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BAB III 

PERANCANGAN 

 

 Pada bab ini dijelaskan perancangan dari sistem yang dibuat. Sistem terdiri dari 4 

bagian yaitu kolokium awal, kolokium lanjut, revisi surat tugas, dan daftar ujian. Sebelum 

dapat mengakses kolokium awal, mahasiswa harus mengisi topik skripsi dan usulan 

pembimbing dalam sistem. 

 

3. 1. Kolokium Awal 

 Kolokium awal terbagi menjadi 2 proses yaitu proses untuk mengikuti kolokium 

awal, dan proses untuk mencetak surat tugas.  

3. 1. 1. Proses Kolokium Awal 

Pada bagian ini mahasiswa akan diberikan tampilan untuk cek persyaratan dan 

unggah proposal awal. Cek persyaratan akan dilakukan oleh sistem dengan data-data 

persyaratan mahasiswa akan diambil dari server dummy yang telah dibuat. Server dummy 

dibuat sebagai simulasi pengganti database Siasat. Mahasiswa baru bisa mengunggah 

proposal jika persyaratan sudah memenuhi. Jika belum akan terdapat pesan error. 

Mahasiswa mengunggah proposal awal dengan scan lembar pengesahan yang telah 

ditandatangani dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal file 5 MB. 

Setelah proposal berhasil terunggah dan berhasil mendaftar awal, sistem akan 

memberi notifikasi ke pembimbing 1 untuk memverifikasi proposal. Tampilan pada 

halaman pembimbing 1 berupa detail info tentang profil dan skripsi dari mahasiswa 

bimbingan, dan sebuah tombol untuk verifikasi proposal. 

Setelah proposal diverifikasi oleh pembimbing1, sistem akan mengirim pesan ke 

kaprogdi untuk melakukan penjadwalan. Untuk melakukan penjadwalan akan disediakan 

form dengan masukan berupa tanggal. Setelah dilakukan penjadwalan oleh kaprogdi, 

sistem akan mengirimkan notifikasi ke mahasiswa berupa jadwal kolokium awal. Jika 

mahasiswa tidak lulus kolokium awal, kaprogdi dapat menjadwalkan ulang kolokium 

awal mahasiswa di sistem. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Sistem Kolokium Awal 

 

3. 1. 2. Proses cetak surat tugas 

Setelah lulus kolokium awal, kaprogdi melakukan verifikasi dan memberikan 

catatan apakah ada revisi ke sistem. Jika proposal perlu direvisi, mahasiswa mengerjakan 

revisi proposal sesuai saran yang sudah diberikan dan mengunggah ke sistem. Jika tidak 

terdapat revisi, mahasiswa bisa langsung mengisi form untuk spesifikasi dan uraian tugas 

sebagai syarat untuk menerbitkan surat tugas. Pembimbing I melakukan verifikasi agar 

surat tugas dapat dibuat dan diterbitkan oleh sistem. Setelah surat tugas diterbitkan, sistem 

membuka akses untuk mahasiswa melakukan proses kolokium lanjut dan revisi surat 

tugas. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Pencetakan Surat Tugas Skripsi 

3. 2. Kolokium Lanjut 

Proses kolokium lanjut hanya bisa diakses oleh mahasiswa setelah mahasiswa 

lulus kolokium awal dan surat tugas telah diterbitkan. Pada proses kolokium lanjut, 

mahasiswa akan diberikan tampilan form untuk unggah file proposal lanjut. Mahasiswa 

mengunggah proposal dengan scan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh 

pembimbing dalam bentuk PDF.  

Setelah proposal berhasil diunggah, sistem akan memberi notifikasi ke 

pembimbing 1 untuk memverifikasi proposal. Akan disediakan tampilan berupa detail 

info tentang profil dan skripsi dari mahasiswa bimbingan, dan sebuah tombol untuk 

verifikasi proposal. 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Proses Pendaftaran Kolokium Lanjut 

Setelah proposal berhasil diunggah, sistem akan memberi notifikasi ke 

pembimbing 1 untuk memverifikasi proposal. Akan disediakan tampilan berupa detail 

info tentang profil dan skripsi dari mahasiswa bimbingan, dan sebuah tombol untuk 

verifikasi proposal. 

Setelah proposal diverifikasi oleh pembimbing1, sistem akan mengirim pesan ke 

kaprogdi untuk melakukan penjadwalan. Setelah dilakukan penjadwalan oleh kaprogdi, 

sistem akan mengirimkan notifikasi jadwal untuk maju kolokium lanjut ke mahasiswa. 

Jika mahasiswa tidak lulus kolokium awal, kaprogdi dapat menjadwalkan ulang kolokium 

lanjut mahasiswa di sistem. 

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus, kaprogdi akan melakukan verifikasi dan 

memberi catatan apakah proposal perlu direvisi. Jika tidak perlu, maka sistem langsung 

dapat menerbitkan bukti maju kolokium lanjut. Jika perlu, mahasiswa mengerjakan revisi 

sesuai dengan saran yang telah diberikan dan mengunggah proposal ke sistem. Kemudian 
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Pembimbing 1 harus verifikasi proposal dan sistem dapat menerbitkan bukti maju 

kolokium lanjut, dan akses untuk mendaftar ujian skripsi dibuka oleh sistem. 

 

3. 3. Revisi surat tugas 

Proses revisi surat tugas dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah melakukan 

kolokium awal. Di dalam proses ini mahasiswa dapat melakukan revisi surat tugas 

sebanyak 3 kali revisi. Revisi surat tugas dapat berupa : 

1. Perubahan judul skripsi 

2. Perubahan spesifikasi  

3. Perubahan uraian tugas 

4. Perpanjangan masa berlaku surat tugas 

 

 

Gambar 3.4. Diagram Alir Proses Revisi Surat Tugas Skripsi 

Mahasiswa melakukan revisi surat tugas dengan melakukan request ke 

Pembimbing 1. Kemudian, Pembimbing 1 membuka akses untuk revisi surat tugas. 

Kemudian mahasiswa akan diberikan tampilan form :revisi surat tugas. Setelah selesai 

melakukan revisi, mahasiswa submit ke sistem. Kemudian Pembimbing 1 memverifikasi 

revisi surat tugas oleh mahasiswa, dan sistem menerbitkan revisi surat tugas. 
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3. 4. Daftar ujian 

Dalam proses daftar ujian terdapat persyaratan yang harus diunggah oleh 

mahasiswa, dan ada juga yang dicek langsung oleh sistem. Persyaratan yang diunggah 

oleh mahasiswa adalah scan ijazah SLTA dan lembar pengesahan skripsi. Sedangkan 

KST, transkrip nilai, transkrip poin keaktifan dan bukti bayar akan dicek oleh sistem.  

Untuk mendaftar ujian lanjut, jumlah IPK dan SKS minimal harus terpenuhi, dan 

nilai D ≤8 sks dan tidak ada nilai E atau sesuai dengan yang ditentukan oleh admin. 

 

Gambar 3.5. Diagram Alir Proses Pendaftaran Ujian Skripsi 

Mahasiswa mengunggah bendel skripsi dengan lembar pengesahan yang telah 

ditandatangani dan syarat lain yaitu . ijazah SLTA. Kemudian sistem akan cek 

persyaratan. Jika persyaratan terpenuhi, Pembimbing 1 akan mendapatkan pemberitahuan 

untuk verifikasi bendel dan mengisi form usulan penguji. Setelah Pembimbing 1 

verifikasi, TU / admin akan mendapatkan notifikasi untuk verifikasi lengkapnya 
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persyaratan mahasiswa, dan Daftar Peserta Ujian diterbitkan oleh sistem. Kemudian 

kaprogdi akan melakukan penjadwalan untuk ujian skripsi. 

 

3. 5. Use case diagram 

Sistem memiliki 3 jenis user yaitu Dosen, Admin, dan Mahasiswa. Dosen sendiri 

dapat memiliki peran tambahan sebagai Kaprogdi yang memiliki tugas tambahan selain 

menjadi dosen pembimbing, yaitu dapat verifikasi ada tidaknya revisi, melihat daftar 

Mahasiswa progdinya, melihat daftar Dosen progdinya dan menjadwalkan untuk 

kolokium dan ujian. 

 

Gambar 3.6. Use Case Diagram Sistem 

 

 

3. 6. Database 

Pada subbab ini akan diperlihatkan rancangan database untuk sistem. Rancangan 

database akan dibagi beberapa bagian untuk dijelaskan fungsi-fungsinya 
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Gambar 3.7. ERD Database untuk Hak Akses User 

 

Pada sistem ini hak akses setiap user diatur di dalam user_access_menu di mana 

setiap user dapat mengakses menu yang telah diatur di dalamnya. Jika user memaksa 

masuk ke menu yang bukan hak aksesnya maka akan di blok. 

 

Gambar 3.8. ERD Database User 
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Gambar 3.9. ERD  Database Bagian-1 

Tabel skripsi memiliki relasi dengan tabel surat_tugas, tabel lanjut, tabel ujian dan 

tabel awal sebagai referensi untuk terhubung ke tabel mahasiswa melalui skripsi id. Di 

dalam tabel skripsi juga terdapat kolom jenis_skripsi yang mengambil referensi dari tabel 

skripsi_jenis, dan kolom status yang mengambil referensi dari tabel skripsi_status. 

 

 

Gambar 3.10. ERD Database Bagian-2 



15 
 

Tabel awal, lanjut, dan ujian memiliki tabel jadwal sendiri yang berfungsi 

menjadwalkan kolokium awal, lanjut dan ujian. Tiga tabel tersebut memiliki relasi ke 

tabel status_pesan untuk mendapatkan pesan notifikasi diproses yang dijalani. 

 

 

Gambar 3.11 ERD Persyaratan dan Mata Kuliah Mayor 

Relasi antara database konsentrasi dan mata_kuliah_mayor digunakan pada saat 

ingin mengecek persyaratan mata kuliah mayor yang ada di kolokium awal. Sedangkan 

variabel persyaratan digunakan untuk patokan mengecek persyaratan dari sistem seperti 

ipk minimal, dan sks minimal. Isi dalam database ini dapat diubah sesuai kebutuhan. 
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