diagram status permohonan 

 
 

b Activity diagram mengisi formulir online 
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Lampiran 9  Activity diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

c Activity diagram manghapus permohonan 

 
 

2) Tendik administrasi pendidikan 

Activity diagram memeriksa kelengkapan berkas 
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Lampiran 9  Activity diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

3) Kepala tata usaha 

a Activity diagram melihat sasaran mutu pelayanan 

 
 

b Activity diagram memeriksa kesiapan surat 
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Lampiran 9  Activity diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

c Activity diagram melihat tingkat kepuasan layanan 

 
 

d Activity diagram melihat rekapitulasi lulusan 
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Lampiran 9  Activity diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

4) Tendik persuratan 

Activity diagram menyelesaikan proses permohonan 

 

 
 

5) Admin 

a Activity diagram menambah staf 
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Lampiran 9  Activity diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

b Activity diagram menghapus staf 
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Lampiran 10  Class diagram iterasi 2 
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Lampiran 10  Class diagram iterasi 2 (lanjutan) 
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Lampiran 11  Entity relational diagram sistem iterasi 2 
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Lampiran 12  Sequence diagram iterasi 2 

1) Mahasiswa 

a Sequence diagram status permohonan 

 
 

b Sequence diagram mengisi formulir online 
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Lampiran 12  Sequence diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

a Sequence diagram memeriksa kelengkapan berkas 

 
 

b Sequence diagram mencetak formulir dan dokumen verifikasi 
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Lampiran 12  Sequence diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

3) Kepala tata usaha 

a Sequence diagram memeriksa kelengkapan surat 

 
 

b Sequence diagram melihat sasaran mutu 

 
 

c Sequence diagram melihat tingkat kepuasan layanan 
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Lampiran 12  Sequence diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

d Sequence diagram melihat rekapitulasi lulusan 

 
 

 

e Sequence diagram mencetak surat 

 
f Sequence diagram mencetak formulir dan dokumen verifikasi 
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Lampiran 12  Sequence diagram iterasi 2 (lanjutan) 

 

4) Tendik persuratan 

a Sequence diagram menyelesaikan proses permohonan 

 
 

b Sequence diagram mencetak formulir dan dokumen verifikasi 

 
 

5) Admin 

a Sequence diagram menambah staf 

 
 

b Sequence diagram menghapus staf 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 

1) Mahasiswa 

a Rancangan antarmuka halaman status permohonan 

 

 
 

 

b Rancangan antarmuka halaman pelayanan online 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

c Rancangan antarmuka halaman perbarui permohonan 

 
 

d Rancangan antarmuka halaman isian formulir 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

2) Tendik administrasi pendidikan 

a Rancangan antarmuka halaman daftar permohonan 

 
 

b Rancangan antarmuka halaman memeriksa kelengkapan berkas 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

3) Kepala tata usaha 

a Rancangan antarmuka halaman daftar permohonan 

 

 
 

 

b Rancangan antarmuka halaman memeriksa kesiapan surat 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

c Rancangan antarmuka halaman sasaran mutu 

 

 
 

d Rancangan antarmuka halaman tingkat kepuasan layanan 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

e Rancangan antarmuka halaman rekapitulasi lulusan 

 

 
 

4) Tendik persuratan 

a Rancangan antarmuka halaman daftar permohonan 
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Lampiran 13  Rancangan antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

5) Admin 

Rancangan antarmuka halaman pengaturan akun 
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Lampiran 14  Antarmuka sistem iterasi 2 

1) Mahasiswa 

a Antarmuka halaman status permohonan 

 

 
 

b Antarmuka halaman pelayanan online 

 
 

c Antarmuka halaman perbarui permohonan 
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Lampiran 14  Antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

d Antarmuka halaman isian formulir 

 
 

2) Tendik administrasi pendidikan 

a Antarmuka halaman daftar permohonan 

 
 

b Antarmuka halaman memeriksa kelengkapan berkas 
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Lampiran 14  Antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

3) Kepala tata usaha 

a Antarmuka halaman daftar permohonan 

 
 

b Antarmuka halaman memeriksa kesiapan surat 

 
 

c Antarmuka halaman sasaran mutu 
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Lampiran 14  Antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

d Antarmuka halaman tingkat kepuasan layanan 

 
 

e Antarmuka halaman rekapitulasi lulusan 

 
 

4) Tendik persuratan 

Antarmuka halaman daftar permohonan 
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Lampiran 14  Antarmuka sistem iterasi 2 (lanjutan) 

5) Admin 

Antarmuka halaman pengaturan akun 
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Lampiran 15  Tabel hasil pengujian sistem iterasi 2 

 

Mahasiswa 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat status 

permohonan 

Mahasiswa melihat status permohonan 

dengan melakukan login atau memilih menu 

Status Permohonan 

Berhasil 

Mengisi formulir 

Mahasiswa memilih formulir pelayanan, 

mengisi formulir dan melakukan submit 

permohonan 

Berhasil 

Memperbarui 

permohonan 

Mahasiswa memilih permohonan yang akan 

diperbarui, mengisi perbaikan, dan 

melakukan pembaruan permohonan 

Berhasil 

Menghapus 

permohonan 

Mahasiswa menghapus permohonan yang 

telah diajukan 
Berhasil 

 

 

 

Tendik Administrasi Pendidikan 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat daftar 

permohonan 

Tendik adm. pendidikan melihat daftar 

permohonan dengan melakukan login atau 

memilih menu Daftar Permohonan 

Berhasil 

Memeriksa 

kelengkapan 

berkas 

Tendik adm. pendidikan memeriksa 

kelengkapan berkas, mengisi keterangan 

kekurangan dokumen, mengisi catatan 

tindak lanjut 

Berhasil 

Mencetak 

formulir dan 

dokumen 

verifikasi 

Tendik adm. pendidikan mengunduh 

formulir hasil pengisian mahasiswa dan 

catatan tindak lanjut berupa file PDF 
Berhasil 
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Lampiran 15  Tabel hasil pengujian sistem iterasi 2 (lanjutan) 

 

Kepala Tata Usaha 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat daftar 

permohonan 

KTU melihat daftar permohonan dengan 

melakukan login atau memilih menu Daftar 

Permohonan 

Berhasil 

Memeriksa 

kesiapan surat 

KTU memeriksa kesiapan surat, mengisi 

keterangan kekurangan surat, mengisi 

catatan tindak lanjut 

Berhasil 

Melihat sasaran 

mutu pelayanan 

KTU memilih jenis sasaran mutu pelayanan 

dari pelayanan yang telah selesai diproses, 

memilih filter tahun 

Berhasil 

Melihat tingkat 

kepuasan layanan 

KTU melihat tingkat kepuasan layanan dari 

data isian mahasiswa 
Berhasil 

Melihat 

rekapitulasi 

lulusan 

KTU melihat rekapitulasi lulusan dari data 

isian mahasiswa Berhasil 

Mencetak surat KTU mengunduh surat yang telah di-

generate oleh sistem 
Berhasil 

Mencetak 

formulir dan 

dokumen 

verifikasi 

KTU mengunduh formulir hasil pengisian 

mahasiswa dan catatan tindak lanjut berupa 

file PDF 
Berhasil 

 

 

 

Tendik Persuratan 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Melihat daftar 

permohonan 

Tendik persuratan melihat daftar 

permohonan dengan melakukan login atau 

memilih menu Daftar Permohonan 

Berhasil 

Menyelesaikan 

proses 

permohonan 

Tendik persuratan mengganti status 

permohonan menjadi telah selesai Berhasil 

Mencetak 

formulir dan 

dokumen 

verifikasi 

Tendik persuratan mengunduh formulir hasil 

pengisian mahasiswa dan catatan tindak 

lanjut berupa file PDF 
Berhasil 
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Lampiran 15  Tabel hasil pengujian sistem iterasi 2 

 

Admin 

Pengujian Skenario 
Hasil 

Pengujian 

Menambah staf User Admin menambahkan staf pengguna 

sistem dengan cara mendaftarkan username 
Berhasil 

Menghapus staf User Admin menghapus staf dari daftar staf 

pengguna sistem 
Berhasil 
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Lampiran 16  Panduan pengguna sistem 

1) Mahasiswa 

Fungsi/Menu Panduan 

Login Mengakses URL http://peka.fmipa.ipb.ac.id. Menekan tombol 

“Login menggunakan Single Sign On IPB”, mengisi username 

dan password akun mahasiswa IPB. 

Memeriksa 

status 

permohonan 

Melakukan login atau memilih menu Status Permohonan jika 

telah berhasil login. 

Mengajukan 

permohonan 

Memilih menu Pelayanan Online, memilih pelayanan, mengisi 

formulir dan menambahkan file lampiran, serta melakukan 

submit permohonan. 

Memperbarui 

permohonan 

Memilih menu Status Permohonan, memilih permohonan, 

menekan icon edit berbentuk pensil, mengisi perbaikan 

formulir, melampirkan file baru jika ada kesalahan 

(memperbarui permohonan hanya dapat dilakukan jika status 

permohonan berstatus “Berhasil diunggah” atau berstatus  

“Pengecekan kelengkapan berkas”). 

Menghapus 

permohonan 

Memilih menu Status Permohonan, memilih permohonan, 

menekan icon delete berbentuk tempat sampah (menghapus 

permohonan hanya dapat dilakukan jika status permohonan 

berstatus “Berhasil diunggah” atau berstatus “Pengecekan 

kelengkapan berkas”). 

 

2) Tendik Administrasi Pendidikan 

Fungsi/Menu Panduan 

Login Mengakses URL http://peka.fmipa.ipb.ac.id. Menekan tombol 

“Login menggunakan Single Sign On IPB”, mengisi 

username dan password akun staf IPB. 

Melihat 

daftar 

permohonan 

Melakukan login atau memilih menu Daftar Permohonan jika 

telah berhasil login. Menu Daftar Permohonan berisi daftar 

permohonan dari mahasiswa yang harus diperiksa oleh Tendik 

Administrasi Pendidikan 

Memeriksa 

permohonan 

Memilih menu Daftar Permohonan, memilih permohonan, 

menekan link Cek pada permohonan yang ingin diperiksa 

kelengkapan berkasnya, memeriksa isian formulir, kemudian 

memberikan ceklis pada lampiran yang sesuai. Jika seluruh 

lampiran sesuai, tekan tombol Selesai dan isikan catatan 

tindak lanjut serta nomor surat. Jika lampiran tidak sesuai, 

tekan tombol Selesai dan isikan keterangan perbaikan 
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Fungsi/Menu Panduan 

Mengunduh 

formulir 

Menyelesaikan proses pemeriksaan permohonan, kemudian 

menekan tombol Download untuk mengunduh file formulir 

berupa PDF 

Menu Daftar 

Keterangan 

Perbaikan 

Menu ini berisi permohonan yang gagal diproses karena 

berkas tidak lengkap. 

Menu Daftar 

Permohonan 

Selesai 

Menu ini berisi permohonan yang telah diproses oleh Tendik 

Administrasi Pendidikan. Pada menu ini berisi link untuk 

mengunduh formulir yang di-generate oleh sistem. 

Menu 

Perbaikan 

Dari KTU 

Menu ini berisi permohonan yang tidak bisa diproses oleh 

KTU karena ada kesalahan format dari Tendik Administrasi 

Pendidikan. Mengakses fungsi tersebut dengan cara memilih 

menu Perbaikan Dari KTU. 

 

3) Kepala Tata Usaha 

Fungsi/Menu Panduan 

Login Mengakses URL http://peka.fmipa.ipb.ac.id. Menekan tombol 

“Login menggunakan Single Sign On IPB”, mengisi username 

dan password akun staf IPB. 

Melihat 

daftar 

permohonan 

Melakukan login atau memilih menu Daftar Permohonan jika 

telah berhasil login. Menu Daftar Permohonan berisi 

permohonan yang harus diperiksa kesiapannya oleh KTU 

Memeriksa 

permohonan 

Memilih menu Daftar Permohonan, memilih permohonan, dan 

menekan link Cek pada permohonan yang ingin diperiksa 

kelengkapan berkasnya. Memilih permohonan yang ingin 

diperiksa kesiapannya dengan cara menekan link Cek pada 

kolom Cek Kesiapan Surat. Jika berkas tidak lengkap maka 

KTU menekan tombol Berkas Tidak Lengkap dan kemudian 

mengisikan keterangan kekurangan dokumen. Jika berkas 

lengkap, KTU menekan tombol Berkas Lengkap dan 

mengisikan catatan tindak lanjut. KTU bisa mengunduh surat 

yang telah di-generate oleh sistem pada fungsi ini, 

Menu Daftar 

Keterangan 

Perbaikan 

Menu ini berisi permohonan yang tidak bisa diproses oleh KTU 

karena ada isian formulir yang tidak lengkap, sehingga 

permohonan dikembalikan kembali kepada Tendik 

Administrasi Pendidikan. 

Menu Daftar 

Permohonan 

Selesai 

Menu ini berisi permohonan yang telah diselesaikan oleh KTU. 

Jika KTU ingin mengunduh formulir permohonan, maka KTU 

memilih link Cek pada kolom Cek Kesiapan Surat, kemudian 

menekan tombol Download 
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Fungsi/Menu Panduan 

Menu 

Sasaran Mutu 

Pelayanan 

Menu ini terdiri dari beberapa sub menu yang berisi 

rekapitulasi sasaran mutu pelayanan untuk setiap layanan. Jika 

KTU ingin melihat sasaran mutu pelayanan maka pilih menu 

ini, kemudian pilih sub menu layanan, kemudian pilih tahun 

rekapitulasi sasaran mutu pelayanan. KTU juga bisa 

mengunduh hasil rekapitulasi sasaran mutu pelayanan dengan 

menekan tombol Download. 

Menu 

Tingkat 

Kepuasan 

Layanan 

Menu ini berisi rekapitulasi kepuasan layanan mahasiswa 

FMIPA. Informasi yang ditampilkan berupa nilai tingkat 

kepuasan skala 0-4 untuk fakultas serta seluruh departemen di 

FMIPA. 

Menu 

Rekapitulasi 

Lulusan 

Menu ini berisi rekapitulasi lulusan mahasiswa FMIPA. 

Informasi yang ditampilkan berupa nilai minimum, maksimum, 

serta rata-rata IPK dan lama studi mahasiswa FMIPA dari tiap 

departemen.  

 

4) Tendik Persuratan 

Fungsi/Menu Panduan 

Login Mengakses URL http://peka.fmipa.ipb.ac.id. Menekan tombol 

“Login menggunakan Single Sign On IPB”, mengisi username 

dan password akun staf IPB. 

Melihat 

daftar 

permohonan 

Melakukan login atau memilih menu Daftar Permohonan jika 

telah berhasil login. Menu Daftar Permohonan berisi 

permohonan yang harus diselesaikan prosesnya. 

Mengubah 

status 

permohonan 

Ketika melihat daftar permohonan, user memilih permohonan 

yang telah selesai diproses dan ditandatangani, kemudian 

menekan tombol edit berbentuk pensil di kolom status 

permohonan, kemudian mengubah status permohonan menjadi 

selesai. 

Mengunduh 

formulir 

User memilih menu Permohonan Selesai Diproses, memilih 

permohonan, kemudian menekan tombol Download. 

 

5) Admin 

Fungsi/Menu Panduan 

Login Bagi superuser, login melalui kolom login admin. Bagi admin 

non superuser login melalui Single Sign On IPB. 

Menambah 

staf 

Menekan tombol Tambah Staf/Admin, mengisikan username, 

nama, serta role 

Menghapus 

staf 

Memilih staf dari daftar, menekan tombol delete berbentuk 

trash. 
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