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Abstrak

Muslikhuddin & Ahmad Shof i, 2016: Sistem Intbrmasi Manajemen Administrasi Skripsi
(SIMAS) Sebagai Wujud Pelayanan Prima Universitas Berlaraf Internasional.

Saat ini sistem skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masih
menggunakan cara lama atau tradisional berupa kertas dan buku bimbingan skripsi. hal ini
menyebabkan penggunaan keftas terutama pada masa bimbingan skripsi sangat tinggi karena
mahasiswa harus mencetak ulang ketika ada kesalahan dan juga proses pencatatan laporan skripsi
yang dibutuhkan menjadi kurang akurat karena masih dilakukan secara manual.

Tujuan dari sistem informasi manajemen administrasi skripsi ini adalah untuk membuat
suatu sistem skripsi online menggunakan web semice agar dapal mempermudah proses

administrasi dan menjadi wadah untuk skipsi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
yang sekarang masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, maka peneliti merancang sistem infbrmasi
manajeman administrasi skripsi yang berbasis web service di f-akultas humaniora sebagai sampel
penelitian. Proses pembuatannya menggunakan PHP, HTML, Jatta Script, MySQL' SOAP' dan
REST. Dengan adanya sistem ini mahasiswa lebih mudah mendaftar uiian skripsi dan
mempercepat proses administrasi skripsi bagi petugas administrasi dan mahasiswa.

Katakunci: Skripsi, Sistem Infomasi Mana.iemen, Pelayanan Prima.
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Abstract

Muslikhuddin & Ahmad Shof i, 2016: Management Information Systems for Thesis Organization
(SIMAS) as the existence of Excellent Service based on The Standard of International University.

Currently, Maulana Malik lbrahim State lslamic University of Malang used the old or

traditional system as the use ofpapers and thesis guide. During the thesis supervision, it led the use

ofpaper is itigtrUy rising since students have to reprint when there is an elror, also the process of

recording thesis report is required to be less accurate for manually proceed'
The aim of management information system for thesis organization is to create a system

of online theses using a web service to facilitate the administrative process and as a forum for

students' thesis which is previously proceed manually.
Based on these problems, the researchers designed a management information system

thesis administration - based on web service in Faculty of Humanities as the sample. The

manufacturing process uses PHP, HTML, Java Script, MySQL, SOAP, and REST. This system

makes the students easier to apply the thesis examination and speed up the administrative process

ofthesis even for the administrators and students.

Keywords: Thesis, Management lnfbrmation Systems, Excellent Service'
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Institusi pendidikan mempunyai tanggungjawab dalam menciptakan 

lulusan yang berkualitas dalam ragam bidang ilmu. Universitas 

mengembangkan kurikulum sebagai dasar dalam menempuh pendidikan, 

dalam kurikulum tersebut mengandung potensi dan rencana studi yang akan 

dikembangakan kepada mahasiswa/i, diwujudkan dalam Sistem Kredit 

Semester (SKS). 

Setiap mahasiswa/i akan mengalami akumulasi SKS setiap 

semesternya, sehingga pada waktunya mahasiwa/i pada semester akhir akan 

mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi yang diawali dengan pengajuan 

proposal kemudian penunjukkan pembimbing, hingga pertanggungjawaban 

penulisan Tugas Akhir/Skripsi dalam Sidang Skripsi dihadapan para penguji. 

Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa 

sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya 

(http://kbbi.web.id/skripsi). Begitu pentingnya sebuah skripsi bagi mahasiswa 

sehingga Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) 

Mohamad Nasir menyatakan tidak setuju jika tugas akhir para mahasiswa 

tersebut dibuang. Pasalnya, semua Universitas wajib menyimpan hasil karya 

skripsi dan tugas akhir para mahasiswanya. "Idealnya tetap disimpan meski 

sudah didigitalisasi (disimpan dalam komputer, dan kemudian digunakan 

sebagai basis data)," ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 

Maret 2016 (http://news.okezone.com/read/2016/03/03).   

Menurut hasil laporan registrasi mahasiswa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang Semester Gasal Tahun Akademik 2015-2016 menyebutkan 

bahwa ada 2.379 mahasiswa yang masuk dalam daftar mahasiswa semester 

kritis (Laporan Registrasi Ganjil, 2015: 384-411). Ini artinya masih banyak 

mahasiswa yang belum berhasil menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan Universitas. Selain itu, semakin banyaknya Mahasiswa 

asing yang belajar di UIN Maliki Malang menjadi tantangan tersendiri bagi 

http://kbbi.web.id/skripsi
http://news.okezone.com/read/2016/03/03
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Universitas untuk meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa tersebut. 

Dalam rekapitulasi registrasi semester gasal tahun 2015-2016 disebutkan 

bahwa ada sekitar 361 Mahasiswa Luar Negeri yang sedang melakukan studi 

di UIN Maliki Malang (Laporan Registrasi Ganjil, 2015: v). 

Melihat permasalahan yang terjadi maka sudah seharusnya UIN 

Maliki Malang meningkatkan mutu pelayanan melalui pelayanan prima. 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang 

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang 

terbaik. Disebut sangat baik  atau terbaik, karena sesuai dengan standar 

pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan 

pelayanan (Sutopo dan Adi Suryanto, 2006: 10). Dalam hal ujian skripsi UIN 

Maliki Malang memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan, mulai dari 

pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem 

yang dapat mempermudah proses administrasi skripsi mulai dari 

pembimbingan, ujian, hingga upload skripsi secara online dan ini bisa 

dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

(Kenneth, 2008:14). 

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) 

merupakan sebuah Sistem Layanan Online yang dapat membantu mahasiswa 

yang sedang atau akan menyusun skripsi, mulai dari pendaftaran, pengajuan 

judul skripsi, seminar proposal, pembimbingan, dan ujian skripsi. Dengan 

layanan ini, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Terbatasnya layanan informasi skripsi. 

2. Tidak adanya database mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. 

3. Pengembangan sarana administrasi berbasis online untuk penguatan posisi 

UIN Maulana Malik Ibrahim menuju World Class University. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat 

mempermudah proses pelayanan skripsi di UIN Maulana Malik Ibrahim 



3 

 

Malang?  

2. Bagaimana pendapat pengguna terhadap layanan yang ada pada sistem 

informasi manajemen administrasi skripsi (SIMAS)? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan 

Fakultas Humaniora sebagai sampel. 

2. Sistem ini mencakup pengajuan judul, seminar proposal, bimbingan 

skripsi, dan ujian skripsi. 

 

1.5. Tujuan Khusus 

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk berupa 

sistem informasi manajemen administrasi skripsi (SIMAS) berbasis web yang 

dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi terkait ujian 

skripsi, dan memudahkan petugas akademik fakultas dalam melakukan 

penjadwalan ujian skripsi serta menjadikannya sebagai database skripsi 

mahasiswa mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaannya karena ada 

beberapa data yang dibutuhkan dalam pelaporan mahasiswa/lulusan di laman 

forlap.dikti.go.id. dan yang lebih penting dari semua itu ialah terekamnya 

proses penyusunan skripsi mahasiswa dari awal hingga akhir. 

 

1.6. Urgensi (keutamaan) Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan solusi bagi mahasiswa 

yang ingin menyusun skripsi dimanapun mereka berada, baik di dalam 

negeri maupun yang sedang di luar negeri, karena realita menyebutkan 

bahwa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga banyak yang 

berasal dari luar negeri. 

2. Produk dari sistem layanan ini diharapkan dapat memudahkan semua 

pihak dalam mengaksesnya, baik mahasiswa maupun petugas BAK 

Fakultas. 

3. Hasil dari penelitian ini akan menjadikan layanan informasi dalam 
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SIAKAD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi lebih beragam dan 

tentunya mampu memberikan waktu yang lebih luas bagi mahasiswa 

untuk mengaksesnya karena tidak terbatas pada jam kerja pegawai. 

4. Dengan sistem informasi manajemen administrasi skripsi (SIMAS) 

diharapkan dapat mengurangi jumlah mahasiswa yang masuk dalam 

mahasiswa semester kritis, karena mereka dapat mengurangi nilai dalam 

akreditasi jurusan maupun universitas. 

5. Sistem ini akan memperkuat layanan administrasi secara online di UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

1.7. Penelitian Terdahulu 

Beberapa Kajian Pustaka terkait Sistem Informasi Manajemen Tugas 

Akhir (Skripsi) terdahulu diantaranya: 

1. Analisa dan Desain Sistem Bimbingan Tugas Akhir Berbasis Web dengan 

Studi Kasus Fakultas Teknologi Informasi (Frederick Constantianus, 

Bernard Renaldy Suteja, 2005).  

2. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir Berbasis Short 

Message Service (SMS) Gateway di Fasilkom Unsri (Ali Ibrahim, 2011). 

3. Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web Untuk Sistem 

Informasi Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Studi Kasus: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta) (Anastasius Triseptian, 2010). 

4. Sistem Manajemen Skripsi Program Manajemen Bisnis Berbasis Web 

Service dan PhoneGap (Andrey Hariyanto, Adi Wibowo, dan Agustinus 

Noertjahyana, 2013) 

5. Rancang Bangun Aplikasi Sistem Sidang Skripsi Menggunakan Metode 

Object Oriented (Slamet Arif Billah dan Selamet Hariadi, 2010) 

Dari penelitian yang ada, belum ditemukan sistem informasi manajemen 

skripsi berbasis web yang digunakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Maka, perlu adanya penelitian tentang pentingnya sistem itu dan sekaligus 

membuat program yang sejenis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Alur Pelaksanaan Ujian Skripsi 

Ujian Skripsi merupakan bagian terpenting bagi mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S-1). Tapi sebelum mahasiswa 

mendaftarkan diri untuk ujian skripsi, maka mahasiswa tersebut harus melalui 

beberapa tahap ujian diantaranya: 

1) Mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua mata kuliahnya (154 SKS); 

2) Mahasiswa sudah melaksanakan seminar proposal; dan 

3) Mahasiswa harus sudah lulus ujian komprehensif. 

Ada tiga jenis ujian yang harus dilalui mahasiswa sebelum dinyatakan lulus S-1 

sebagaimana digambarkan dalam alur di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alur sebelum ujian skripsi 

Sedangkan alur pendaftaran Ujian Skripsi mulai dari pengajuan judul, 

pemilihan dosen pembimbing, seminar proposal, proses pembimbingan, dan ujian 

skripsi tergambar sebagai berikut: 

 

 

Ya / Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminar Proposal 

 
            Ujian Komprehensif 

 
        Ujian Skripsi 

Pengajuan Judul Skripsi secara online 

menggunakan SIMAS 

Admin Jurusan menerima/menolak 

Judul yang diajukan oleh mahasiswa 

Admin Jurusan menentukan 

pembimbing skripsi bagi mahasiswa 

Mahasiswa melakukan proses 

bimbingan proposal skripsi 

Mahasiswa mendaftar seminar 

proposal skripsi 
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Lulus/Tidak 

 

 

 

Gambar 2.2. Alur Pendaftaran Ujian Skripsi 

Dan di bawah ini adalah beberapa persyaratan yang harus dilalui 

mahasiswa sebelum seminar proposal dan ujian skripsi: 

 

2.1.1. Prosedur Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah membuat 

prosedur untuk pendaftaran Seminar Proposal Skripsi (Buku Bimbingan Skripsi, 

2013:7) dimana mahasiswa harus melalui persyaratan yang diwajibkan oleh 

masing-masing fakultas sebagai berikut:  

1. Mahasiswa harus sudah mengambil matakuliah metodologi penelitian; 

2. Telah menempuh perkuliahan minimal semester 6 (120 SKS); 

3. Menunjukkan Buku Bimbingan Skripsi yang sudah ditandatangani oleh 

dosen pembimbing; 

4. Mengisi formulir pendaftaran proposal skripsi; 

5. Mengumpulkan bukti menjadi audience seminar proposal minimal 20 

judul proposal yang diujikan; 

6. Mengumpulkan Foto kopi KHS semester I s/d V; 

7. Mengumpulkan foto kopi kwitansi pembayaran SPP; 

8. Mengumpulkan Pas foto ukuran 3x4 berwarna (3 lembar); 

Mahasiswa melaksanakan seminar 

proposal skripsi (lulus/tidak) 

Setelah lulus, mahasiswa melakukan 

bimbingan skripsi minimal 4 kali 

Setelah mendapat Acc Dosen Pembimbing, mahasiswa 

mendaftar ujian skripsi melalui SIMAS 

Mahasiswa melengkapi persyaratan ujian 

skripsi, seperti: Ujian Kompre, dll 

Jurusan menentukan penguji dan 

jadwal ujian skripsi 

Pelaksanaan Ujian Skripsi 

Mahasiswa mendaftar Wisuda 
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9. Mengumpulkan proposal skripsi sebanyak 3 eksemplar; 

10. Menyertakan lembar persetujuan proposal yang sudah ditandatangani 

oleh dosen pembimbing dan ketua jurusan; 

11. Semua berkas dimasukkan ke dalam Map plastik Snelhechter. 

 

2.1.2. Prosedur Ujian Skripsi 

Sebelum melaksanakan ujian skripsi ada beberapa persyaratan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa, (Buku Bimbingan Skripsi, 2013:27) diantaranya: 

1) Mahasiswa Menyerahkan Slip pembayaran SPP terakhir; 

2) Mahasiswa Menunjukkan buku bimbingan skripsi yang sudah 

ditandatangani oleh dosen pembimbing; 

3) Pas foto terbaru hitam putih 3x4 sebanyak 12 lembar; 

a) Foto dengan kertas Doft (tidak mengkilat); 

b) Pakaian bagi laki-laki memakai kemeja putih, jas almamater, 

berdasi dan tanpa tutup kepala (songkok); 

c) Bagi wanita memakai baju putih, jas alamamater, apabila memakai 

jilbab maka dilampiri surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000; 

d) Foto ditempel dengan lem pada ujung atas atau bawah di balik 

foto; 

e) Setiap lembar foto ditulis di baliknya, Nama, NIM, serta Jurusan; 

4) Menyertakan lembar persetujuan ujian skripsi yang sudah 

ditandatangani oleh dosen pembimbing dan ketua jurusan; 

5) Foto kopi ijazah SMA atau Sederajat sebanyak 2 lembar; 

6) Mengumpulkan bukti lulus ujian komprehensif; 

7) Mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi yang telah disediakan, saat 

ini pendaftaran dilaksanakan secara online melalui laman SIMAS; 

8) Semua berkas dimasukkan ke dalam Map plastik Snelhechter dengan 

Warna sesuai jurusan masing-masing; 

9) Mengumpulkan naskah skripsi sebanyak 4 eksemplar dijilid dengan 

warna cover sesuai jurusan masing-masing. 
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2.1.3 Kriteria Penilaian Ujian Skripsi 

1) Kesesuaian latarbelakang dengan topik kajian; 

2) Kejelasan rumusan masalah dan kesesuaiannya dengan topik kajian; 

3) Kesesuaian tujuan penelitian dengan rumusan masalah; 

4) Kajian pustaka/ teori mencakup variable dalam penelitian; 

5) Kesesuaian pendekatan penelitian atau metode dengan tujuan 

penelitian; 

6) Kesesuaian rancangan penelitian (instrumen, sumber data / populasi / 

sampel / analisis) dengan tujuan penelitian; 

7) Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah/ 

fokus penelitian dan tujuan penelitian; 

8) Rumusan masalah, metode penelitian, temuan dan kesimpulan 

penelitian saling terkait; 

9) Skripsi menggunakan kaidah bahasa yang benar dan baik; 

10) Kesesuaian organisasi penulisan dengan pedoman penulisan skripsi 

yang diterbitkan oleh masing-masing Fakultas;  

11) Mahasiswa menguasai isi skripsi. 

 

2.2. Konsep Dasar Sistem 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Pada dasarnya kata sistem berasal dari kata yunani “sytema” yang berarti 

kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian – bagian yang mempunyai hubungan satu 

sama lain. Untuk mendefinisikan sistem terdapat dua pendekatan, yaitu yang 

menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau 

elemennya. 

Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan 

sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Prosedur adalah suatu urut 
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urutan operasi klerikal (tulis menulis) biasanya melibatkan beberapa orang di 

dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan 

yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. 

Berbeda dengan sistem yang menekankan pada prosedurnya, sistem yang 

menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen- elemen atau 

komponen- komponen atau subsistem- subsistem merupakan definisi yang lebih 

luas. Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih di dalam 

mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem. 

Menurut para ahli Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen 

yang saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan tertantu (Jogiyanto, 2005: 38). Menurut Schell dan McLeod 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud 

yang sama untuk mencapai suatu tujuan (McLeod & Schell, 2004: 60). 

Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait 

atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan (Kadir, 2003: 83). 

2.2.2 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu: 

(Jogiyanto, 2005: 45) 

1) Komponen-komponen Sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang sering disebut 

dengan subsistem yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama 

membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen 

sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 

subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

2) Batas Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini 

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu 

sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) sistem itu sendiri. 
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3) Lingkungan Luar Sistem (Environments) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan yang menguntungkan 

tetap harus terus dijaga, kerena akan memacu terhadap kelangsungan hidup. 

Sedangkan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar 

tidak mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

4) Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan 

subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber 

daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. 

5) Masukan Sistem (Input) 

Masukan yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem, di mana dapat 

berupa masukan perawatan (maintance input) dan masukan sinyal (signal 

input). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi, sedang masukan sinyal adalah energi yang diproses 

untuk didapatkan keluaran. 

6) Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan sistem yang bisa berupa 

suatu sistem informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. 

7) Pengolah Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah input menjadi output. 

8) Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). 

Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan 

ada gunanya. 

 

2.3. Konsep Dasar Informasi 

2.3.1. Data Versus Informasi 

Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti 

bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang 

memiliki arti (McLeod & Schell, 2004:48). 
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2.3.2. Kualitas Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

bagi yang menerimanya. Sumber dari Informasi adalah data-data yang 

merupakan bentuk jamak dari item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian dari kesatuan yang nyata (Jogiyanto, 2005:8). 

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima 

kemudian menerima informasi tersebut membuat keputusan dan melakukan 

tindakan. Data tersebut akan dianggap sebagai input, diproses kembali lewat 

suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh John 

Burch disebut dengan siklus informasi (information cycle). Siklus ini disebut 

juga dengan siklus pengolahan data (data processing cycles) (Jogiyanto, 

2005:6). 

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari 

tiga hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya 

(timeliness) dan relevan (relevance). John Burch dan Gary Grudnitski 

menggambarkan kualitas dari sistem informasi dengan bangunan yang 

ditunjang oleh tiga pilar. (Jogiyanto, 2005:10). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Pilar Kualitas Informasi 

(Sumber: Jogiyanto, 2005: 10) 
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Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu 

manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai jika 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya 

(Jogiyanto, 2005: 15). 

2.3.3. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam satu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat 

manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005: 19). 

 

2.4.  Web Service 

Web service merupakan suatu komponen software yang merupakan self-

containing, aplikasi modular self-describing yang dapat dipublikasikan, 

dialokasikan, dan dilaksanakan pada web. 

Web service adalah teknologi yang mengubah kemampuan internet 

dengan menambahkan kemampuan transational web, yaitu kemampuan web 

untuk saling berkomunikasi dengan pola program-to-program (P2P). Fokus 

web selama ini didominasi oleh komunikasi program-to-user dengan interaksi 

business-to-consumer (B2C), sedangkan transational web akan didominasi 

oleh program-to-program dengan interaksi business-to-business (Gottshalk, 

2002:182). 

Beberapa alasan mengapa digunakannya web service adalah sebagai 

berikut: 

1) Web service dapat digunakan untuk mentranformasikan satau atau 

beberapa business logic atau class dan objek yang terpisah dalam satu 

ruang linhkup menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani 

dengan baik. 

2) Web service memiliki kemudahan dalam  proses deployment-nya karena 

tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. web 

service cukup di-uploaad ke web server dan diakses oleh pihak-pihak 

yang telah diberikan otorisasi. 
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3) Web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standard HTTP, 

dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus pada 

firewall. 

Adapun fitur-fitur kunci yang ditawarkan oleh web service adalah sebagai berikut: 

1) web service adalah teknologi yang loosely-coupled dengan client. Jika 

sebuah client yang melakukan request ke sebuah web service, maka web 

service akan mengembalikan hasil dan kemudian koneksi akan ditutup jika 

tidak terdapat koneksi yang permanen dan kompleksitas-kompleksitas 

lainnya yang disebutkan di atas. Interface dari web service dapat terus 

dikembangkan, kita dapat menambahkan method-method baru dan 

parameter-parameter tanpa mempengaruhi client-client, selama method-

method dan parameter-parameter yang lama masih tetap tersedia. 

2) web service bersifat stateless, web service tidak menyimpan koneksi ke 

client sehingga memudahkan untuk scaling out dan up, dan 

mengutamakan resource yang ada untuk melayani web service. Protokol 

HTTP yang digunakan oleh web service juga bersifat stateles akan tetapi 

tetap mungkin untuk melakukan penanganan state pada web service seperti 

bagaimana yang dilakukan pada web sekarang dengan menggunakan 

cookies. 

3) web service menggunakan teknologi-teknologi standard  seperti SOAP, 

REST, XML, HTTP sehingga memungkinkan untuk diterapkan pada 

berbagai platform dan  vendor yang berbeda-beda. web service diakses 

melalui aplikasi-aplikasi yang dapat berupa sebuah aplikasi web, apalikasi 

windows dan tipe-tipe lainnya. Sebuah web service dapat juga digunakan 

oleh web service lainnya. 

Jenis web service dapat dibagi menjadi dua, yaitu REST dan SOAP. 

2.4.1. REST (Respresentational State Transfer) 

REST adalah salah satu jenis web service yang menerapkan konsep 

perpindahan antara state yang digambarkan seperti jika browser meminta suatu 

halaman web, maka server akan mengirimkan state halaman web yang 

sekarang ke browser. Bernavigasi melalui link-link yang disediakan sama 

halnya dengan mengganti state dari halaman web. Begitu pula REST bekerja, 



14 

 

dengan bernavigasi melalui link-link HTTP untuk melakukan aktifitas tertentu, 

seakan-akan terjadi perpindahan state  satu sama lain. Perintah HTTP yang bisa 

digunakan adalah GET, POST, PUT, dan DELETE. Proses pengiriman dan 

penerimaan data dalam bentuk XML tanpa ada protokol pemaketan data, 

sehingga informasi yang diterima lebih mudah dibaca dan di-parsing di sisi 

client. 

Dalam pengaplikasiannya, REST lebih banyak digunakan untuk web service 

yang berorientasi pada resource. Maksudnya orientasi pada resource adalah 

yang menyediakan resource-resource sebagai layanannya dan bukan kumpulan 

dari aktifitas yang mengolah resource itu. Beberapa contoh web service yang 

mengguanakan REST adalah: Flickr API, YouTube API, dan Amazon API. 

2.4.2.  SOAP (Simple Object Access Protocol) 

SOAP didesain untuk menjadi protokol baru pada enviroment yang 

desentralisasi dan terdistribusikan yang memenfaatkan kekuatan internet dan 

XML untuk menyampaikan pesan yang diketik antara node. 

SOAP pada dasarnya adalah sebuah paradigm pertukaran pesan satu arah 

antara node, dari pengirim SOAP menuju penerima SOAP. Dengan 

menggabungkan pertukaran satu arah dengan fitur yang disediakan oleh 

protokol transport yang mendasari atau aplikasi spesifik, SOAP dapat 

digunakan untuk membuat interaksi yang lebih kompleks seperti request-

response, request-multiresponse,dan lain-lain. 

Ada dua jenis SOAP request, yang pertama adalah Remote Procedure Call 

(RPC) yaitu client mengirim pesan dan menunggu untuk mendapatkan 

tanggapan atau pesan error dari server. Tipe kedua adalah Document Request 

yaitu sebuah dokumen XML dilewatkan ke atau dari client dan server, di 

dalam SOAP message. Contoh SOAP request dan SOAP response dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.4 Contoh SOAP request 

 

Gambar 2.5 Contoh SOAP response 

 

2.5. JavaScipt 

JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan script yang pada 

fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML, sepanjang sejarah Internet 

bahasa ini adalah bahasa script pertama untuk web. Bahasa ini adalah 

bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap 

bahasa HTML dengan mengijinkan pengeksekusian perintah-perintah di sisi 

user, yang artinya di sisi browser bukan di sisi web server. 

JavaScript bergantung kepada browser (navigator) yang memanggil 

halaman web yang berisi script-script dari JavaScript dan tentu saja terselip 

di alam dokumen HTML. JavaScript juga tidak memerlukan kompilator 

atau penterjemah khusus untuk menjalankannya (pada kenyataannya 

kompilator JavaScript sendiri sudah termasuk di dalam browser tersebut). 

Lain halnya dengan bahasa “Java” (dengan nama JavaScript selalu 
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diperbandingkan) yang memerlukan kompilator khusus untuk 

menterjemahkannya di sisi user. 

Pada JavaScript kita tidak mungkin menyembunyikan script yang 

kita tulis, script langsung ditulis di dalam dokumen HTML dan sangat 

mudah terlihat, sedangkan di Java Script sudah berbentuk setengan 

terkompilasi (dalam bentuk applet) dan tidak mungkin terlihat dari dalam 

dokumen HTML, satu mesin virtual di sisi user yang bertanggung jawab 

untuk menterjemahkan program di dalam applet tersebut setiap kali halaman 

HTML yang memuat applet tersebut dipanggil oleh browser. 

Contoh penggunaan JavaScript dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 

 

Gambar 2.7 contoh penggunaan JavaScript 

 

2.6. MySQL 

2.6.1.  Pengertian MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 

MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga 

menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana 

penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

2.6.2.  Relational Database Management System (RDBMS)  

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) 

yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public 

License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun 

tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database 

sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah 
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konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan 

dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) 

dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses 

perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program 

aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 

dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti 

untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa 

sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat 

dibandingkan Interbase.  

2.6.3. MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain :  

1. Portabilitas, MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 

seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, 

dan masih banyak lagi.  

2. Open Source, MySQL didistribusikan secara open source, dibawah 

lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma.  

3. “Multiuser”, MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.  

4. “Performance tuning”, MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses 

lebih banyak SQL per satuan waktu.  

5. Jenis Kolom, MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, 

seperti signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, 

timestamp, dan lain-lain.  

6. Perintah dan Fungsi, MySQL memiliki operator dan fungsi secara 

penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah 

(query).  

7. Keamanan, MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan 

yang mendetail serta sandi terenkripsi.  

8. Skalabilitas dan Pembatasan, MySQL mampu menangani basis data 

dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta 
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dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat 

ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.  

9. Konektivitas, MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes 

(NT).  

10. Lokalisasi, MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien 

dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun 

demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya.  

11. Antar Muka, MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan 

fungsi API (Application Programming Interface).  

12. Klien dan Peralatan, MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan 

(tool) yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada 

setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online. 

13. Struktur table, MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel 

dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya 

semacam PostgreSQL ataupun Oracle.  

 

2.7. PHP (Hypertext Preprocessor) 

2.7.1.  Pengertian PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai 

saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, 

walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. 

Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah forum (phpBB) dan MediaWiki 

(software di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan 

lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, 

JSP/Java Sun Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih 

kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, 

Joomla!, Postnuke, Xaraya, dan lain-lain. (http://ilmuti.org/24-08-2016, 

pada 11:15 WIB). 

 

 

http://ilmuti.org/24-08-2016
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2.7.2. Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain  

1) Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang 

tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.  

2) Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - 

mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan 

konfigurasi yang relatif mudah.  

3) Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis 

- milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.  

4) Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang 

paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.  

5) PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di 

berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat 

dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat 

menjalankan perintah-perintah system.  

 

2.7.3. Kesinambungan antara PHP dan MySQL  

Penggunaan PHP dan MySQL dapat menjadikan dan memudahkan 

untuk pembuatan aplikasi secara gratis dan stabil (dikarenakan banyak 

komunitas developer PHP dan MySQL yang ber-kontribusi terhadap bugs). 

 

2.8. HTML (HyperText Markup Language) 

2.8.1.  Pengertian HTML 

HTML adalah singkatan dari HyperText Markup Language yaitu bahasa 

pemrograman  standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang 

kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam 

sebuah penjelajah web Internet (Browser) . HTML dapat juga digunakan sebagai 

link link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan 

localhost, atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. 

Supaya  dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi 

Pemformatan hiperteks sederhana ditulis dalam berkas format ASCII sehingga 

menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML.  

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/01/pengertian-browser.html
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HTML merupakan sebuah bahasa yang bermula bahasa yang sebelumnya 

banyak dipakai di dunia percetakan dan penerbirtan yang disebut  Standard 

Generalized Markup Language (SGML ). 

Sekarang ini HTML merupakan standar Internet yang dikendalikan dan 

didefinisikan pemakaiannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).  Pada 

tahun 1989, HTML dibuat oleh kolaborasi Berners-lee Robert dengan Caillau 

TIM  pada saat mereka bekerja di CERN (CERN merupakan lembaga penelitian 

fisika energi tinggi di Jenewa). 

2.8.2. Kegunaan HTML 

Dokumen HTML mirip dengan dokumen tulisan biasa, hanya dalam 

dokumen ini sebuah tulisan bisa memuat instruksi yang ditandai dengan kode atau 

lebih dikenal dengan TAG tertentu. Sebagai contoh jika ingin membuat tulisan 

ditampilkan menjadi tebal seperti: TAMPIL TEBAL, maka penulisannya 

dilakukan dengan cara: <b> TAMPIL TEBAL</b>. Tanda <b> digunakan 

untuk mengaktifkan instruksi cetak tebal, diikuti oleh tulisan yang ingin 

ditebalkan, dan diakhiri dengan tanda </b> untuk menonaktifkan cetak tebal 

tersebut.  

HTML lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen 

struktur dan format di dalam halaman web daripada menentukan penampilannya. 

Sedangkan penjelajah web digunakan untuk menginterpretasikan susunan 

halaman ke gaya built-in penjelajah web dengan menggunakan jenis tulisan, tab, 

warna, garis, dan perataan text yang dikehendaki ke komputer yang menampilkan 

halaman web.  

Salah satu hal Penting tentang eksistensi HTML adalah tersedianya Lingua 

franca (bahasa Komunikasi) antar komputer dengan kemampuan berbeda. 

Pengguna Macintosh tidak dapat melihat tampilan yang sama sebagaimana 

tampilan yang terlihat dalam pc berbasis Windows. Pengguna Microsoft 

Windows pun tidak akan dapat melihat tampilan yang sama sebagaimana tampilan 

yang terlihat pada pengguna yang menggunakan Produk-produk Sun 

Microsystems. Namun demikian pengguna-pengguna tersebut dapat melihat 

semua halaman web yang telah diformat dan berisi Grafika dan Pranala. (Andi, 

2001:102). Ada beberapa Fungsi lain dari HTML diantaranya: 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-html.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk
https://id.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://id.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://id.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://id.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://id.wikipedia.org/wiki/Pranala
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1) Mengintegerasikan gambar dengan tulisan. 

2) Membuat Pranala. 

3) Mengintegerasikan berkas suara dan rekaman gambar hidup. 

4) Membuat form interaktif. (David Willard, 2005: 42).   

Berikut ini adalah contoh dokumen HTML untuk HTML 4 Strict (Steven E. 

Callihan, 2006: 203) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head bgcolor=black text=white> 

  <title>Selamat Datang HTML</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p>Halo dunia!</p> 

 </body> 

</html> 

Gambar 2.8 Contoh HTML 4 Strict 

2.9. Pelayanan Prima 

2.9.1. Pengertian Pelayanan 

Menurut Widyaningtias Sistaningrum: “Pelayanan adalah Tindakan dari 

suatu pihak ke pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak yang 

lain dalam pembelian produk” (Widyaningtias, 2002:28). 

2.9.2. Pengertian Pelayanan Prima  

Menurut Atep Adya Barata: “Pelayanan Prima adalah konsep kepedulian 

kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik” (Atep, 2004:26). 

Sedangkan menurut Sutopo: “Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang 

dapat diberikan kepada pelanggan” (Sutopo, 2006:8). 

Dilihat dari kedua teori diatas maka dapat disimpulkan pelayanan prima 

merupakan pelayanan yang berfokus kepada konsumen, dan memberikan 

pelayanan terbaik bagi konsumen sehingga konsumen menjadi loyal pada 

perusahaan.   

2.9.3. Mengukur Pelayanan Prima  

Atep Adya Barata mengemukakan bahwa pelayanan prima dapat berhasil 

dilaksanakan didasarkan kepada : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pranala
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1. Kemampuan, adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi 

yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public relation 

sebagai instrument dalam membina hubungan ke dalam dan ke luar 

organisasi/perusahaan; 

2. Sikap, adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pelanggan; 

3. Penampilan, adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari 

pihak lain; 

4. Perhatian, adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang berkaitan 

dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritiknya; 

5. Tindakan, adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan; 

6. Tanggung Jawab, adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai 

wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian. (Atep, 

2004:31). 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menunjukkan perhatian dan tanggung 

jawab yang diberikan kepada peneliti untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

dalam bidang administrasi skripsi, dengan melihat kemampuan peneliti di bidang 

informasi dan teknologi. Maka itu, peneliti membuat suatu program yang dapat 

mengakomodir permasalahan administrasi skripsi melalui Sistem Informasi 

Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) yang berbasis Web. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena data yang digunakan berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2012:12). Sedangkan metode yang 

digunakan adalah metode survei karena mengumpulkan informasi dari 

sejumlah sampel dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan (Zikmund, 

1997:65). Sedangkan menurut Gay & Diehl (1992:238) “metode penelitian 

survei merupakan metode yang digunakan sebagai kategori umum penelitian 

yang menggunakan kuesioner dan wawancara”. 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Humaniora UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Alasan dipilihnya subyek ini karena banyanknya 

jumlah mahasiswa yang masuk dalam daftar nama mahasiswa semester kritis 

yang artinya mereka belum menyelesaikan tugas akhir (skripsi), dimana ada 

sekitar 2.379 mahasiswa yang masuk dalam daftar tersebut dan 109 

mahasiswa diantaranya berasal dari Fakultas Humaniora (Laporan Registrasi 

Ganjil, 2015: 384-411). Selain itu, homebase peneliti di sini adalah Fakultas 

Humaniora, sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan 

mengembangkan sistem informasi manajemen administrasi skripsi (SIMAS) 

yang digunakan di Fakultas tersebut.  

 

3.1.2. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reserch and 

Development (Penelitian dan Pengembangan). Penelitian dan Pengembangan 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.  

Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu 

berbentuk hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan 

laboratorium), tetapi bisa juga perangkat lunak (software) seperti program 
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untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 

laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, manajemen, dll. Karakteristik Research & Development 

adalah penelitian ini berbentuk “siklus”, yang diawali dengan adanya 

kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu 

produk tertentu.  

Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui 

penelitian R & D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, 

yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan 

kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang spesifik 

untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, 

buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, model 

uji kompetensi, penataan ruang kelas, sistem informasi manajemen 

administrasi akademik, model unit produksi, dan lain-lain. 

Alur yang dijalankan untuk metode ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Alur penelitian R&D 

 

3.2. Sampel dan Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sistem Informasi Manajemen Administrasi 

Skripsi yang ada di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Sedangkan untuk sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Humaniora yang sedang atau sudah melaksanakan ujian skripsi pada bulan 

Juli – Agustus 2016, karena mereka adalah pengguna langsung sistem 

informasi tersebut. 
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3.3. Tahap-Tahap Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall 

(Pressman, 2010:39). Adapun model penelitian ini dapat ditunjukkan pada 

gambar 3.2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Penelitian Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Skripsi (SIMAS) 
 

Sedangkan tahapan analisis akan dilakukan dengan cara observasi dan 

analisis operasional Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi 

(SIMAS) dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada pengguna sistem 

ini, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tahapan Analisis Sistem 
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3.4. Teknik Analisa Data 

Menganalisa data penelitian merupakan tahap yang paling penting dan 

menentukan dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu, data diterjunkan dan 

dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada 

dalam penelitian tersebut. 

Dengan menggunakan statistik, peneliti akan menguraikan data yang 

telah diperoleh dari pengguna berupa angka-angka. Untuk selanjutnya peneliti 

akan mentabulasi data tersebut berdasarkan topik permasalahan dan 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Untuk lebih memperjelas langkah yang 

akan dilakukan oleh peneliti, peneliti membuat bagan analisa data sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tahapan Analisa Data 
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BAB IV 

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

 

4.1. Analisa Permasalahan 

Sistem skripsi pada Fakultas Humaniora saat ini masih menggunakan sistem 

manual seperti pada umumnya yaitu secara hard copy. Mulai dari proses 

pengajuan judul, proposal skripsi, bimbingan hingga ujian skripsi. Mahasiswa 

yang telah mengajukan skripsi diberi sebuah buku kendali untuk bimbingan 

skripsi. Dosen secara formal dan tertulis tidak memiliki rekam bimbingan masing-

masing mahasiswa. Bagian akademik Jurusan yang berwenang menentukan Dosen 

pembimbing kepada mahasiswa yang mengajukan skripsi mendokumentasikan 

beban bimbingan dosen dalam soft file yang tersimpan dalam komputer. 

Dengan keadaan yang demikian, sangat dimungkinkan adalah kesalahan, 

kehilangan, dan ketidak validan data mengenai administrasi skripsi. Hal ini 

disebabkan masing-masing pengguna dalam proses skripsi menyimpan data secara 

individu dan manual.  

 

4.2. Analisa Kebutuhan 

Dari analisa permasalahan tersebut di atas, dibutuhkan suatu sistem yang 

mampu menyimpan data-data penting berkenaan dengan proses administrasi 

skripsi, mulai dari pengajuan judul, bimbingan skripsi, hingga ujian skripsi tanpa 

mengubah atau melanggar prosedur baku tentang administrasi skripsi yang telah 

berjalan dengan baik di Fakultas Humaniora. Oleh karena itu, dengan adanya 

aplikasi ini prosedur administrasi skripsi di Fakultas Humaniora dapat berjalan 

lebih baik dan lebih mudah dan lebih aman. 

 

4.3. Perancangan Sistem 

Secara umum, perancangan Sistem Informasi Manajemen Skripsi dapat 

dijabarkan sebagaimana berikut. 

a. Mahasiswa melakukan login ke sistem dengan memasukkan NIM sebagai 

username dan pasword yang telah ditentukan. 
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b. Mahasiswa melengkapi biodata diri dan informasi akademik yang 

dibutuhkan oleh sistem, seperti jumlah SKS yang telah ditempuh, aktifitas 

mengikuti seminar proposal, dan telah menempuh matakuliah Metodologi 

Penelitian. 

c. Mahasiswa melakukan pengusulan judul proposal skripsi beserta calon 

dosen pembimbing yang dikehendaki beserta rangkuman latar belakang 

masalah serta tujuan penelitian. 

d. Selanjutnya, bagian administrasi jurusan akan menelaah usulan judul 

proposal mahasiswa. Selain itu, Jurusan juga akan memeriksa usulan 

Dosen pembimbing. Jurusan akan menentukan usulan proposal skripsi 

mahasiswa tersebut disetujui atau ditolak. 

e. Apabila usulan Dosen pembimbing dianggap tidak sesuai jurusan akan 

mengganti dengan Dosen lainnya kemudian menyetujui usulan judul 

proposal. 

f. Kemudian Dosen akan menerima permintaan membimbing dari Jurusan. 

Apabila bersedia menjadi pembimbing, Dosen akan melihat proposal 

skripsi mahasiswa. Apabila Dosen tidak bersedia membimbing, Jurusan 

harus mencarikan Dosen lain sebagai calon pembimbing. 

g. Setelah usulan judul proposal skripsi disetujui dan ditentukan Dosen 

pembimbingnya, Mahasiswa mulai melakukan bimbingan dengan 

memasukkan detail bimbingan dalam formulir bimbingan skripsi dan 

mengunggah file yang akan ditelaah oleh Dosen pembimbing. Sesuai 

Buku Pedoman Skripsi Fakultas Humaniora, bimbingan skripsi dilakukan 

minimal 4 kali bimbingan. 

h. Dosen pembimbing akan melihat input bimbingan mahasiswanya serta 

menelaah file yang telah diunduh pada detail bimbingan. Setelah itu Dosen 

menyetujui proses bimbingan. Langkah ini dilakukan untuk semua proses 

bimbingan. 

i. Pada saat proposal skripsi dinilai layak untuk diseminarkan, Dosen 

pembimbing memberikan persetujuan seminar proposal skripsi. 

j. Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar proposal skripsi. 
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k. Jurusan menentukan Dosen penguji II dan III, sementara Dosen 

pembimbing menjadi penguji I. 

l. Saat seminar proposal berlangsung, Dosen penguji memberikan masukan 

dan rekomendasi kepada proposal skripsi yang diseminarkan dalam form 

penilaian. 

m. Mahasiswa melakukan bimbingan lanjutan seperti pada langkah poin (g). 

n. Pada saat proposal skripsi dinilai layak untuk diujikan, Dosen pembimbing 

memberikan persetujuan ujian akhir skripsi. 

o. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian skripsi. 

p. Jurusan menentukan Ketua Penguji dan Sekretaris, sementara Dosen 

pembimbing menjadi penguji I. 

q. Saat ujian skripsi berlangsung, Dosen penguji memberikan nilai dan revisi 

kepada proposal skripsi yang diseminarkan dalam form penilaian. 

Pada perancangan Sistem Informasi Manajemen Skripsi ini dikelompokkan 

menjadi tiga user. Pertama user Mahasiswa, kedua user Dosen, dan ketiga user 

administrasi akademik dari pihak jurusan atau fakultas. 

 

4.4. Use Case Diagrams 

Dari perancangan sistem pada subbab di atas, aktifitas masing-masing 

pengguna dalam sistem dapat diformulasikan dalam sebuah Use Case Diagram 

yang akan dikelompokkan dalam 3 user, yaitu bagian administrasi akademik, 

Dosen, dan Mahasiswa. Use Case Diagram dari masing-masing pengguna 

sebagaimana berikut. 

 

4.4.1. Mahasiswa 

Perancangan Use Case Diagram untuk pengguna dengan tipe administrasi 

akademik dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Mahasiswa

Edit profil

Daftarkan 
usulan proposal

Lihat status 
proposal

Input bimbingan

Lihat status 
bimbingan

Daftar seminar 
proposal

Lihat hasil 
seminar

Daftar ujian 
skripsi

Lihat hasil ujian 
skripsi

Login

 

Gambar 4.1. Use Case Diagram untuk Pengguna Mahasiswa 

 

4.4.2. Dosen 

Perancangan Use Case Diagram untuk pengguna dengan tipe Dosen 

akademik dapat dilihat pada gambar berikut. 

Dosen

Lihat daftar 
mahasiswa 
bimbingan

Lihat progres 
proposal

Validasi 
bimbingan

Rekomendasi 
seminar 
proposal

Lihat daftar 
seminar

Input revisi 
proposal

Lihat daftar 
ujian skripsi

Input revisi 
skripsi

Rekomendasi 
ujian skripsi

Login

 

Gambar 4.2. Use Case Diagram untuk Pengguna Dosen 



31 

 

4.4.3. Bagian Administrasi Akademik 

Perancangan Use Case Diagram untuk pengguna dengan tipe administrasi 

akademik baik dari pihak jurusan atau fakultas dapat dilihat pada gambar berikut. 

Bagian Akademik

Input data 
mahasiswa

Input data 
dosen

Validasi usulan 
proposal

Input seminar 
proposal

Validasi peserta 
seminar 
proposal

Input ujian 
skripsi

Validasi peserta 
ujian skripsi

Lihat detail 
seminar 
proposal

Lihat detail ujian 
skripsi

Login

 

Gambar 4.3. Use Case Diagram untuk Pengguna Bagian Administrasi Akademik 

 

4.5. Entity Relationship Diagrams (ERD) 

Pembuatan Entity Relationship Diagrams (ERD) untuk Sistem Informasi 

Manajemen Skripsi di Fakultas Humaniora dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.4. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Skripsi 

 

4.6. Database 

Berikut ini adalah rancangan database yang akan digunakan dalam Sistem 

Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora. 

4.6.1. Tabel Mahasiswa 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  nim varchar(8) NOT NULL NIM Mahasiswa 

2.  nama_mhs varchar(64) NOT NULL Nama lengkap mahasiswa 

3.  jenis_kelamin varchar(1) NULL Jenis kelamin 

4.  tempat_lahir varchar(30) NULL Tempat lahir 

5.  tgl_lahir date NULL Tanggal lahir 

6.  alamat_asal varchar(128) NULL Alamat Asal 
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7.  alamat_mlg varchar(128) NULL Alamat di Malang 

8.  telp_hp varchar(16) NULL Nomor HP 

9.  id_prodi int(1) NULL ID program studi 

10.  id_konsen int(1) NULL ID konsentrasi 

11.  dosen_pa varchar(6) NOT NULL Dosen wali 

12.  nama_ortu varchar(64) NULL Nama orang tua 

13.  ipk varchar(4) NULL IPK saat ini yang dimiliki 

14.  sks int(3) NULL Jumlah SKS saat ini 

15.  seminar int(1) NULL Keikutsertaan seminar proposal 

16.  status_skripsi varchar(12) NULL Status skripsi (bimbingan, dll) 

 

4.6.2. Tabel Dosen 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  kode_dosen varchar(6) NOT NULL Kode dosen 

2.  nama_dosen varchar(50) NOT NULL Nama lengkap dosen 

3.  nip varchar(21) NOT NULL NIP 

4.  gelar_dpn varchar(16) NULL Gelar Depan 

5.  gelar_blk varchar(16) NULL Gelar Belakang  

6.  alamat text NULL Alamat rumah 

7.  telp_hp_d varchar(12) NULL Nomor HP / Telepon 

8.  id_prodi int(2) NOT NULL Jurusan 

 

4.6.3. Tabel Proposal 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  id_judul int(12) NOT NULL ID proposal 

2.  nim varchar(8) NOT NULL NIM pengusul 

3.  judul text NOT NULL Judul proposal skripsi 

4.  kode_dosen int(6) NULL Kode dosen pembimbing 

5.  semester varchar(6) NULL Semester pengajuan 

6.  tahun_ak varchar(10) NULL Tahun akademik 

7.  masalah text NULL Latar belakang masalah 
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8.  tujuan text NULL Tujuan penelitian skripsi 

9.  waktu datetime NULL Waktu pengajuan 

10.  state varchar(32) NULL Progres status (bimbingan, dll) 

11.  status varchar(12) NULL Status penerimaan 

12.  id_konsen int(1) NULL ID konsentrasi 

 

4.6.4. Tabel Bimbingan 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  id_bimbingan int(12) NOT NULL ID bimbingan 

2.  no_bimbingan int(2) NOT NULL Nomor urut bimbingan 

3.  id_proposal int(12) NOT NULL ID Proposal yang dibimbingkan 

4.  detail text NULL Detail isi bimbingan 

5.  waktu datetime NULL Waktu pengajuan bimbingan 

6.  status_bimbingan varchar(16) NULL Status bimbingan (disetujui, dll) 

 

4.6.5. Tabel Seminar Proposal 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  id_seminar int(12) NOT NULL ID seminar proposal 

2.  id_proposal int(12) NOT NULL ID proposal skripsi 

3.  penguji1 varchar(6) NULL Dosen Penguji I 

4.  penguji2 varchar(6) NULL Dosen Penguji II 

5.  pembimbing varchar(6) NULL Dosen Penguji III (Pembimbing) 

6.  revisi1 text NULL Masukan revisi oleh Dosen Penguji I 

7.  revisi2 text NULL Masukan revisi oleh Dosen Penguji II 

8.  revisi3 text NULL Masukan revisi oleh Dosen Penguji III 

9.  hasil_seminar varchar(24) NULL Hasil seminar (disetujui / tidak) 

10.  waktu datetime NULL Waktu seminar proposal 

 

4.6.6. Tabel Ujian Skripsi 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  id_ujian int(12) NOT NULL ID ujian skripsi 
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2.  id_proposal int(12) NOT NULL ID skripsi yang diujikan 

3.  penguji1 varchar(6) NULL Dosen Penguji I 

4.  penguji2 varchar(6) NULL Dosen Penguji II 

5.  pembimbing varchar(6) NULL Dosen Penguji III 

6.  revisi1 text NULL Masukan revisi oleh Dosen Penguji I 

7.  revisi2 text NULL Masukan revisi oleh Dosen Penguji II 

8.  revisi3 text NULL Masukan revisi oleh Dosen Penguji III 

9.  nilai1 int(3) NULL Nilai ujian oleh Dosen penguji I 

10.  nilai2 int(3) NULL Nilai ujian oleh Dosen penguji II 

11.  nilai3 int(3) NULL Nilai ujian oleh Dosen penguji III 

12.  hasil_ujian varchar(24) NULL Hasil ujian skripsi (lulus/mengulang) 

13.  waktu datetime NULL Waktu pelaksanaan ujian skripsi 

 

4.6.7. Tabel Upload 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  id_files int(12) NOT NULL ID file yang diupload 

2.  id_bimbingan int(12) NOT NULL ID bimbingan untk file 

3.  file varchar(256) NOT NULL Nama file 

4.  waktu datetime NULL Waktu upload 

 

4.6.8. Tabel Konsentrasi 

No. Atribut Tipe Data Keterangan 

1.  id_konsen int(1) NOT NULL ID konsentrasi 

2.  nama_konsen varchar(16) NOT NULL Nama konsentrasi 

 

4.7. Diagram Alur (Flowcharts) 

4.7.1. Flowchart Login 

Proses login dengan memasukkan userid, NIM untuk mahasiswa, kode 

dosen untuk Dosen, dan kode jurusan untuk Bagian Akademik. Selanjutnya 

memasukkan kata kunci (password) dan memilih level pengguna. Sistem akan 

melakukan pengecekan apakah userid dan password yang dimasukkan ada dalam 

database sistem. Selanjutnya sistem akan mengecek level pengguna. Sistem akan 
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meneruskan pengguna ke halaman utama apabila userid, password dan level 

sesuai, dan akan mengembalikan pesan error apabila tidak sesuai. Berikut ini 

diagram alur proses login ke dalam sistem. 

start

userid, 
password, 

level

ceklogin

Mahasiswa Dosen
Bagian 

Akademik
N

Y

Mahasiswa Dosen
Bagian 

Akademik

Y Y

end

 

Gambar 4.5. Flowchart Proses Login ke dalam Sistem 

 

4.7.2. Flowchart Proses Skripsi 

Alur proses skripsi dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi 

Skripsi dimulai oleh mahasiswa yang mengusulkan judul serta calon Dosen 

Pembimbingnya. Selanjutnya usulan proposal mahasiswa di setujui oleh pihak 

Bagian Akademik Jurusan dan ditetapkan Dosen Pembimbingnya. Setelah usulan 

di setujui dan ditetapkan Dosen Pembimbingnya, mahasiswa bisa memulai proses 

bimbingan kepada Dosen Pembimbingnya. Dosen akan menyetujui setiap proses 

bimbingan. Dosen juga akan memberikan rekomendasi proposal skripsi untuk di 

seminarkan. Mahasiswa boleh mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar 

proposal apabila telah memenuhi syarat yang salah satunya mendapatkan 

rekomendasi dari Dosen Pembimbingnya. Pada saat seminar proposal, Dosen 

Penguji maupun Dosen Pembimbing akan memberikan masukan revisi terhadap 
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proposal skripsi. Selanjutnya Bagian Akademik akan memvalidasi seminar 

proposal berdasarkan masukan dari Dosen Penguji. Langkah yang sama 

dijalankan untuk proses ujian skripsi. 

start

Memenuhi 
syarat

Pernah daftar

Judul 
propsal, 

calon dosen 
pembimbing

Proses daftar usulan 
proposal

Y

N

N

Y

diterima

N

Y

Memenuhi 
syarat

bimbingan

Seminar proposal

Y

N

disetujui

bimbingan

Y

N

Memenuhi 
syarat

Ujian skripsi

Y

N

lulus

end

Y

N

 

Gambar 4.6. Flowhart Proses Utama Pengajuan Skripsi Hingga Ujian Skripsi 
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4.7.3. Flowchart Bimbingan Skripsi 

Proses bimbingan skripsi hanya bisa dilakukan ketika mahasiswa sudah 

mendaftakan usulan proposal dan telah diterima oleh Bagian Akademik Jurusan. 

Dalam proses bimbingan sistem akan meminta masukan nomor bimbingan dan 

detail bimbingan serta file skripsi untuk diupload. Pengajuan bimbingan skripsi 

akan divalidasi oleh Dosen Pembimbing. 

start

Ada proposal 
terdaftar

Nomor urut 
bimbingan, 

detail 
bimbingan

Upload file skripsi

Input data 
bimbingan ke dalam 

database

N

Y

end

 

Gambar 4.7. Flowhart Proses Bimbingan Skripsi 
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4.8. Desain Halaman Web 

 

Gambar 4.8. Desain Antarmuka Halaman login 

 

Gambar 4.9. Desain Antarmuka Halaman Utama 

 

Gambar 4.10. Desain Antarmuka Halaman Daftar Progres Bimbingan 
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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari rancangan dan desain 

sistem yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. 

5.1. Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi yang akan dijelaskan dalam subbab ini adalah  

5.1.1. Lingkungan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan Sistem Infomasi 

Manajemen Administrasi Skripsi ini adalah sebuah komputer desktop dengan 

spesifikasi utama sebagai berikut. 

a. Processor AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics 1,65 GHz. 

b. 4 Gb RAM. 
 

5.1.2. Lingkungan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan Sistem Infomasi 

Manajemen Administrasi Skripsi ini adalah sebagai berikut. 

a. Sistem dibangun dengan menggunakan editor NetBeans IDE 8.1 dan 

bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, serta database query. 

b. Server yang digunakan adalah paket server dalam ApacheFriends XAMPP 

Version 5.6.12 meliputi Apache 2.4.4 sebagai web server,  MySQL 5.5.32 

(Community Server) sebagai database server dan PHP 5.6.12 (VC11 X86 

32bit thread safe) sebagai PHP compiler. 

c. Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan editor dan server 

adalah Microsoft Windows 10 Pro 32-bit. 

 

5.2. Implementasi Sistem Informasi 

Berdasarkan perancangan aplikasi pada subbab IV maka pada subbab ini akan 

dibahas mengenai implementasi dari perancangan tersebut. 

 

5.2.1. Koneksi ke Database 

Koneksi ke database dibutuhkan untuk menghubungkan web server dengan 

database server agar data yang berada dalam database bisa diakses oleh sistem. 
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Koneksi ke database dilakukan dengan menuliskan syntax perintah kepada web 

server untuk dalam melakukan koneksi ke database server. Syntax perintah berisi 

variabel alamat server, nama user, password, serta data pendukung lainnya guna 

untuk melakukan koneksi ke database server. 

Akses data yang tersimpan dalam database oleh sistem adalah dengan 

menggunakan perintah – perintah query untuk melakukan operasi – operasi data 

dalam database. 

 

Gambar 5.1. Koneksi ke Database Server 

 

5.2.2. Autentifikasi Pengguna 

Ada 3 jenis user atau pengguna utama dalam Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Skripsi ini, yaitu Mahasiswa, Dosen, dan Bagian Administrasi 

Akademik. Masing – masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda dari 

lainnya. Untuk mengetahui pengguna yang melakukan login ke dalam sistem 

adalah pengguna yang sah, maka masing – masing pengguna memasukkan userid, 

password, dan tipe pengguna. Pengguna mahasiswa menggunakan NIM sebagai 

userid-nya, Dosen menggunakan kode Dosen sebagi userid, serta Bagian 

Akademik menggunakan nama khusus. Dari tiga jenis variabel inilah sistem akan 

melakukan autentifikasi terhadap pengguna. Variabel – variabel tersebut akan 

disimpan dalam session untuk tetap dapat mengakses modul dalam sistem. 

<?php 

$host = "localhost"; 

$username = "humict"; 

$password = "humanior4"; 

$databasename = "simas_db"; 

 

$connection = mysql_connect($host, $username, $password) or 

die ("Tidak bisa terhubung ke database...!!!"); 

mysql_set_charset('utf8',$connection); 

mysql_select_db($databasename, $connection) or die("Database 

error...!!!"); 

?> 
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Gambar 5.2. Autentifikasi Pengguna 

 

5.2.3. Pengguna Mahasiswa 

Salah satu tipe pengguna dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi 

Skripsi ini adalah Mahasiswa. Pengguna Mahasiswa dalam sistem ini dapat 

melakukan aktifitas – aktifitas antara lain: pendaftaran usulan proposal, input 

bimbingan skripsi, melihat status bimbingan, unggah file, mendaftar seminar 

proposal, melihat hasil seminar proposal, mendaftar ujian skripsi, dan melihat 

hasil ujian skripsi. 

 

5.2.3.1. Pendaftaran Usulan Proposal Skripsi 

Pendaftaran usulan proposal skripsi dilakukan Mahasiswa yang telah terdaftar 

dan login ke dalam sistem. Pendaftaran usulan dilakukan Mahasiswa dengan 

mengisi wizard form yang dimulai dengan checklist persyaratan, langkah 

selanjutnya mengisi formulir, langkah selanjutnya verifikasi data, dan langkah 

terakhir mengklik tombol pendaftaran. 

<?php 

include "./inc/koneksi.php"; 

 

$userid = $_POST['userid']; 

$password = $_POST['password']; 

$level = $_POST['level']; 

$passwordhash = md5($password);  

$login = mysql_query("SELECT * FROM bak_user WHERE userid = 

'$userid' AND password = '$passwordhash' AND level = 

'$level'"); 

$ada = mysql_num_rows($login); 

$r = mysql_fetch_array($login); 

if ($ada > 0 ) { 

    session_start(); 

    $_SESSION['userid'] = $r['userid']; 

    $_SESSION['level'] = $r['level']; 

 

    header("location:main.php"); 

     

} else {?> 

    <script language="javascript"> alert('Pastikan username dan 

password Anda benar!'); document.location='index.php?p=login'; 

</script>  

<?php } 

  

?> 
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Gambar 5.3. Pendaftaran Usulan Proposal Skripsi dengan form Wizard 

 

 

<?php 

.....//ambil data mahasiswa 

 

.....//cek pendaftaran 

$cekdaftar = "SELECT nim FROM bak_proposal WHERE nim = 

'$_SESSION[userid]'"; 

    $dicek = mysql_query($cekdaftar); 

    $ada_apa_enggak = mysql_num_rows($dicek); 

    if ($ada_apa_enggak >= 1 ) 

        { ?> 

            <script language="javascript"> alert('Anda sudah 

mendaftarkan judul!'); document.location='main.php'; </script> 

    <?php 

        } 

    else { 

.....//langkah 1. Cek persyaratan 

if (!isset($_POST['seminar']) OR !isset($_POST['metpen']) OR 

!isset($_POST['sks'])) 

{?> 

<script>  

alert('Anda belum memenuhi persyaratan!'); 

document.location='main.php?p=judul'; </script>  

                    <?php 

                    } 

                    else 

                    { 

.....//langkah 2. Input data  

.....//langkah 3. Verifikasi 

.....//langkah 4. Daftarkan 

                    session_start(); 

                     

                    $_SESSION['judul'] = $_POST['judul']; 

                    $_SESSION['dosen'] = $_POST['dosen']; 

                    $_SESSION['rumusan'] = $_POST['rumusan']; 

                    $_SESSION['tujuan'] = $_POST['tujuan']; 

                     

if (isset($_POST['daftar'])) { 

$insert_prop = "INSERT INTO bak_proposal (nim, judul, 

kode_dosen, waktu, semester, tahun_ak, masalah, tujuan, state, 

status) VALUES ('$nim', '$_SESSION[judul]', '$_SESSION[dosen]', 

NOW(), '$semester', '$tahun_ak', '$_SESSION[rumusan]', 

'$_SESSION[tujuan]', '', 'Pending')"; 

$s = mysql_query($insert_prop); 

if ($s) { 

echo '<div class="alert alert-success">Pengajuan porposal 

skripsi berhasil.</div>'; 

header('location:main.php'); 

                        } 

else { 

echo '<div class="alert alert-error">Mohon maaf, pengajuan 

porposal skripsi gagal!</div>'; 

                        } 

                    } 
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5.2.3.2. Input Bimbingan Skripsi 

Fungsi input bimbingan skripsi ini akan aktif apabila mahasiswa telah 

mendaftarkan usulan proposal skripsi dan usulan telah diterima oleh Bagian 

Akademik. Input bimbingan skripsi berfungsi untuk melaporkan kemajuan dari 

skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa dan nantinya akan diperiksa dan disetujui 

oleh Dosen Pembimbing.  

 

Gambar 5.4. Input Bimbingan Skripsi 

 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_bimbingan WHERE 

id_proposal = '$id'"); 

                $jf = mysql_fetch_array($jt); 

                ?> 

          <div class="row"> 

            <div class="col-md-12"> 

              <div class="box box-solid"> 

                <div class="box-header with-border"> 

                  <i class="fa fa-mortar-board"></i> 

                  <h3 class="box-title">Input Bimbingan 

Skripsi</h3> 

                </div><!-- /.box-header --> 

                <div class="box-body"> 

                  <dl class="dl-horizontal"> 

                    <form class="form-horizontal"> 

                      <div class="form-group"> 

                        <label for="inputName" class="col-sm-2 

control-label">Bimbingan #</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                            <input class="form-control" 

id="inputName" value="<?php echo $jf[no_bimbingan] + 1;?>" 

readonly=""> 

                        </div> 

                      </div> 

                      <div class="form-group"> 

                        <label for="inputExperience" 

class="col-sm-2 control-label">Detail Bimbingan</label> 

                        <div class="col-sm-10"> 

                          <textarea class="form-control" 

id="inputExperience" placeholder="Masukkan detail bimbingan di 

sini"></textarea> 

                        </div> 

                      </div> 

                      <div class="form-group"> 

                        <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10"> 

                          <button type="submit" class="btn btn-

primary">Tambahkan</button> 

                          <button type="reset" class="btn btn-

danger" 

onClick="document.location.href='main.php?p=bimbingan'">Batal</

button> 

                        </div> 

                      </div> 

                    </form> 
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5.2.3.3. Melihat Status Bimbingan 

Melihat status bimbingan skripsi dilakukan mahasiswa setelah melakukan 

input bimbingan skripsi. Fungsi ini dikerjakan oleh perintah query untuk 

memanggil data dalam tabel Bimbingan pada database. Data yang ditampilkan 

oleh sistem meliputi nomor urut bimbingan, detail isi bimbingan, waktu 

bimbingan, serta status bimbingan apakah disetujui oleh Dosen Pembimbing atau 

tidak. 

 

Gambar 5.5. Perintah Query untuk Melihat Status Bimbingan 

 

5.2.3.4. Upload File 

Fungsi upload file dilakukan mahasiswa saat bersamaan dengan 

menambahkan bimbingan kepada Dosen Pembimbing. Perintah query pada 

upload file akan menyimpan data file ke dalam tabel file yang akan dikaitkan 

dengan tabel bimbingan dalam database. 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_bimbingan WHERE 

id_bimbingan = '$_GET[id]'"); 

$jf = mysql_fetch_array($jt); 

                ?> 

<h3 class="box-title">Detail Bimbingan Skripsi</h3> 

                </div><!-- /.box-header --> 

                <div class="box-body"> 

                  <dl class="dl-horizontal"> 

                    <dt>Bimbingan #</dt> 

                    <dd><?php echo $jf[no_bimbingan]; ?></dd> 

                    <dt>Detail</dt> 

                    <dd><?php echo $jf[detail]; ?></dd> 

                    <dt>Waktu</dt> 

                    <dd><?php echo $jf[waktu]; ?></dd> 

                    <dt>Status</dt> 

<dd><?php echo $jf[status_bimbingan]; ?></dd> 

                  </dl> 

<button type="reset" class="btn btn-danger" 

onClick="document.location.href='main.php?p=bimbingan'">Kembali

</button> 
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Gambar 5.6. Upload File dan Menyimpan Data File ke dalam Database 

 

5.2.3.5. Pendaftaran Seminar Proposal 

Pendaftaran seminar proposal dilakukan oleh Mahasiswa setelah usulan 

proposal direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing. Pendaftaran seminar 

proposal adalah untuk mendaftarkan proposal skripsi mahasiswa untuk mengikuti 

seminar proposal. Nantinya pendaftaran seminar proposal mahasiswa akan 

divalidasi oleh Bagian Administrasi Akademik. Soure code pendaftaran seminar 

proposal dapat dilihat pada gambar berikut. 

if (isset($_POST[submit])) { // upload file  

    $allowedExts = array("doc", "docx", "xls", "xlsx", "ppt", 

"pptx", "pdf", "rtf"); 

    $temp = explode(".", $_FILES["file"]["name"]); 

    $extension = end($temp); 

    $nama_file = $_FILES["file"]["name"]; 

    if (in_array($extension, $allowedExts)) { 

        if ($_FILES["file"]["error"] > 0) { 

            echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . 

"<br>"; 

        } 

        else if (file_exists("../../files/" . 

$_FILES["file"]["name"])) { 

            echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists."; 

        } 

        else if (!isset ($_FILES["file"]["name"])) { 

            echo "File empty."; 

        } 

        else { 

            move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], 

"../../files/" . $_FILES["file"]["name"]); 

            $insert = mysql_query("INSERT INTO bak_files 

(id_bimbingan, waktu, file) VALUES ('$id', 

NOW(),'$nama_file')"); 

            if ($insert){ 

header('location:../../main.php?p=artikel'); } 

            else echo "Error karena ".(mysql_error()); 

            } 

        } 

    }  
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Gambar 5.7. Pendaftaran Seminar Proposal 

 

5.2.3.6. Melihat Hasil Seminar Proposal 

Melihat hasil seminar proposal bisa dilakukan Mahasiswa ketika sudah 

mendaftarkan untuk seminar proposal. Hasil dalam seminar proposal ini meliputi 

masukan revisi dari dosen pembimbing dan penguji, serta hasil seminar apakah 

lulus atau tidak. Soure code untuk melihat hasil seminar proposal dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

$cek = mysql_query("SELECT * FROM bak_proposal, bak_mahasiswa, 

bak_dosen, bak_konsentrasi WHERE bak_proposal.nim = 

bak_mahasiswa.nim AND bak_proposal.kode_dosen = 

bak_dosen.kode_dosen AND bak_konsentrasi.id_konsen = 

bak_mahasiswa.id_konsen AND bak_proposal.nim = 

'$_SESSION[userid]'"); 

    $data_prop = mysql_fetch_array($cek); 

             

            if ($data_prop[state] = 'Seminar Proposal' ) { 

                //tombol daftar seminar 

                //input data seminar 

                if (isset($_POST['daftar'])) { 

                        $insert_prop = "INSERT INTO bak_seminar 

(id_proposal, pembimbing, semester, tahun_ak, waktu, 

hasil_seminar) VALUES ('$id', '$pembimbing', '$semester', 

'$tahun_ak', NOW(), 'Pending')"; 

                        $s = mysql_query($insert_prop); 

                        if ($s) { 

                            echo '<div class="alert alert-

success">Pendaftaran seminar proposal skripsi berhasil.</div>'; 

                            header('location:main.php'); 

                        } 

                        else { 

                            echo '<div class="alert alert-

error">Pendaftaran seminar porposal skripsi gagal!</div>'; 

                        } 

                    } 

            } 

 else { 

                echo 'Anda belum diizinkan mendaftar seminar 

proposal oleh Dosen Pembimbing.'; 

 } 
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Gambar 5.8. Melihat Hasil Seminar Proposal 

 

5.2.3.7. Pendaftaran Ujian Skripsi 

Proses pendaftaran ujian skripsi memiliki proses yang sama dengan 

pendaftaran seminar proposal. Pendaftaran ujian skripsi dilakukan oleh mahasiswa 

apabila mahasiswa telah memenuhi syarat minimal bimbingan yaitu 4 kali 

bimbingan dan Dosen Pembimbing telah menyetujui skripsi mahasiswa untuk 

diujikan. Pendaftaran ujian skripsi akan divalidasi oleh Bagian Administrasi 

Akademik. Soure code pendaftaran ujian skripsi dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

...//ambil data id proposal 

...//ambil data id seminar 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_seminar, bak_proposal, 

bak_dosen WHERE bak_seminar.id_proposal = 

bak_proposal.`id_judul` AND bak_proposal.`kode_dosen` = 

bak_dosen.`kode_dosen` AND id_seminar = '$id_seminar'"); 

$jf = mysql_fetch_array($jt); 

                ?> 

<h3 class="box-title">Hasil Seminar Proposal Skripsi</h3> 

                </div><!-- /.box-header --> 

                <div class="box-body"> 

                  <dl class="dl-horizontal"> 

...//tampilkan hasil query dalam tabel  

<button type="reset" class="btn btn-danger" 

onClick="document.location.href='main.php?p=seminar'">Kembali</

button> 
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Gambar 5.9. Pendaftaran Ujian Skripsi 

 

5.2.3.8. Melihat Hasil Ujian Skripsi 

Melihat hasil ujian skripsi bisa dilakukan Mahasiswa ketika sudah 

mendaftarkan untuk ujian skripsi. Hasil dalam ujian skripsi ini meliputi masukan 

revisi dari dosen pembimbing dan penguji, serta hasil ujian skripsi apakah lulus 

atau tidak. Soure code untuk melihat hasil seminar proposal dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

$cek = mysql_query("SELECT * FROM bak_proposal, bak_mahasiswa, 

bak_dosen, bak_konsentrasi WHERE bak_proposal.nim = 

bak_mahasiswa.nim AND bak_proposal.kode_dosen = 

bak_dosen.kode_dosen AND bak_konsentrasi.id_konsen = 

bak_mahasiswa.id_konsen AND bak_proposal.nim = 

'$_SESSION[userid]'"); 

    $data_prop = mysql_fetch_array($cek); 

             

if ($data_prop[state] = 'Ujian Skripsi' ) { 

...// tombol daftar seminar 

...//input data seminar 

                if (isset($_POST['daftar'])) { 

                        $insert_prop = "INSERT INTO bak_ujian 

(id_proposal, pembimbing, semester, tahun_ak, waktu, 

hasil_seminar) VALUES ('$id', '$pembimbing', '$semester', 

'$tahun_ak', NOW(), 'Pending')"; 

                        $s = mysql_query($insert_prop); 

                        if ($s) { 

echo '<div class="alert alert-success">Pendaftaran ujian 

skripsi berhasil.</div>'; 

                            header('location:main.php'); 

                        } 

                        else { 

echo '<div class="alert alert-error">Pendaftaran ujian skripsi 

gagal!</div>'; 

                        } 

                    } 

            } 

else { 

echo 'Anda belum diizinkan mendaftar ujian skripsi oleh Dosen 

Pembimbing.'; 

} 
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Gambar 5.10. Melihat Hasil Ujian Skripsi 

 

5.2.4. Pengguna Dosen 

Pengguna lainnya dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi 

ini adalah Dosen. Dosen akan mempunyai peran sebagai Dosen Pembimbing dan 

juga sebagai Dosen Penguji. Dosen dalam sistem ini dapat melakukan aktifitas – 

aktifitas antara lain: melihat daftar mahasiswa yang menjadi bimbingannya, 

melihat progres proposal dari masing – masing mahasiswa bimbingannya, 

melakukan validasi terhadap proses bimbingan yang diinput mahasiswa, 

merekomendasikan usulan untuk diseminarkan, melihat daftar mahasiswa yang 

seminar proposal, memberikan masukan untuk revisi proposal, melihat daftar 

mahasiswa yang ujian skripsi, dan memberikan masukan untuk revisi skripsi. 

 

5.2.4.1. Melihat Daftar Mahasiswa Bimbingan 

Pada fungsi ini, Dosen dapat melihat daftar mahasiswa bimbingannya yang 

telah ditentukan oleh Bagian Administrasi Akademik. Dalam daftar tersebut dosen 

dapat melihat status skripsi mahasiswa, detail bimbingan, dan dapat memberikan 

rekomendasi untuk seminar proposal atau ujian skripsi. Data ditampilkan 

menggunakan perintah query dari database proposal skripsi.  

...//ambil data id proposal 

...//ambil data id ujian skripsi 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_ujiskripsi, bak_proposal, 

bak_dosen WHERE bak_ujiskripsi.id_proposal = 

bak_proposal.`id_judul` AND bak_proposal.`kode_dosen` = 

bak_dosen.`kode_dosen` AND id_seminar = '$id_seminar'"); 

$jf = mysql_fetch_array($jt); 

                ?> 

<h3 class="box-title">Hasil Ujian Skripsi</h3> 

                </div><!-- /.box-header --> 

                <div class="box-body"> 

                  <dl class="dl-horizontal"> 

...//tampilkan hasil query dalam tabel  

<button type="reset" class="btn btn-danger" 

onClick="document.location.href='main.php?p=seminar'">Kembali</

button> 
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Gambar 5.11. Perintah Query untuk Melihat Status Bimbingan 

 

5.2.4.2. Melihat Progres Proposal 

Melihat progres proposal dilakukan oleh Dosen Pembimbing dari daftar 

mahasiswa bimbingannya. Perintah query pada fungsi ini akan menampilkan 

progres bimbingan mahasiswa dari tabel bimbingan. Source code untuk melihat 

progres skripsi dapat dilihat pada gambar berikut.  

<?php 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_proposal, bak_mahasiswa 

WHERE bak_proposal.nim = bak_mahasiswa.nim AND 

bak_proposal.kode_dosen = '$_SESSION[userid]'"); 

                          $n = 1; 

                          while ($jf = mysql_fetch_array($jt)){ 

                          ?> 

                        <tr> 

                          <td><?php echo $n; ?></td> 

                          <td><a 

href="main.php?p=bimbingan&a=progres&id=<?php echo 

$jf[id_judul]; ?>"><?php echo $jf[nama_mhs].' 

('.$jf[nim].')';?></a></td> 

<td><?php echo $jf[judul]; ?></a></td> 

                          <td><?php echo $jf[state]; ?></td> 

                          <td>   

                            <div class="btn-group"> 

<button type="button" class="btn btn-info">Rekomendasi</button> 

<button type="button" class="btn btn-info dropdown-toggle" 

data-toggle="dropdown"> 

                                <span class="caret"></span> 

<span class="sr-only">Toggle Dropdown</span> 

                              </button> 

<ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

<li><a href="#">Seminar Proposal</a></li> 

<li><a href="#">Ujian Skripsi</a></li> 

                              </ul> 

                            </div> 

                          </td> 

                        </tr> 

                            <?php 

                            $n++; 

                          }  

                          ?> 
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Gambar 5.12. Perintah Query untuk Menampilkan Progres Bimbingan Skripsi 

 

5.2.4.3. Validasi Bimbingan 

Dosen pembimbing melakukan validasi bimbingan yang dimasukkan 

mahasiswa melalui laman detail bimbingan. Perintah query yang dijalankan akan 

melakukan update isi kolom status bimbingan dalam tabel bimbingan pada 

database bimbingan. Source code validasi bimbingan dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 5.13. Validasi Proses Bimbingan Skripsi 

 

 

 

$t = mysql_query("SELECT * FROM bak_bimbingan, bak_files WHERE 

bak_bimbingan.id_bimbingan = bak_files.id_bimbingan AND 

id_proposal = '$id' ORDER BY bak_bimbingan.no_bimbingan DESC"); 

 

while ($f = mysql_fetch_array($t)){                                                        

?> 

                           

<tr> 

<td><?php echo $f[no_bimbingan]; ?></td> 

<td><?php echo $f[waktu];?></td> 

<td><a href="main.php?p=bimbingan&a=detail&id=<?php echo 

$f[id_bimbingan]; ?>"><?php echo substr($f[detail],0,600); 

?></a></td> 

<td><a href="./files/<?php echo $f[file]; ?>"><?php echo 

$f[file]; ?></a></td> 

<td><span class="label <?php echo $label; ?>"><?php echo 

$f[status_bimbingan]; ?></span></td> 

</tr> 

<?php 

}?> 

if ($act == 'acc'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_bimbingan SET 

status_bimbingan = 'Disetujui' WHERE id_bimbingan = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php?p=bimbingan&a=progres'); 

} 

 

else if ($act == 'rej'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_bimbingan SET 

status_bimbingan = 'Ditolak' WHERE id_bimbingan = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php?p=bimbingan&a=progres'); 

} 



53 

 

5.2.4.4. Rekomendasi Seminar Proposal 

Dosen pembimbing dapat merekomendasikan untuk seminar proposal kepada 

sebuah proposal. Perintah query yang dijalankan akan melakukan update isi 

kolom state dalam tabel proposal pada database. Source code validasi bimbingan 

dapat dilihat pada gambar berikut 

 

Gambar 5.14. Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi 

 

5.2.4.5. Melihat Daftar Mahasiswa Seminar Proposal 

Dosen bisa melihat mahasiswa bimbingannya yang memasuki masa seminar 

proposal. Kemudian dari menu seminar proposal Dosen menginput masukan 

revisi terhadap skripsi mahasiswa pada saat seminar proposal berlangsung. 

Perintah query pada fungsi ini akan meyeleksi data dari tabel proposal dan tabel 

seminar proposal. Dalam fungsi ini, Dosen juga bisa sebagai penguji 1 dan 2. 

 

Gambar 5.15. Melihat Daftar Mahasiswa Seminar Proposal 

...//ambil data kode dosen 

<?php 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_seminar, bak_proposal, 

bak_mahasiswa WHERE bak_proposal.nim = bak_mahasiswa.nim AND 

bak_proposal.id_judul = bak_seminar.id_proposal AND 

bak_proposal.kode_dosen = '$_SESSION[userid]'"); 

                          $n = 1; 

                          while ($jf = mysql_fetch_array($jt)){ 

                          ?> 

...//tampilkan semua data dalam tabel 

                        <tr> 

                          <td><?php echo $n; ?></td> 

                          <td><a 

href="main.php?p=bimbingan&a=progres&id=<?php echo 

$jf[id_judul]; ?>"><?php echo $jf[nama_mhs].' 

('.$jf[nim].')';?></a></td> 

<td><?php echo $jf[judul]; ?></a></td> 

                          <td><?php echo $jf[state]; ?></td> 

                          <td>   

                          </td> 

                        </tr> 

                            <?php 

                            $n++; 

                          }  

                          ?> 

$insert = mysql_query("UPDATE bak_proposal SET state = 'Seminar 

Proposal' WHERE id_judul = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php?p=bimbingan'); 
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5.2.4.6. Input Revisi Proposal 

Dari menu seminar proposal, Dosen memilih satu proposal skripsi yang 

sedang diseminarkan dan kemudian memasukkan data revisi proposal skripsi. 

Perintah query akan menyeleksi data proposal dan seminar yang bersesuaian 

dengan kode dosen, selanjutnya perintah query akan memasukkan data revisi 

masukan dari Dosen. 

 

Gambar 5.16. Input Saran Revisi Proposal pada Seminar Proposal 

 

5.2.4.7. Melihat Daftar Mahasiswa Ujian Skripsi 

Hampir sama dengan proses melihat daftar mahasiswa yang akan seminar 

proposal, pasa fungsi ini Dosen bisa melihat mahasiswa bimbingannya yang 

memasuki masa ujian skripsi. Kemudian dari menu ujian skripsi Dosen menginput 

masukan revisi terhadap skripsi mahasiswa pada saat ujian skripsi berlangsung. 

Perintah query pada fungsi ini akan meyeleksi data dari tabel proposal dan tabel 

ujian skripsi. Dalam fungsi ini, Dosen juga bisa sebagai penguji 1 dan 2. 

...//pilih data id seminar 

...//ambil data input dari form 

if ($act == 'input'){ 

$insert = mysql_query("UPDATE bak_seminar SET revisi1 = 

'$revisi1', revisi2 = '$revisi2', revisi3 = '$revisi3' WHERE 

id_seminar = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php?p=seminar&a=nilai'); 

} 
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Gambar 5.17. Melihat Daftar Mahasiswa Ujian Skripsi 

 

5.2.4.8. Input Revisi Skripsi 

Dari menu ujian skripsi, Dosen memilih satu skripsi yang sedang diujikan dan 

kemudian memasukkan data revisi proposal skripsi. Perintah query akan 

menyeleksi data proposal dan seminar yang bersesuaian dengan kode dosen, 

selanjutnya perintah query akan memasukkan data revisi dan nilai ujian skripsi 

masukan dari Dosen. 

 

Gambar 5.18. Input Saran Revisi dan Input Nilai pada Ujian Skripsi 

 

 

...//pilih data id ujian skripsi 

...//ambil data input dari form 

if ($act == 'input'){ 

$insert = mysql_query("UPDATE bak_ujiskripsi SET revisi1 = 

'$revisi1', revisi2 = '$revisi2', revisi3 = '$revisi3', nilai1 

= '$nilai1', nilai2 = '$nilai2', nilai3 = '$nilai3' WHERE 

id_ujian = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php?p=seminar&a=nilai'); 

} 

 

...//ambil data kode dosen 

<?php 

$jt = mysql_query("SELECT * FROM bak_ujiskripsi, bak_proposal, 

bak_mahasiswa WHERE bak_proposal.nim = bak_mahasiswa.nim AND 

bak_proposal.id_judul = bak_seminar.id_proposal AND 

bak_proposal.kode_dosen = '$_SESSION[userid]'"); 

$n = 1; 

while ($jf = mysql_fetch_array($jt)){ 

                          ?> 

...//tampilkan semua data dalam tabel 

                        <tr> 

                          <td><?php echo $n; ?></td> 

                          <td><a 

href="main.php?p=bimbingan&a=progres&id=<?php echo 

$jf[id_judul]; ?>"><?php echo $jf[nama_mhs].' 

('.$jf[nim].')';?></a></td> 

<td><?php echo $jf[judul]; ?></a></td> 

<td><?php echo $jf[state]; ?></td> 

<td>   

                          </td> 

                        </tr> 

                            <?php 

                            $n++;}  

                          ?> 
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5.2.5. Pengguna Bagian Akademik 

Pengguna lainnya dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi 

ini adalah Bagian Administrasi Akademik. Pada dasarnya Bagian Administrasi 

Akademik ada 2 pihak, Bagian Administrasi Akademik Jurusan dan Bagian 

Administrasi Akademik Fakultas. Bagian Administrasi Akademik dalam sistem 

ini dapat melakukan aktifitas – aktifitas antara lain: validasi usulan proposal, 

menentukan Dosen Pembimbing Skripsi, input seminar proposal, validasi seminar 

proposal, input ujian skripsi, dan melakukan validasi ujian skripsi. 

 

5.2.5.1. Validasi Usulan Proposal 

Validasi usulan proposal dilakukan oleh Bagian Akademik Jurusan saat ada 

usulan proposal dari mahasiswa. Status awal usulan proposal mahasiswa salam 

database adalah pending. Validasi dilakukan dengan melakukan update data status 

proposal dalam database menjadi diterima atau ditolak. 

Gambar 5.19. Perintah Query untuk Validasi Usulan Proposal 

 

5.2.5.2. Menentukan Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing merupakan usulan dari mahasiswa pengusul dan akan 

ditetapkan oleh Bagian Akademik Jurusan. Apabila Dosen Pembimbing usulan 

mahasiswa sudah sesuai, Bagian Akademik Jurusan akan melewati langkah ini 

dan langsung akan memvalidasi usulan proposal. Perintah query akan melakukan 

pengubahan data pada kolom kode dosen dengan kode dosen pilihan Bagian 

Akademik Jurusan. Source code penentuan Dosen Pembimbing dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

.....//pilih data usulan proposal mahasiswa dengan status 

pending 

if ($act == 'acc'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_proposal SET status = 

'Diterima' WHERE id_judul = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php'); 

} 
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Gambar 5.20. Perintah Query untuk Validasi Usulan Proposal 

 

5.2.5.3. Input Seminar Proposal 

Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data tentang seminar proposal 

meliputi waktu pelaksanaan dan Dosen Penguji 1 dan 2. Perintah query pada 

fungsi ini akan memasukkan tanggal pelaksanaan seminar proposal ke dalam 

kolom waktu dan kode dosen masing – masing untuk penguji 1 dan 2 dalam 

kolom penguji pada tabel seminar proposal dalam database. 

 

Gambar 5.21. Perintah Query untuk Input Seminar Proposal 

 

5.2.5.4. Validasi Seminar Proposal 

Validasi seminar proposal dilakukan Bagian Akademik untuk mengesahkan 

seminar proposal yang telah dilakukan. Seminar proposal tersebut apakah diterima 

.....//pilih seminar proposal dari mahasiswa terdaftar seminar 

.....//dapatkan id ujian skripsi 

$pilih = mysql_query("SELECT * FROM bak_seminar, bak_proposal, 

bak_dosen WHERE bak_seminar.id_proposal = 

bak_proposal.`id_judul` AND bak_proposal.`kode_dosen` = 

bak_dosen.`kode_dosen` AND id_seminar = 'id'"); 

if ($act == 'acc'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_seminar SET waktu = 

'$waktu', penguji1 = '$penguji1', penguji2 = '$penguji2' WHERE 

id_seminar = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php'); 

} 

$view = mysql_query("SELECT * FROM bak_proposal WHERE id_judul 

= '$_GET[id]'"); 

$r = mysql_fetch_array($view); 

                 

if (isset($_POST['ubah'])) { 

$ubah = mysql_query("UPDATE bak_proposal SET kode_dosen = 

'$_POST[dosen]' WHERE id_judul = '$id'"); 

 

if($ubah == FALSE){ 

echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

      } 

      header('location:../../main.php'); 

}                 

?> 
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atau tidak. Perintah query pada fungsi ini akan mengubah nilai kolom hasil 

seminar pada tabel seminar proposal dalam database. 

 

Gambar 5.22. Perintah Query untuk Validasi Usulan Proposal 

 

5.2.5.5. Input Ujian Skripsi 

Sama dengan input seminar proposal, input ujian skripsi juga digunakan oleh 

Bagian Akademik untuk memasukkan data tentang ujian skripsi meliputi waktu 

pelaksanaan serta Dosen Penguji 1 dan 2. Perintah query pada fungsi ini akan 

memasukkan tanggal pelaksanaan ujian skripsi ke dalam kolom waktu dan kode 

dosen masing – masing untuk penguji 1 dan 2 dalam kolom penguji pada tabel 

ujian skripsi dalam database. 

 

Gambar 5.23. Perintah Query untuk Input Ujian Skripsi 

 

 

.....//pilih ujian skripsi dari mahasiswa terdaftar ujian 

skripsi 

.....//dapatkan id ujian skripsi 

$pilih = mysql_query("SELECT * FROM bak_ujiskripsi, 

bak_proposal, bak_dosen WHERE bak_ujiskripsi.id_proposal = 

bak_proposal.`id_judul` AND bak_proposal.`kode_dosen` = 

bak_dosen.`kode_dosen` AND id_ujian = 'id'"); 

if ($act == 'acc'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_ujiskripsi SET waktu = 

'$waktu', penguji1 = '$penguji1', penguji2 = '$penguji2' WHERE 

id_ujian = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php'); 

} 

.....//pilih seminar proposal yang telah dilaksanakan 

....//dapatkan id seminar proposal 

$pilih = mysql_query("SELECT * FROM bak_seminar, bak_proposal, 

bak_dosen WHERE bak_seminar.id_proposal = 

bak_proposal.`id_judul` AND bak_proposal.`kode_dosen` = 

bak_dosen.`kode_dosen` AND id_seminar = 'id'"); 

if ($act == 'acc'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_seminar SET hasil_seminar 

= 'Diterima' WHERE id_seminar = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php'); 

} 
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5.2.5.6. Validasi Ujian Skripsi 

Validasi ujian skripsi dilakukan Bagian Akademik untuk mengesahkan ujian 

skripsi yang telah dilakukan. Ujian skripsi tersebut apakah lulus atau tidak. 

Perintah query pada fungsi ini akan mengubah nilai kolom hasil seminar pada 

tabel seminar proposal dalam database. 

 

Gambar 5.23. Validasi Ujian Skripsi 

 

5.3. Pengujian User 

Hasil pengujian pengguna diperoleh dari angket evaluasi program 

yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan staff administrasi akademik di 

jurusan dan fakultas humaniora. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan 

cheklist pada angka yang ada dengan keterangan angka 5 untuk yang terbaik, 

dan angka 1 untuk yang terburuk. Angket evaluasi ini diberikan kepada 20 

mahasiswa, 7 dosen pembimbing dan 3 staff administrasi akademik (satu staff 

akademik fakultas dan dua staff akademik jurusan, yaitu jurusan BSA dan 

BSI). Sedangkan daftar responden angket evaluasi program pada tabel tabel 

5.1 sebagaimana berikut: 

No. Nama NIM Jabatan 

1.  Zumrotun Lutfiah 12320054 Mahasiswa 

2.  Luluk Khoiriyah 12320115 Mahasiswa 

3.  Fathimah Zahra 12310025 Mahasiswa 

4.  Wildan Hanifah Syafa'ah 12320146 Mahasiswa 

5.  Indah Rolesta 12320019 Mahasiswa 

.....//pilih ujian skripsi yang telah dilaksanakan 

....//dapatkan id ujian skripsi 

$pilih = mysql_query("SELECT * FROM bak_ujiskripsi, 

bak_proposal, bak_dosen WHERE bak_ujiskripsi.id_proposal = 

bak_proposal.`id_judul` AND bak_proposal.`kode_dosen` = 

bak_dosen.`kode_dosen` AND id_ujian = 'id'"); 

if ($act == 'acc'){ 

    $insert = mysql_query("UPDATE bak_ujiskripsi SET 

hasil_ujian = 'Diterima' WHERE id_ujian = '$id'"); 

    if($insert == FALSE){ 

        echo "<p>Proses gagal, karena:".(mysql_error())."</p>"; 

    } 

    header('location:../../main.php'); 

} 
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6.  Septa Prifanti 12320035 Mahasiswa 

7.  Rizki Maulita 12320022 Mahasiswa 

8.  M. Imron Rosyadi, M.M.  Staff Fakultas 

9.  Tri Rahma Dinayanti, S.S.  Staff BSI 

10.  Khoirul Anas, S.S.  Staff BSA 

11.  Ma’rifatul Munjiah, M.HI.  Dosen Pembimbing 

12.  Dr. H. Halimi, M.Pd., M.A.  Dosen Pembimbing 

13.  Dr. M. Faisol, M.Ag.  Dosen Pembimbing 

14.  Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A.  Dosen Pembimbing 

15.  Dr. H. Halimi, M.Pd., M.A.  Dosen Pembimbing 

16.  Muzakki Afifuddin, M.Pd.  Dosen Pembimbing 

17.  Vita Nur Santi, M.Pd.  Dosen Pembimbing 

18.  Luqi Faizal 12320049 Mahasiswa 

19.  Hasbulloh Alfian Fadhli D. 11310020 Mahasiswa 

20.  Ellyn Claudia Roseline 12310008 Mahasiswa 

21.  Fathimah Zahra 12310025 Mahasiswa 

22.  Aida Humaira 12310044 Mahasiswa 

23.  Rossita Daniati Faridah 12310056 Mahasiswa 

24.  Ainur Rohmah 12310074 Mahasiswa 

25.  Nafisah Dhuha 12320103 Mahasiswa 

26.  Dhinnoor 12320111 Mahasiswa 

27.  Laily Mufarrochah 12320064 Mahasiswa 

28.  Linda Fitriani 12320073 Mahasiswa 

29.  Fildi Chelia Ginasya 12320083 Mahasiswa 

30.  Dita Isnaini Maulidiyah 12320142 Mahasiswa 

 

Hasil penilaian dari responden dapat dilihat pada tabel 5.2. 

No. Pernyataan 
Penilaian Responden 

1 2 3 4 5 

1 Desain program  1 6 18 5 

2 Kemudahan dalam pemakaian   4 19 7 
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3 Kesesuaian dengan alur skripsi   5 15 10 

4 Kelengkapan entri data yang dibutuhkan   3 20 7 

5 Keakuratan informasi dan data  1 3 18 8 

6 Kegunaan program   1 7 22 

7 Penilaian program secara keseluruhan   5 20 5 

 

Keterangan skala penilaian: 

 Nilai 1 = sangat kurang  

 Nilai 2 = kurang   

 Nilai 3 = cukup   

 Nilai 4 = baik   

 Nilai 5 = sangat baik 

1.  Presentase pengujian user terhadap desain program sebagai berikut: 

 Nilai 2 = (1/30) * 100% = 3,3% 

 Nilai 3 = (6/30) * 100% = 20% 

 Nilai 4 = (18/30) * 100% =  60% 

 Nilai 5 = (5/30) * 100% =16,6% 

2. Presentase pengujian user terhadap kemudahan dalam pemakaian program 

adalah sebagai berikut: 

 Nilai 3 = (4/30) * 100% = 13,3% 

 Nilai 4 = (19/30) * 100% =  63,3% 

 Nilai 5 = (7/30) * 100% = 23% 

3. Presentase pengujian user terhadap kesesuaian dalam alur skripsi adalah 

sebagai berikut: 

 Nilai 3 = (5/30) * 100% = 16,6% 

 Nilai 4 = (15/30) * 100% =  50% 

 Nilai 5 = (10/30) * 100% = 33,3% 

4. Presentase pengujian user terhadap Kelengkapan entri data yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

 Nilai 3 = (3/30) * 100% = 10% 

 Nilai 4 = (20/30) * 100% =  66,6% 

 Nilai 5 = (7/30) * 100% = 23,3% 
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5. Presentase pengujian user terhadap Keakuratan informasi dan data adalah 

sebagai berikut: 

 Nilai 2 = (1/30) * 100% = 3,3% 

 Nilai 3 = (3/30) * 100% = 10% 

 Nilai 4 = (18/30) * 100% =  60% 

 Nilai 5 = (8/30) * 100% = 26,6% 

6. Presentase pengujian user terhadap Kegunaan program adalah sebagai 

berikut: 

 Nilai 3 = (1/30) * 100% = 3,3% 

 Nilai 4 = (7/30) * 100% =  23,3% 

 Nilai 5 = (22/30) * 100% = 73,3% 

7. Presentase pengujian user terhadap Penilaian program secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut: 

 Nilai 3 = (5/30) * 100% = 16,6% 

 Nilai 4 = (20/30) * 100% =  66,6% 

 Nilai 5 = (5/30) * 100% = 16,6% 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dalam pembuatan sistem informasi manajemen administrasi skripsi, beserta 

sejumlah saran-saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan pembuatan sistem informasi manajemen 

administrasi skripsi pada Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 Sistem dapat  membuat proses administrasi skripsi lebih mudah 

dan terstruktur jelas. 

 Dengan adanya program ini, dosen dapat memantau status 

bimbingan mahasiswanya dengan lebih jelas dan mudah. 

 Dengan adanya program ini, dosen dan mahasiswa dapat segera 

mengetahui semua informasi terkait proses skripsi seperti: jadwal 

seminar proposal, jadwal ujian skripsi, dll. 

 Dengan adanya program ini, penggunaan kertas selama proses 

pembimbingan dan konsultasi dapat ditekan semaksimal 

mungkin. 

 Dengan adanya program ini, petugas administrasi lebih mudah 

membuat jadwal ujian dan menentukan penguji. 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari segi desain program dan 

kemudahan penggunaan program, program ini memiliki desain 

yang bagus dan mudah digunakan oleh user. 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari segi kelengkapan entry data yang 

dibutuhkan dan keakuratan informasi dan data, program ini 

memiliki kelengkapan entry data dan keakuratan informasi yang 

baik. 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari segi kegunaan program ini bagi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

program ini dianggap sangat berguna dan harus segera 
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diimplementasikan di seluruh fakultas yang ada di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

6.2. Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan dan pengembangan 

program lebih lanjut diantaranya: 

 Program ini sudah diimplementasikan di Fakultas Humaniora 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan 

mendapatkan tanggapan yang positif dari pengguna (user), maka 

itu pengimplementasian program ini di seluruh fakultas yang ada 

di UIN menjadi pekerjaan yang harus segera terealisasi. 

 Program ini perlu ditambahkan fitur forum komunikasi untuk 

dosen dan mahasiswa seperti yang ada pada Whatsup atau 

facebook agar dosen dan mahasiswa dapat saling bertukar pikiran 

meski tidak bertemu secara langsung. 

 Untuk pengembangan program ini, maka perlu dikembangkan 

dengan jaringan smartphone agar lebih memudahkan 

mengaksesnya. 

 Tampilan program lebih dipercantik lagi. 
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Penelitian Kompetitif Individual/Kolektif

Program Bantuan Dana Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA 
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• Latar belakang

• Identifikasi Masalah

• Rumusan Masalah

• Batasan Masalah

• Tujuan Khusus

• Urgensi Penelitian



 Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis 
oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan 
akhir pendidikan akademisnya;

 Begitu pentingnya sebuah skripsi bagi mahasiswa 
sehingga Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir 
menyatakan tidak setuju jika tugas akhir para 
mahasiswa tersebut dibuang;

 Universitas wajib menyimpan hasil karya skripsi 
dan tugas akhir para mahasiswanya. Idealnya tetap 
disimpan meski sudah didigitalisasi (disimpan 
dalam komputer, dan kemudian digunakan sebagai 
basis data);



 Laporan registrasi mahasiswa UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang Semester Gasal Tahun Akademik 
2015-2016 menyebutkan bahwa ada 2.379 mahasiswa 
yang masuk dalam daftar mahasiswa semester kritis 
(Laporan Registrasi Gasal, 2015: 384-411);

 Banyaknya Mahasiswa asing yang belajar di UIN 
Maliki Malang menjadi tantangan tersendiri bagi 
Universitas untuk meningkatkan pelayanan terhadap 
mahasiswa tersebut;

 Dalam rekapitulasi registrasi semester gasal tahun 
2015-2016 disebutkan bahwa ada sekitar 361 
Mahasiswa Luar Negeri yang sedang melakukan studi 
di UIN Maliki Malang (Laporan Registrasi Gasal, 2015: 
v);



 Melihat permasalahan yang terjadi maka sudah 
seharusnya UIN Maliki Malang meningkatkan mutu 
pelayanan melalui pelayanan prima.;

 Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah 
“Excellent Service” yang secara harfiah berarti pelayanan 
yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik.

 Dalam hal ujian skripsi UIN Maliki Malang memiliki 
standar pelayanan yang sudah ditetapkan, mulai dari 
pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Untuk itu, 
dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah 
proses administrasi skripsi mulai dari pembimbingan, 
ujian, hingga upload skripsi secara online dan ini bisa 
dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) (Kenneth, 2008:14).



 Sistem Informasi Manajemen Administrasi 
Skripsi (SIMAS) merupakan sebuah Sistem 
Layanan Online yang dapat membantu 
mahasiswa yang sedang atau akan menyusun 
skripsi, mulai dari pendaftaran, pengajuan 
judul skripsi, seminar proposal, 
pembimbingan, dan ujian skripsi. Dengan 
layanan ini, diharapkan mahasiswa dapat 
menyelesaikan skripsi tepat waktu. 



 Terbatasnya layanan informasi skripsi.

 Tidak adanya database mahasiswa yang 
sedang menyusun skripsi.

 Pengembangan sarana administrasi berbasis 
online untuk penguatan posisi UIN Maulana 
Malik Ibrahim menuju World Class University.



1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi 
berbasis web yang dapat mempermudah 
proses pelayanan skripsi di UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang? 

2. Bagaimana pendapat pengguna terhadap 
layanan yang ada pada sistem informasi 
manajemen administrasi skripsi?



Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai 
berikut:

 Penelitian dilakukan di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang dengan Fakultas Humaniora 
sebagai sampel.

 Sistem ini mencakup pengajuan judul, seminar 
proposal, bimbingan skripsi, dan ujian skripsi.



Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan
sebuah produk berupa sistem informasi manajemen
administrasi skripsi (SiMAS) berbasis web yang dapat
memudahkan pengguna dalam mengakses informasi
terkait ujian skripsi, dan memudahkan petugas
akademik fakultas dalam melakukan penjadwalan
ujian skripsi serta menjadikannya sebagai database
skripsi mahasiswa mulai dari pendaftaran sampai
pelaksanaannya karena ada beberapa data yang
dibutuhkan dalam pelaporan mahasiswa/ lulusan di
laman http://forlap.dikti.go.id dan yang lebih penting
dari semua itu ialah terekamnya proses penyusunan
skripsi mahasiswa dari awal hingga akhir.



 Penelitian ini merupakan upaya untuk 
memberikan solusi bagi mahasiswa yang ingin 
menyusun skripsi dimanapun mereka berada, baik 
di dalam negeri maupun yang sedang di luar 
negeri, karena realita menyebutkan bahwa 
mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
juga banyak yang berasal dari luar negeri.

 Produk dari sistem layanan ini diharapkan dapat 
memudahkan semua pihak dalam mengaksesnya, 
baik mahasiswa maupun petugas BAK Fakultas.



 Hasil dari penelitian ini akan menjadikan layanan 
informasi dalam SIAKAD UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang menjadi lebih beragam dan 
tentunya mampu memberikan waktu yang lebih 
luas bagi mahasiswa untuk mengaksesnya karena 
tidak terbatas jam kerja pegawai.

 Dengan sistem informasi manajemen administrasi 
skripsi (SiMAS) diharapkan dapat mengurangi 
jumlah mahasiswa yang masuk dalam mahasiswa 
semester kritis, karena mereka dapat mengurangi 
nilai dalam akreditasi jurusan maupun universitas.

 Sistem ini akan memperkuat layanan administrasi 
secara online di UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang.



Sistem Informasi Manajemen

Pelayanan Prima

Research and Development



 Sistem informasi adalah sebuah rangkaian 
prosedur formal di mana data dikelompokkan, 
diproses menjadi informasi, dan 
didistribusikan kepada pengguna. 

 Sedangkan sistem informasi manajemen 
merupakan salah satu jenis sistem informasi 
yang secara khusus ditujukan untuk 
menghasilkan informasi bagi pihak manajemen 
dan untuk pengambil keputusan. (Abdul 
Kadir, 2014)



 Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam 
manajemen modern yang mengutamakan kepedulian 
terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis 
disebut juga sebagai excellent service. Excellent service, 
customer service, dan customer care pada dasarnya adalah 
sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. 
Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan 
kepada pelanggan, minimal harus ada tiga hal pokok, yakni: 
peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, 
dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada 
standar layanan tertentu. Jadi, keberhasilan program 
pelayanan prima tergantung pada penyelarasan 
kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan 
tanggungjawab dalam pelaksanaannya. 



 Metode Penelitian dan Pengembangan atau dalam bahasa 
Inggrisnya Research and Development adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 
tertentu, dan menguji keefektifan produk tertentu.

 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk 
menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 
berfungsi dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian 
untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian 
dan pengembangan bersifat longitudinal (bertahap bisa 
multy years). Penelitian Hibah Bersaing (didanai oleh 
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi), adalah penelitian 
yang menghasilkan produk, sehingga metode yang 
digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan.



 Metode penelitian dan pengembangan telah 
banyak digunakan pada bidang-bidang Ilmu 
Alam dan Teknik. Hampir semua produk 
teknologi seperti alat-alat elektronik, 
kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal 
laut, senjata, obat-obatan, alat-alat kedokteran, 
bangunan gedung bertingkat, dan alat-alat 
rumah tangga yang moderndiproduk dan 
dikembangkan melalui penelitian dan 
pengembangan. Namun demikian metode 
penelitian dan pengembangan bisa juga 
digunakan dalam bidang ilmu-ilmu social 
seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, 



 Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Tugas 
Akhir Berbasis Short Message Service (SMS) Gateway 
di Fasilkom Unsri (Ali Ibrahim, 2011).

 Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis 
Web Untuk Sistem Informasi Akademik Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta (Studi Kasus: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta) (Anastasius Triseptian, 2010).

 Sistem Manajemen Skripsi Program Manajemen Bisnis 
Berbasis Web Service dan PhoneGap (Andrey 
Hariyanto, Adi Wibowo, dan Agustinus Noertjahyana, 
2013)

 Rancang Bangun Aplikasi Sistem Sidang Skripsi 
Menggunakan Metode Object Oriented (Slamet Arif 
Billah dan Selamet Hariadi, 2010)
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PENDAHULUAN

• Latar belakang

• Identifikasi Masalah

• Rumusan Masalah

• Batasan Masalah

• Tujuan Khusus

• Urgensi Penelitian



Latar Belakang
 Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh 

mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan 
akademisnya;

 Begitu pentingnya sebuah skripsi bagi mahasiswa sehingga 
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan tidak setuju 
jika tugas akhir para mahasiswa tersebut dibuang;

 Universitas wajib menyimpan hasil karya skripsi dan tugas 
akhir para mahasiswanya. Idealnya tetap disimpan meski 
sudah didigitalisasi (disimpan dalam komputer, dan kemudian 
digunakan sebagai basis data);



Lanjutan....
 Laporan registrasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang Semester Gasal Tahun Akademik 2015-2016 
menyebutkan bahwa ada 2.379 mahasiswa yang masuk dalam 
daftar mahasiswa semester kritis (Laporan Registrasi Gasal, 
2015: 384-411);

 Banyaknya Mahasiswa asing yang belajar di UIN Maliki 
Malang menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas untuk 
meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa tersebut;

 Dalam rekapitulasi registrasi semester gasal tahun 2015-2016 
disebutkan bahwa ada sekitar 361 Mahasiswa Luar Negeri 
yang sedang melakukan studi di UIN Maliki Malang (Laporan 
Registrasi Gasal, 2015: v);



Lanjutan....
 Melihat permasalahan yang terjadi maka sudah seharusnya UIN 

Maliki Malang meningkatkan mutu pelayanan melalui pelayanan 
prima.;

 Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent 
Service” yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan 
atau pelayanan yang terbaik.

 Dalam hal ujian skripsi UIN Maliki Malang memiliki standar 
pelayanan yang sudah ditetapkan, mulai dari pendaftaran hingga 
pelaksanaan ujian. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat 
mempermudah proses administrasi skripsi mulai dari 
pembimbingan, ujian, hingga upload skripsi secara online dan ini 
bisa dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen 
(SIM) (Kenneth, 2008:14).



Lanjutan....

 Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) 

merupakan sebuah Sistem Layanan Online yang dapat 

membantu mahasiswa yang sedang atau akan menyusun 

skripsi, mulai dari pendaftaran, pengajuan judul skripsi, 

seminar proposal, pembimbingan, dan ujian skripsi. Dengan 

layanan ini, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan 

skripsi tepat waktu. 



Identifikasi Masalah

 Terbatasnya layanan informasi skripsi.

 Tidak adanya database mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi.

 Pengembangan sarana administrasi berbasis online untuk 

penguatan posisi UIN Maulana Malik Ibrahim menuju World 

Class University.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi berbasis web 

yang dapat mempermudah proses pelayanan skripsi di UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang? 

2. Bagaimana pendapat pengguna terhadap layanan yang ada 

pada sistem informasi manajemen administrasi skripsi?



Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

 Penelitian dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

dengan Fakultas Humaniora sebagai sampel.

 Sistem ini mencakup pengajuan judul, seminar proposal, 

bimbingan skripsi, dan ujian skripsi.



Tujuan Khusus

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk

berupa sistem informasi manajemen administrasi skripsi

(SiMAS) berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam

mengakses informasi terkait ujian skripsi, dan memudahkan

petugas akademik fakultas dalam melakukan penjadwalan ujian

skripsi serta menjadikannya sebagai database skripsi mahasiswa

mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaannya karena ada

beberapa data yang dibutuhkan dalam pelaporan mahasiswa/

lulusan di laman http://forlap.dikti.go.id dan yang lebih penting

dari semua itu ialah terekamnya proses penyusunan skripsi

mahasiswa dari awal hingga akhir.



Urgensi Penelitian

 Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan solusi 

bagi mahasiswa yang ingin menyusun skripsi dimanapun 

mereka berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang di 

luar negeri, karena realita menyebutkan bahwa mahasiswa 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga banyak yang berasal 

dari luar negeri.

 Produk dari sistem layanan ini diharapkan dapat memudahkan 

semua pihak dalam mengaksesnya, baik mahasiswa maupun 

petugas BAK Fakultas.



Lanjutan........
 Hasil dari penelitian ini akan menjadikan layanan informasi 

dalam SIAKAD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi 
lebih beragam dan tentunya mampu memberikan waktu yang 
lebih luas bagi mahasiswa untuk mengaksesnya karena tidak 
terbatas jam kerja pegawai.

 Dengan sistem informasi manajemen administrasi skripsi 
(SiMAS) diharapkan dapat mengurangi jumlah mahasiswa 
yang masuk dalam mahasiswa semester kritis, karena mereka 
dapat mengurangi nilai dalam akreditasi jurusan maupun 
universitas.

 Sistem ini akan memperkuat layanan administrasi secara 
online di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



KAJIAN PUSTAKA 

Sistem Informasi Manajemen

Pelayanan Prima

Research and Development



Sistem Informasi Manajemen

 Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di 

mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan 

didistribusikan kepada pengguna. 

 Sedangkan sistem informasi manajemen merupakan salah satu 

jenis sistem informasi yang secara khusus ditujukan untuk 

menghasilkan informasi bagi pihak manajemen dan untuk 

pengambil keputusan. (Abdul Kadir, 2014)



Pelayanan Prima
 Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam 

manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap 
pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga 
sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer 
care pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda pada konsep 
pendekatannya saja. Namun yang paling penting dalam 
memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada tiga 
hal pokok, yakni: peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan 
terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada 
standar layanan tertentu. Jadi, keberhasilan program pelayanan 
prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, 
penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggungjawab dalam 
pelaksanaannya. 



Research and Development
 Metode Penelitian dan Pengembangan atau dalam bahasa 

Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 
keefektifan produk tertentu.

 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian 
yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan 
produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat luas, maka 
diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 
Jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal (bertahap 
bisa multy years). Penelitian Hibah Bersaing (didanai oleh 
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi), adalah penelitian yang 
menghasilkan produk, sehingga metode yang digunakan adalah 
metode penelitian dan pengembangan.



Lanjutan...

 Metode penelitian dan pengembangan telah banyak 

digunakan pada bidang-bidang Ilmu Alam dan Teknik. Hampir 

semua produk teknologi seperti alat-alat elektronik, 

kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, 

obat-obatan, alat-alat kedokteran, bangunan gedung 

bertingkat, dan alat-alat rumah tangga yang moderndiproduk 

dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. 

Namun demikian metode penelitian dan pengembangan bisa 

juga digunakan dalam bidang ilmu-ilmu social seperti 

psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain.



Previous Research
 Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir Berbasis 

Short Message Service (SMS) Gateway di Fasilkom Unsri (Ali 
Ibrahim, 2011).

 Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web Untuk 
Sistem Informasi Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(Studi Kasus: Universitas Atma Jaya Yogyakarta) (Anastasius 
Triseptian, 2010).

 Sistem Manajemen Skripsi Program Manajemen Bisnis Berbasis 
Web Service dan PhoneGap (Andrey Hariyanto, Adi Wibowo, dan 
Agustinus Noertjahyana, 2013)

 Rancang Bangun Aplikasi Sistem Sidang Skripsi Menggunakan 
Metode Object Oriented (Slamet Arif Billah dan Selamet Hariadi, 
2010)



Terima kasih



PELAYANAN PRIMA

Oleh: Akhmad Shofi’i



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat 

diharapkan mampu memahami dan menjelaskan 

pengertian, prinsip dan konsep pelayanan prima



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Pelayanan adalah upaya untuk membantu 

menyiapkan, menyediakan, atau mengurus 

keperluan orang lain

Unsur Pelayanan

LAYANAN PELANGGAN



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Pelayanan publik adalah 

segala kegiatan 

pelayanan yang 

dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(Kep MenPan No: 

63/Kep/M.PAN/7/2003)

Hakikat dari pelayanan publik adalah pemberian 

pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat 

(LAN RI; 2004)



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Pelayanan prima diartikan sebagai pelayanan yang 

terbaik, yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. 

Standar Pelayanan Prima

SPP berbentuk suatu 

dokumentasi berisi rincian 

teknis dari sebuah pelayanan 

mencakup pernyataan visi dan 

misi pelayanan, prosedur 

pelayanan, dana alur 

pelanggan, ketentuan tarif, 

prasyarat pelayanan, 

klasifikasi pelanggan, jenis 

layanan, jaminan mutu dan 

janji pelayanan.



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

MUTU PELAYANAN

Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan 

yang standar

Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan

Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi, sarana, dan 

prasarana yang memadai

Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak 

bertentangan dengan kode etik

Pelaksanaan layanan dapat memuaskan pelanggan

Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan petugas pelayanan

Pelaksanaan pelayanan mendatangkan keuntungan bagi lembaga 

penyedia pelayanan



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

PRINSIP PELAYANAN PRIMA

Mengutamakan pelanggan

Merupakan sistem yang efektif

Melayani dengan hati nurani

Perbaikan berkelanjutan

Memberdayakan pelanggan



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Falsafah Pelayanan Prima

KONSEP PELAYANAN PRIMA

“Pengembangan sistem pelayanan perlu dimulai dengan 

inisiatif, kreativitas, dan tanggungjawab untuk 

menciptakan dinamika kehidupan yang lebih baik lagi 

bagi para pelanggan.”



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Gerakan Regom (Reinventing The Government)

KONSEP PELAYANAN PRIMA

Katalitik: menumbuhkan pelayanan masyarakat yang mandiri

Menjadi milik masyarakat: sebagai perangkat dinamika masyarakat 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum

Kompetitif: menyajikan pelayanan dengan mutu terbaik dan biaya 

yang terjangkau

Mengemban misi: memberdayakan masyarakat

Mengutamakan hasil akhir: investasi pemerintah diupayakan pada 

kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kemajuan 

masyarakat

Mengutamakan pelanggan: memenuhi kebutuhan masyarakat luas

Mendapat keuntungan

Melihat ke depan: mencegah timbulnya masalah sosial

Desentralisasi

Menciptakan pasar



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Akuntabilitas Publik

KONSEP PELAYANAN PRIMA

Penyelenggaraannya tidak dimonopoli oleh Pemerintah

Pemanfaatannya oleh masyarakat ditawarkan melalui 

mekanisme pasar

Keputusan politik yang melandasi lahirnya setiap 

bentuk pelayanan diambil berdasarkan hasil konsensus 

bersama masyarakat

Membuka pintu pengawasan oleh masyarakat khususnya 

mengenai penggunaan sumber daya dan tingkat 

kinerjanya



BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KONSEP PELAYANAN PRIMA

Karakteristik Pelayanan Prima

KONSEP PELAYANAN PRIMA

Kesederhanaan;

Kejelasan;

Kepastian Waktu;

Akurasi;

Keamanan;

Tanggung jawab;

Kelengkapan sarana dan prasarana;

Kemudahan akses;

Kedisiplinan;

Kenyamanan.

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003



BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN

Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat 
diharapkan mampu memahami dan menjelaskan 

jenis-jenis pelayanan



BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN

Menurut Klasifikasi Pelanggan

Pelayanan eksternal

Pelayanan internal



BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN

Berdasarkan Tahapan Pelayanan

Pelayanan pra-transaksi

Pelayanan saat transaksi

Pelayanan pasca transaksi



BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN

Menurut Prioritas Pengembangan

Pelayanan Utama

Pelayanan Pendukung

Pelayanan Tambahan



BAB IV
TEKNIK APLIKASI PELAYANAN PRIMA



BAB IV
TEKNIK APLIKASI PELAYANAN PRIMA

Siklus Pengembangan Pelayanan

Pembaharuan desain

Sosialisasi & koordinasi

Penyusunan standar pelayanan

Persiapan penyelenggaraan

Penyelenggaraan

Evaluasi
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UNIVERSITAS BERTARAF
INTERNASIONAL

Oleh: Akhmad Shofi’i
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AMANAT KONSTITUSI 
tentang hakekat & tujuan pendidikan

PEMBUKAAN UUD 1945:

“….melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah indonesia, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial”.

Pasal 28C ayat (1) UUD’45:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya 
demi meningkatkan kualitas hidupnya demi 

kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan bukan hanya merupakan 
pilar terpenting dalam upaya 

mencerdaskan bangsa, tetapi juga 
merupakan syarat mutlak bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 
yang berkeadilan

Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mewncerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya portensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan YNE, 
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, demokratis dan 
bertanggungjawab

Pas 3 UU 20/2003

PP 19 Tahun 2005 tentang SNP

Permendiknas No 23, 2006 tentang  
Kompetensi Kelulusan
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LANDASAN DAN PENTAHAPAN 
PERINTISAN UNIVERSITAS BERTARAF 

INTERNASIONAL (SBI)

Sumber:  Pedoman Penjaminan Mutu UNIVERSITAS/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Depdiknas 2007 
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 UUSPN 20/2003 pasal 50 ayat 3, pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
menyelengarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dan semua 
jenjang pendidik untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf 
internasional. 

 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), pasal 61 ayat 1

 PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

• PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
• Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

UNIVERSITAS Bertaraf Internasional.
• Pedoman Penjaminan Mutu UNIVERSITAS/Madrasah 

Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah (Mendiknas, 27 Juni 2007).

LANDASAN YURIDIS
Perintisan UNIVERSITAS Bertaraf Internasional

(SBI)
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WCU adalah UNIVERSITAS/madrasah yang 
sudah memenuhi standar nasional pendidikan
dan diperkaya dengan mengacu pada standar
pendidikan salah satu anggota Organization for 
Economic Development (OECD) dan/atau
negara tertentu yang mempunyai keunggulan
tertentu dalam bidang pendidikan sehingga
memiliki daya saing di forum internasional.

Definisi

LANDASAN KONSEPTUAL
Perintisan UNIVERSITAS Bertaraf Internasional

(SBI)

WCU = SNP + X
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 Sebagai persiapan terjadinya migrasi 
tenaga kerja internasional

 Meningkatkan daya saing tenaga kerja 
Indonesia di pasar kerja internasional

 Mempertahankan pasar kerja lokal 
yang dibentuk oleh perusahaan asing 
di Indonesia
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Pengembangan SBI

• Berpedoman pada SNP Plus X

• Dikembangkan atas kebutuhan dan Prakarsa 
UNIVERSITAS

• Kurikulum harus Bertaraf Internasional, 
mutakhir, canggih sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi global

• Menerapkan MBS dengan tata kelola yang baik

• Menerapkan proses belajar yang Dinamis

• Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan
transformasional/visioner

• Memiliki SDM yang profesional dan tangguh
dengan manajemen yang dikembangkan secara
profesional

• Didukung oleh sarana-prasarana yang lengkap, 
Relevan, mutakhir, canggih dan bertaraf
internasional

X adalah penguatan, 
pengayaan, perluasan, 
pendalaman, 
pengadaptasian
bahkan pengadopsian
sebagian atau seluruh
komponen
UNIVERSITAS luar
negeri yang secara
internasional terbukti
mutunya
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Karakteristik Keluaran

a. WCU memiliki keunggulan yang ditunjukkan
dengan pengakuan internasional terhadap
proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang 
berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek;

b. Mempunyai pengakuan internasional yang 
dibuktikan dengan hasil sertifikasi berpredikat
baik dari salah satu negara anggota OECD 
dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.
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Karakteristik Program

a. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 
pendidikan;

b. Menerapkan sistem kredit semester di 
SMA/SMK/MA/MAK;

c. Memenuhi Standar Isi; dan
d. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.
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Karakteristik Proses Belajar Mengajar

a. Proses belajar mengajar pada WCU menjadi teladan bagi
UNIVERSITAS/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak
mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, 
jiwa entrepreneur, jiwa patriot; dan jiwa inovator;

b. Diperkaya dengan model proses pembelajaran UNIVERSITAS 
unggul dari salah satu negara OECD dan/atau negara maju
lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang
pendidikan;

c. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata
pelajaran;

d. Pembelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan
menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata
pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus
menggunakan bahasa Indonesia.
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Karakteristik Pendidik

a. Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran 
berbasis TIK

b. Guru kelompok mata pelajaran sains, matematika, dan 
inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran 
berbahasa Inggris;

c. Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari 
perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi 
A untuk SD/MI;

d. Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari 
perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi 
A untuk SMP/MTs;

e. Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari 
perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi 
A untuk SMA/SMK/MA/MAK.
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Karakteristik Kepala
UNIVERSITAS

a. Kepala UNIVERSITAS/madrasah berpendidikan
minimal S2 dari perguruan tinggi yang program 
studinya berakreditasi A dan telah menempuh
pelatihan kepala UNIVERSITAS/madrasah dari
lembaga yang diakui oleh Pemerintah;

b. Kepala UNIVERSITAS/madrasah mampu
berbahasa Inggris secara aktif;

c. Kepala UNIVERSITAS/madrasah bervisi
internasional, mampu membangun jejaring
internasional, memiliki kompetensi manajerial, 
serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneur yang 
kuat.
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Karakteristik Sarana Prasarana

a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana 
pembelajaran berbasis TIK;

b. Perpustakaan dilengkapi dengan sarana 
digital yang memberikan akses ke sumber 
pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia; 
dan

c. Dilengkapi dengan ruang multi media, ruang 
unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, 
dan lain sebagainya.
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Karakteristik Pengelolaan

a. Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau
sesudahnya dan ISO 14000;

b. Merupakan UNIVERSITAS/madrasah multi kultural;
c. Menjalin hubungan “sister school” dengan

UNIVERSITAS bertaraf internasional di luar negeri;
d. Bebas narkoba dan rokok;
e. Bebas kekerasan (bullying);
f. Menerapkan prinsip kesetaraan jender dalam segala

aspek pengelolaan UNIVERSITAS; dan
g. Meraih medali tingkat internasional pada berbagai

kompetisi sains, matematika, tekonologi, seni, dan
olah raga.
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INFORMASI PENYELENGGARAAN 

RWCU PADA JENJANG DIKDASMEN



16

1. JENJANG UNIVERSITAS DASAR (SD)

1. UNIVERSITAS Dasar Negeri maupun Swasta yang 
telah memenuhi atau hampir memenuhi seluruh
persyaratan komponen Standar Nasional Pendidikan.

2. Memiliki sumber daya pendidikan (Tenaga pendidik
dan kependidikan, biaya, sarana, dll) yang memadai
dan potensial untuk dikembangkan

3. Memiliki lahan ruang terbuka yang memadai untuk
mengembangkan fasilitas penunjang pembelajaran
sesuai dengan tuntutan kebutuhan SDBI

4. Minimal memiliki 12 rombongan belajar

A. KRITERIA SD RSBI
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 UNIVERSITAS Dasar yang telah memenuhi 8 
standar nasional pendidikan

 Telah menerapkan kurikulum nasional diperkaya
dengan kurikulum bertaraf internasional

 Pembelajaran dilakukan dalam bahasa Indonesia 
dan/atau bahasa asing (bilingual)

 Melakukan kerja sama (sister school) dengan
Negara OECD atau negara maju lainnya. 

B. KRITERIA SD SBI
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C. MEKANISME PEMILIHAN SD RSBI

Seleksi & 

Evaluasi

Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota

Dinas Provinsi

(mengetahui/ menyetujui 

proposal)

Ditjen Mandikdasmen

c.q.

Dit.Pembinaan TK &SD

Tim

Penilai

Penetapan 

SD RSBI

Proposal

Tidak

Ya 
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E. PROGRAM BANTUAN SD RSBI

Pemberian bantuan program SD RWCU dimulai tahun 2007 dan

diberikan selama 3 tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No
Penetapan 

SD RSBI

Jumlah 

UNIVERS

ITAS

Jumlah Bantuan masing-masing 

UNIVERSITAS (Rp)

2007 2008 2009 2010

1 Angkatan 1 38 500 jt 300 jt 100 jt

2 Angkatan 2 66 500 jt 100 jt 100 jt

3 Angkatan 3 66 200 jt 150 jt

4 Angkatan 4 33 200 jt
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E. PENTAHAPAN SD RWCU MENJADI SD BI
SD RSBI

Pembinaan selama 3 

tahun Oleh Ditjen 

Mandikdasmen c.q. Dit. 

Pembinaan PTK&SD

Tim

Penilai

Penilaian

SD Bertaraf  

Internasional

Ya

Tidak

Pembinaan ditambah 

2 tahun oleh Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan 

PTK&SD

Tim 

Penilai
Penilaian

SD Bertaraf  

Internasional

Pembinaan 

diserahkan ke 

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi
Ya

Tidak

A

B

B = Proses Penilaian kedua dilaksanakan kepada SMP yang tidak lulus penilaian pertama, setelah 5 tahun pembinaan
A = Proses penilaian pertama dilaksanakan setelah pembinaan selama 3 tahun
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2. JENJANG UNIVERSITAS MENENGAH PERTAMA 

(SMP)

1. Sudah menjadi SMP Standar Nasional (SSN)

2. Hasil Monitoring SSN dapat nilai baik dan amat baik

3. Memiliki maksimal 27 rombel dengan jumlah siswa per 
kelas maksimal 32 siswa sesuai dengan Permendiknas 
No. 24 tahun 2007 dan tidak double shift.

4. UNIVERSITAS tidak sebagai induk SMP terbuka dan 
tidak ditumpangi UNIVERSITAS lain

5. Surat Pernyataan dukungan dari Pemda setempat dan 
Komite UNIVERSITASnya

6. UNIVERSITAS Terakreditasi A dari BAN S/M

7. Prioritas daerah yang belum ada RSBI-nya

A. KRITERIA SMP RSBI
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Kriteria SMP bertaraf internasional adalah

SMP yang sudah memenuhi seluruh standar

nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya

dengan keunggulan mutu tertentu yang

berasal dari negara anggota OECD atau

negara maju lainnya.

B. KRITERIA SMP BI

Sumber: Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SBI
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C. MEKANISME PEMILIHAN SMP RSBI

SMP SSN

Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMP

Tim

VERIFIKASI

VERIFIKASI

SMP SSN

Tidak

Ya
SMP 

RSBI

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi, 

Kab/Kota

1) Pemilihan SMP RWCU merupakan inisiatif dari Kemendiknas untuk menilai SMP SSN

2) SMP SSN = SMP Standar Nasional
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D. PENETAPAN SMP RSBI

Penetapan dan pemberian bantuan program SMP RWCU dimulai tahun 

2007 dan diberikan selama 4 tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No
Penetapan 

SMP RSBI
Kategori

Jumlah 

UNIVE

RSITAS

Jumlah Bantuan masing-masing 

UNIVERSITAS (Rp)

2007 2008 2009 2010

1 Angkatan 1
Bersubsidi 100 400 jt 300 jt 300 jt 300 jt

Mandiri 2 -- -- -- --

2 Angkatan 2
Bersubsidi 99 -- 300 jt 300 jt 300 jt

Mandiri 3 -- -- -- --

3 Angkatan 3
Bersubsidi 69 -- -- 300 jt 300 jt

Mandiri 25 -- -- -- --



25

E. PENTAHAPAN SMP RWCU MENJADI SMP BI

SMP RSBI

Pembinaan selama 4 

tahun Oleh Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMP

Tim

Penilai

Penilaian

SMP Bertaraf  

Internasional

Ya

Tidak

Pembinaan ditambah 

2 tahun oleh Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMP

Tim 

Penilai
Penilaian

SMP Bertaraf  

Internasional

Pembinaan 

diserahkan ke 

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi
Ya

Tidak

A

B

B = Proses Penilaian kedua dilaksanakan kepada SMP yang tidak lulus penialain pertama, setelah 6 tahun pembinaan
A = Proses penilaian pertama dilaksanakan setelah pembinaan selama 4 tahun
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3. JENJANG UNIVERSITAS MENENGAH ATAS (SMA)

A. KRITERIA SMA RSBI

1. Telah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi UNIVERSITAS

2. SMA Kategori Mandiri (SKM);

3. Diutamakan Kabupaten/Kota yang belum ada Rintisan SMA Bertaraf  Internasional;

4. Kabupaten/Kota yang telah mempunyai program rintisan SMP Bertaraf  Internasional;

5. Penyelenggaraan UNIVERSITAS 1 sift (tidak double shift);

6. Memiliki sarana prasarana yang lengkap antara lain:

1) Memiliki 3 labaoratorium IPA (Fisiki, Kimia, Biologi);

2) Memiliki perpustakaan yang memadai;

3) Memiliki laboratorium komputer; 

4) Ada akses internet;

5) Memiliki web UNIVERSITAS;

6) Tersedia ruang kelas yang sesuai dengan rombongan belajar;

7) Memiliki kultur UNIVERSITAS yang memadai (bersih, bebas asap rokok, bebas 

kekerasan, rindang);
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A. KRITERIA SMA RWCU Lanjutan

7. Memiliki sumber daya manusia yang memadai:

1) memiliki kepala UNIVERSITAS:

a. SK Pengangkatan dari pejabat yang berwenang

b. mampu mengoperasikan komputer

c. memiliki kemampuan Bahasa Inggris minimal secara pasif

2) memiliki guru mata pelajaran yang cukup (minimal 80% mengajar sesuai 

latar belakang pendidikan)

3) memiliki staf  penunjang yang memadai (staf  TU, Laboran, Pustakawan, 

Teknisi)

8. Memiliki minimal 9 rombongan belajar. 

9. Mengajukan proposal
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B. KRITERIA SMA SBI

1. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan, yang diwujudkan 

dengan adanya:

a. Dokumen kriteria input siswa (misal:  rapot, tes seleksi dsb)

minimal 7,5;

b. Dokumen SK Kepala UNIVERSITAS tentang nilai KKM 

minimal 7,5 untuk seluruh mata pelajaran;

c. Dokumen nilai rata-rata UN lulusan minimal 7,5;

d. Dokumen meraih kejuaraan nasional, regional, dan 

internasional pada bidang; Matematika, Fisika, Kimia, 

Biologi, Komputer, Astronomi, Kebumian, Ekonomi, Debat 

Bahasa Inggris, Olimpiade Penelitian Siswa, Olimpiade 

Olah raga Siswa Nasional (OOSN), Festival dan Lomba 

Seni Nasinal (FLSSN), selama mengikuti program Rintisan 

SMA Bertaraf  Internasional.
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B. KRITERIA SMA SBI

2. Pemenuhan Standar Isi, yaitu dengan menunjukkan dokumen adopsi, 

adaptasi materi pelajaran berstandar internasional

3. Pemenuhan Standar Proses, dengan menunjukkan adanya :

a. Dokumen proses pembelajaran berbasis TIK dan siswa menggunakan 

fasilitas pembelajaran berbasis TIK sebagai sumber belajar;;

b. Dokumen penyelenggaraan pembinaan kesiswaan untuk meraih 

prestasi bertaraf  internasional ;

4. Pemenuhan Standar Pendidik yaitu dengan menunjukkan:

a. Foto copy ijazah guru yang berpendidikan S2/S3  minimal 30 %;

b. Data kesesuaian mengajar antara ijazah S2 atau S3 bagi pendidik dengan 

mata pelajaran yang diampu.

c. Foto copy sertifikat skor TOEFL ≥ 7,5 (computer based) bagi pendidik 
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B. KRITERIA SMA SBI

5. Pemenuhan Standar Tenaga Kependidikan yaitu dengan menunjukkan :

a. Foto copy ijazah Kepala UNIVERSITAS berpendidikan minimal S2 dari

perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan

tinggi negara lain yang diakui setara S2 di Indonesia 

b. Kepala UNIVERSITAS mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing

lainnya secara aktif;

c. Foto copy sertifikat skor TOEFL ≥ 7,5 (computer based) bagi Kepala

UNIVERSITAS; 

d. Data Kepala UNIVERSITAS mengirimkan guru dalam kolaborasi

internasional secara mandiri;

e. Dokumen penghargaan atas prestasi yang diraih Kepala UNIVERSITAS atau

tenaga kependidikan pada tingkat nasional atau internasional; 

f. Dokumen Kepala UNIVERSITAS menunjukkan data bahwa dirinya

melakukan jejaring internasional. 
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B. KRITERIA SMA SBI

6. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana yang diwujudkan dengan 

adanya: 

a. Data jumlah ruang kelas yang dilengkapi dengan jaringan dan 

perangkat TIK; 

b. Data keadaan ruang perpustakaan digital (dilengkapi jaringan 

internet) yang berfungsi sebagai sumber belajar; 

c. Data keadaan ruang dan fasilitas untuk sumber belajar guru (TRRC) 

yang mendukung pengembangan profesionalisme guru;

d. Data keadaan lab kimia, fisika, dan biologi yang berfungsi sebagai 

sarana belajar siswa; 

e. Data keadaan lab bahasa, dan lab komputer  yang berfungsi sebagai 

sarana belajar siswa.



32

B. KRITERIA SMA SBI

7. Pemenuhan Standar Pengelolaan yang diwujudkan dengan memperlihatkan:

a. Dokumen RKJM, RKT, dan RKAS sebagai penjabaran dari visi dan misi 
UNIVERSITAS; 

b. Bukti fisik penerapan PAS; 

c. Foto copy sertifikasi ISO 9001; 

d. Lingkungan UNIVERSITAS yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, 
dan bebas asap rokok; 

e. Dokumen guru mata pelajaran melaksanakan lesson studi atau Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK);

f. Dokumen UNIVERSITAS melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru sesuai
persyaratan standar nasional;

g. Dokumen kegiatan UNIVERSITAS yang menggunakan bahasa Inggris seperti
majalah dinding, web UNIVERSITAS, diskusi siswa, seminar, dsb;

h. Dokumen UNIVERSITAS melaksanakan kegiatan pertukaran
siswa/berkolaborasi dalam pengembangan jejaring internasional;

i. Dokumen/bukti UNIVERSITAS mendayagunakan TIK dalam aktivitas
kesiswaan berkolaborasi dalam pengembangan jejaring internasional seperti e-
mail, dan dokumen elektronik lainnya.



33

B. KRITERIA SMA SBI

8. Pemenuhan Standar Pembiayaan yang diwujudkan dengan adanya: 

a. Dokumen Dokumen pengumuman pengalokasian anggaran dana 
block grant pada papan pengumuman di UNIVERSITAS;

b. Dokumen penerimaan pembiayaan pemerintah provinsi; 

c. Dokumen penerimaan pembiayaan pemerintah kabupaten/kota;

d. Dokumen penerimaan pembiayaan masyarakat atau sumber lainnya;

e. Dokumen laporan penggunaan alokasi anggaran sesuai dengan
rencana;

f. Laporan pertanggung jawaban keuangan dalam musyawarah pendidik, 
tenaga kependidikan, dan komite UNIVERSITAS;Dokumen kegiatan
UNIVERSITAS yang menggunakan bahasa Inggris seperti majalah
dinding, web UNIVERSITAS, diskusi siswa, seminar, dsb;

g. Dokumen alokasi minimum 20% dari seluruh dana block grant untuk
bea siswa bagi siswa memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang
mampu secara ekonomi, seperti bukti penerima beasiswa.
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C. MEKANISME PEMILIHAN SMA RSBI

Seleksi & 

Verifikasi

UNIVERSITAS + Komite 

UNIVERSITAS/Yayasan

( Membuat proposal)

Dinas Kab/Kota

(mengetahui/ menyetujui 

proposal)

Ditjen Mandikdasmen

c.q.

Dit.Pembinaan SMK

Tim

Penilai

Penetapan 

SMA RSBI

Proposal
Tidak

Ya 

Dinas Pendidikan Provinsi

(mengetahui/ menyetujui 

proposal)
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E. PROGRAM BANTUAN SMA RSBI

Pemberian bantuan program SMA RWCU dimulai tahun 2006 dan

bantuan diberikan selama 5 tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No
Penetapan 

SMA RSBI

Jumlah 

UNIVER

SITAS

Jumlah Bantuan masing-masing UNIVERSITAS 

(Rp)

2006 2007 2008 2009 2010

1 Angkatan 1 100 300 jt 300 jt 300 jt 300 – 600 jt (*) (*)

2 Angkatan 2 100(**) 300 jt 300 jt 300 – 600 jt (*) (*)

3 Angkatan 3 121 (***) 500 jt (*)

*)  = pemberian bantuan disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja yaitu berkisar antara 300 – 600 jt

**) = 2 UNIVERSITAS diturunkan statusnya karena memiliki kinerja yang kurang baik

***) = dari 121 UNIVERSITAS yang ditetapkan 2009, 1 UNIVERSITAS merupakan UNIVERSITAS Mandiri yaitu SMA 
Sutomo Medan
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E. PENTAHAPAN SMA RWCU MENJADI SMA BI

SMA RSBI

Pembinaan Oleh 

Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMA

Tim

Evaluasi

EVALUASI

SMA Biasa

Tidak

Ya

Pembinaan 

dilanjutkan oleh 

Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMA

Tim 

Penilai
Penilaian

SMA Bertaraf  

Internasional

Pembinaan 

diserahkan ke 

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi
Ya

Tidak

A

B

A = Proses Evaluasi dilaksanakan tiap tahun
B = Proses Penilaian dilaksanakan setelah 5 tahun pembinaan
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4. JENJANG UNIVERSITAS MENENGAH KEJURUAN

(SMK)
A. KRITERIA SMK RSBI

1. Diprioritaskan yang mempunyai siswa minimal 1.000 orang (pulau Jawa) 
dan 700 orang (luar Pulau Jawa) kecuali untuk program khusus antara lain 
SMK yang memiliki Bidang Studi Keahlian Seni dan Kerajinan

2. Diprioritaskan yang memiliki luas lahan untuk kelompok teknologi 
minimal 15.000 m2 dan kelompok non teknologi minimal 10.000 m2;

3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki minimal 1 Program Keahlian 
berakreditasi A;

4. Memiliki profil sesuai dengan potensi awal minimal (entry point) WCU 
yang telah ditetapkan;

5. Diprioritaskan SMK yang berada di Kabupaten/Kota yang belum memiliki 
SMK-RSBI;

6. Diprioritaskan SMK yang mendapatkan dukungan dan dana pendamping 
Pemerintah Daerah setempat baik dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi;

7. SMK yang mengusulkan proposal untuk dikembangkan menjadi SMK-
RWCU yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 
rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi;
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1. Output/outcomes bercirikan: (a) lulusan SMK-WCU dapat
melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf
internasional, baik di dalam maupun di luar negeri, (b) lulusan
SMK-WCU dapat bekerja pada lembaga-lembaga dan/atau dunia
bisnis bertaraf internasional, dan/atau berusaha secara mandiri
dalam kancah persaingan global.

2. Proses pembelajaran, penilaian, dan penyelenggaraan harus
bercirikan internasional, yaitu: (a) menumbuhkan kreativitas, dan
kewirausahawanan, (b) menerapkan model pembelajaran aktif, 
kreatif, efektif dan menyenangkan, (c) menerapkan proses 
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
(d) proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris (bilingual), (e) proses penilaian menggunakan
model-model penilaian UNIVERSITAS unggul dari negara anggota
OECD, (f) manajemen penyelenggaraan memenuhi standar
internasional yaitu mengimplementasikan dan meraih ISO 9001 
versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000, serta menjalin
hubungan sister school dengan UNIVERSITAS bertaraf internasional
di luar negeri.

B. KRITERIA SMK SBI
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3. Input WCU yang esensial bertaraf internasional antara lain: (a) telah
terakreditasi dengan nilai A dari badan akreditasi
UNIVERSITAS/nasional dan terakreditasi dari salah satu Negara 
anggota OECD, dan atau Negara maju lainnya yang memiliki
keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, (b) standar kelulusan
lebih tinggi daripada standar kelulusan nasional, sistem administrasi
akademik berbasis TIK, muatan mata pelajaran sama dengan muatan
mata pelajaran UNIVERSITAS unggul diantara Negara anggota
OECD atau Negara maju lainnya yang memiliki keunggulan tertentu
dalam bidang pendidikan, (c) jumlah guru minimal 30% berpendidikan
S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang Program Studinya terakreditasi A 
dan mampu berbahasa asing/berbahasa Inggris aktif, (d) kepala
UNIVERSITAS minimal S2 dari Perguruan Tinggi yang program 
studinya terakreditasi A dan mampu berbahasa asing/berbahasa
Inggris aktif, serta semua guru mampu menerapkan pembelajaran
berbasis TIK, (e) tiap ruang kelas dilengkapi sarana dan prasarana
pembelajaran berbasis TIK, perpustakaan dilengkapi sarana
digital/berbasis TIK, dan memiliki ruang dan fasilitas multi media, 
dan (f)  menerapkan berbagai model pembiayaan yang efisien.

B. KRITERIA WCU Lanjutan
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C. MEKANISME PEMILIHAN SMK RSBI

Seleksi & 

Evaluasi

UNIVERSITAS + Komite 

UNIVERSITAS/Yayasan

( Membuat proposal)

Dinas Kab/Kota

(mengetahui/ menyetujui 

proposal)

Ditjen Mandikdasmen

c.q.

Dit.Pembinaan SMK

Tim

Penilai

Penetapan 

SMK RSBI

Proposal

Tidak

Ya 

Dinas Pendidikan Provinsi

Usulan SMK baru

Dinas Pendidikan Provinsi

(mengetahui/ menyetujui 

proposal)
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E. PROGRAM BANTUAN SMK RSBI

Pemberian bantuan program SMK RWCU dimulai tahun 2007 dan

bantuan diberikan selama 5 tahun dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No
Penetapan SMK

RSBI

Jumlah 

UNIVERS

ITAS

Jumlah Bantuan masing-masing UNIVERSITAS 

(Rp)

2007 2008 2009 2010

1 Angkatan 1 179 450 jt 250 jt 300 – 950 jt (*) 100 jt

2 Angkatan 2 18 250 jt 300 – 950 jt (*) 100 jt

3 Angkatan 3 13 300 – 950 jt (*) 100 jt

4 Angkatan 4 37 100 jt

*)  = pemberian bantuan disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja dan jumlah siswa yaitu berkisar antara 300 – 950 jt
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E. PENTAHAPAN RSMK BI MENJADI SMK BI

A = Proses Evaluasi dilaksanakan tiap tahun

SMK RSBI

Pembinaan Oleh 

Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMK

Tim

Evaluasi

EVALUASI

SMK Biasa

Tidak

Ya

Pembinaan 

dilanjutkan oleh 

Ditjen 

Mandikdasmen c.q. 

Dit. Pembinaan SMK

Tim 

Penilai
Penilaian

SMK Bertaraf  

Internasional

Pembinaan 

diserahkan ke 

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi
Ya

Tidak

A

B

B = Proses Penilaian dilaksanakan setelah 5 tahun pembinaan
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Strategi Menuju World Class 
University

 Melaksanakan Program Pendampingan dari
institusi terkait untuk membantu
UNIVERSITAS mencapai profil SBI

 Mendorong terjalinnya kerjasama
internasional

 Melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu
 Melakukan bench marking internasional
 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
 Memperkuat kualitas SDM pendukung

(Dosen, Rektor UNIVERSITAS)
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ANGKET EVALUASI
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai Wujud Pelayanan PrimaUniversitas Bertaraf Internasional

Narna : Lo\(LJ (Ku,far'rochah
NIM : \e??oo(A
.lenis Kelarnin : Qecennp uan

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora

dengan cara memberi tanda centang (!) pada kolom angka yang sesuai'

Keterangan:
I : sangat kurang 2 : kurang 3 = cukup 4 :  ba i k 5 : sangat baik

Saran:

Sittsr lS"tr:*;.....$.1116.sf S1.....$S.er.....i.s.s*y....hs.x.\v.vhnL....$d3h... .....
hc \tr.

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi angket evaluasi ini. Semoga Allah SWT selalu

rnerahrnati.

3

4
;)

Penilaian
Pernyataan

Desain progfanl

Kemr"rdahan dal am pemakaian

Kesesuaian dengan a lur  s l<r ips i

Kelengkapan entri  data yang dibutuhkan

Keakuratart irrformasi dan data

Kegunaan program

Penilaian program secara keseluruhan



Nama
N I M

ANGKET EVALUASI
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai Wujud Pelayanan PrimaUniversitas Bertaraf Internasional

,?ouf t ,o
:  f  g;roo.t  6

Dantal. faiJat,

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora
derrgan cara menrberi tanda centang ({) pada kolom angka yang sesuai.

Keterangan:
1 : sangat l iurang 2 - '  l<urarrg .3 : cukup 4 : baik 5 : sangat baik

Jenis Kelamin : p*u*pual1

Saran:

Dotdi de,fain

9*e... *$*tghkqn P:,n lp.lgF*p,

T'erima kasih atas kesediaan Anda rlengisi angket evaluasi ini.  Semoga Allah SWT selalu

nrerahmati.

Pernyataan
Peni laian

Desain program

Kemudahan dalam pemakaian

Kesesuaian dengan alur skripsi

Kelengkapan entri data yang dibutuhkan

KeakLrratan infonriasi dan data

Kegunaan program ;

Peni laian program secara keseluruhan



ANGKET EVALUASI

sistem Informasi Manajemen Administrasi skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai wujud Pelayanan Primauniversitas Bertaraf Internasional

ff'€ -%{\
Nama 'fii $;a'la-r,r"* B{w--{-*r*$'
NIM :
Jenis Kelamin :

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora

dengan cara memberi tanda centang ({) pada kolom angka yang sesuai'

Keterangan:
1:sangatkurang 2:kurang 3:cukup 4:baik  5:sangatbaik

Pernvataan
Penilaian

No. I ) 3 4 f,

V1 Desain program

^-/2 Kemudahan dalam Pemakaian

UJ Kesesuaian dengan alur skriPsi

v

l/

4 Kelengkapan entri data yang dibutuhkan

5 Keakuratan informasi dan data
V

6 Kegunaan program

I Penilaian program secara keseluruhan

Saran:

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi angket evaluasi ini' Semoga Allah SWT selalu

merahmati.



ANGKET BVALUASI
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai Wujud Pelayanan PrimaUniversitas Bertaraf Internasional

Nama , fu ft
NIM :
Jenis Kelamin :

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora

dengan cara memberi tanda centang ({) pada kolom angka yang sesuai.

Keterangan:
1:sangatkurang 2:kurang 3:cukup 4:baik  5:sangatbaik

Saran:

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi angket evaluasi ini. Semoga Allah SWT selalu

merahmati.

No. Pernyataan
Penilaian

I ) 3 4 5

I
t Desain program ./

2 Kemudahan dalam pemakaian

a
J Kesesuaian dengan alur skripsi t/

4 Kelengkapan entri data yang dibutuhkan

5 Keakuratan informasi dan data

6 Kegunaan program

Penilaian program secara keseluruhan



ANGKET EVALUASI
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai Wujud Pelayanan PrimaUniversitas Bertaraf Internasional

Nama , Aa {vt''tfM0\tat
N IM :  \ z? \OO\ t
Jenis Kelamin : 

rcf@{\n?\l\ 
d\n

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora
dengan cara memberi tanda centang (r/) pada kolom angka yang sesuai.

Keterangan:
I : sangat kurang 2: kurang 3 : cukup 4: baik 5 : sangat baik

Saran:

w ti\c or (nnot v4!\^?r^q 14w\an b $ ,\lP !\^&w$ag N-1

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi angket evaluasi ini. Semoga Allah SWT selalu

merahmati.

No. Pernyataan
Penilaian

I ) 3 4 f,

Desain program

2 Kemudahan dalam pemakaian V
Kesesuaian dengan alur skripsi V

4 Kelengkapan entri data yang dibutuhkan

5 Keakuratan informasi dan data V
6 Kegunaan program

7 Penilaian program secara keseluruhan



ANGKET EVALUASI
sistem rnformasi Manajemen Administrasi skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai wujud Pelayanan Primauniversitas Bertaraf Internasional

Nama :t{ur Ctrdanq \,r.lt-,uLrvra
NIM : tzargo4?
Jenis Kelamin : 

feceM?uafi

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora
dengan cara memberi tanda centang (r/) pada korom angka yang sesuai.

Keterangan:
I = sangat kurang 2:kurang 3 : cukup 4: baik 5 : sangat baik

Saran:

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi angket evaluasi ini. Semoga Allah SWT selalu
merahmati.

No. Pernyataan
Penilaian

I 2 3 4 f,

1 Desain program v/
2 Kemudahan dalam pemakaian

3 Kesesuaian dengan alur skripsi

4 Kelengkapan entri data yang dibutuhkan

5 Keakuratan informasi dan data

6 Kegunaan program

Penilaian program secara keseluruhan



ANGKET EVALUASI
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Skripsi (SIMAS) Mahasiswa

sebagai Wujud Pelayanan PrimaUniversitas Bertaraf Internasional

Nama , tU \Uurut Uta*i
NIM : Ly,lg7E4
Jenis Kelamin : le.remquon

Beri penilaian Anda tentang Sistem Informasi Manajemen Skripsi Fakultas Humaniora
dengan cara memberi tanda centang ({) pada kolom angka yang sesuai.

Keterangan:
I : sangat kurang 2: kurang 3 : cukup 4: baik 5 : sangat baik

Saran:

Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi angket evaluasi ini. Semoga Allah SWT selalu

merahmati.

No. Pernyafaan
Penilaian

I ) 3 4 f,

I Desain program

2 Kemudahan dalam pemakaian

a
J Kesesuaian dengan alur skripsi

4 Kelengkapan entri data yang dibutuhkan (-/

5 Keakuratan informasi dan data

6 Kegunaan program

7 Penilaian program secara keseluruhan


