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Bab 3 

Metode Perancangan 

 

3.1. Sistem Informasi UKSW 
Sistem informasi merupakan suatu sistem yang 

sangat penting untuk diterapkan pada suatu instansi terlebih 

instansi pendidikan. Sistem informasi yang diterapkan oleh 

Universitas Kristen Satya Wacana terus berkembang seiring 

perkembangan jaman. Sistem informasi manual seperti surat 

edaran pun telah berganti dengan sistem digital yang dapat 

diakses secara online seiring dengan perkembangan 

teknologi yang ada.  

Sistem informasi yang diterapkan sekarang adalah 

sistem informasi berbasis website yang dapat diakses secara 

online melalui internet. Sistem ini berjalan dengan sangat 

baik dan digunakan oleh seluruh sivitas akademika untuk 

mengakses informasi dari dalam kampus, khususnya 

informasi akademik seperti informasi tentang nilai, tagihan 

keuangan dan kalender akademik. Sayangnya sistem ini 

hanya diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan. Tidak 

banyak orang tua yang dapat menggunakan internet, 

kalaupun ada biasanya mahasiswa tidak memberikan 

username dan password untuk akses ke sistem akademik.  

Untuk mengatasi masalah ini pihak universitas 

memberikan suatu alternatif kepada orang tua maupun siswa 
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yang tidak dapat mengakses internet agar tetap dapat 

memperoleh informasi dengan cara SMS yang ditujukan 

kepada bagian informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 

Sistem SMS Info yang diterapkan adalah sistem SMS 

Center yaitu sistem yang berjalan dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh pihak universitas. SMS Info ini 

dijalankan dengan cara para orang tua atau wali sebagai 

customer dapat mengirimkan perintah permintaan informasi 

melalui SMS. Format SMS telah ditentukan oleh pihak 

universitas. Sehingga akses informasi tidak dapat dilakukan 

jika format SMS salah. 

SMS yang dikirim akan masuk ke dalam sistem 

melalui gateway, kemudian diproses untuk diambil perintah 

yang di kirim sebagai input pemrosesan. Berdasarkan input 

yang masuk sistem akan mencarikan data yang sesuai dengan 

perintah kemudian akan memunculkan jawaban sehingga 

admin dapat melakukan proses untuk mengirim reply pada 

customer. 

 
3.2. Analisis SWOT untuk Sistem Informasi Sekarang 

Berikut adalah hasil analisis sistem informasi yang 

sekarang sedang berjalan di lingkungan Universitas Kristen 

Satya Wacana: 

 

3.2.1. Identifikasi Faktor Internal 

- Kekuatan (strength) 

- Adanya dukungan dari manajemen kampus untuk 

menjalankan sistem informasi. 
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- Tersedianya  fasilitas teknologi informasi yang 

mendukung berjalannya sistem informasi 

 

- Kelemahan (weakness) 

- Belum terjangkaunya seluruh customer yang 

seharusnya mendapat layanan informasi 

- Adanya beban biaya yang ditanggung pelanggan 

untuk akses informasi 

 

3.2.2. Identifikasi Faktor Eksternal 

- Peluang  

- Pengembangan teknologi sistem informasi 

memungkinkan sistem informasi sebagai sarana 

untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggan 

- Tuntutan pelanggan untuk pelayanan sistem 

informasi yang lebih baik 

 

- Ancaman 

- Adanya pihak luar yang berusaha mengganggu alur 

sistem. 

- Kemajuan teknologi informasi yang demikian cepat 

dan tingginya biaya mempengaruhi kemampuan 

perusahaan  dalam pengadaan sarana dan prasarana 

yang lebih baik. 
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3.2.3. Matriks SWOT Sistem Informasi Sekarang 

Internal / Eksternal  

 

Kekuatan 

(Strenght –S) 

Kelemahan 

(Weaknes –W) 
- Tersedianya  

fasilitas teknologi 
informasi yang 
mendukung 
berjalannya sistem 
informasi 

- Tersedianya SDM 
yang dapat 
membangun dan 
menjalankan sistem 
informasi 
 
 

- Belum terjangkaunya 
seluruh customer 
yang seharusnya 
mendapat layanan 
informasi 

- Adanya beban biaya 
yang ditanggung 
pelanggan untuk 
akses informasi 
 

Pe
lu

an
g 

(O
pp

or
tu

ni
ty

 –
 O

) 

- Pengembangan 
teknologi sistem 
informasi 
memungkinkan 
sistem informasi 
sebagai sarana 
untuk lebih 
memuaskan 
kebutuhan 
pelanggan 

- Tuntutan pelanggan 
untuk pelayanan 
sistem informasi 
yang lebih baik 
 

Strategi SO: 

- Membangun sistem 
informasi dengan 
memanfaatkan 
pengadaan 
hardware dan 
netware yang 
tersedia dalam 
penganggaran 
keuangan. 
 

Strategi WO: 

- Pemanfaatan 
teknologi untuk 
membangun sistem 
informasi yang tidak 
memberatkan 
customer terlebih 
pada sisi biaya. 

A
nc

am
an

 
(T

re
at

 –
 T

) 

- Adanya pihak luar 
yang berusaha 
mengganggu alur 
sistem. 

- Kemajuan 
teknologi informasi 
yang demikian 
cepat dan tingginya 
biaya 
mempengaruhi 
kemampuan 
perusahaan  dalam 
pengadaan sarana 
dan prasarana yang 
lebih baik. 

Strategi ST: 

- Memanfaatkan 
sarana yang sudah 
ada untuk 
membangun sistem 
informasi yang 
aman 

- Meningkatkan 
pemanfaatan 
sumber daya 
teknologi informasi 
yang tersedia 

Strategi WT: 

- Memanfaatkan SDM 
yang kompeten untuk 
membangun sistem 
informasi 

- Meningkatkan 
pelayanan dan 
efektifitas sistem 
demi kepuasan 
pelanggan 

Tabel 3.1 Matrik SWOT Sistem Lama 
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3.3. Analisis SWOT untuk Strategi Sistem Informasi 
Dari uraian di atas maka perusahaan harus melakukan 

evaluasi diri (self evaluation) untuk mengetahui kondisi 

perkembangan dan kemajuan pada saat ini (state of the art 

review). Dalam evaluasi diri ini beberapa pendekatan dapat 

dilakukan, antara lain pendekatan analisis kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman (KKPA, atau SWOT: 

strength, weakness, opportunity, dan threat). 

Untuk penyusunan strategi menggunakan analisis 

SWOT maka yang akan dianalisa adalah data dari 

lingkungan internal yaitu lingkungan di dalam perusahaan 

yang sangat berpengaruh dan menentukan terhadap 

perencanaan strategi yang akan diformulasikan, dan data 

lingkungan eksternal yaitu faktor yang berada diluar kendali 

lingkungan perusahaan. Faktor eksternal sangat berpengaruh 

terhadap kondisi perusahaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, oleh sebab itu kondisi eksternal harus 

dipertimbangkan dalam penentuan strategi perusahaan. 

Berikut adalah analisis SWOT dari sistem informasi 

di Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

3.3.1. Identifikasi Faktor Strategis Lingkungan Internal 

- Kekuatan (strength) 

- Adanya dukungan dari manajemen kampus untuk 

pengembangan sistem informasi. 

- Tersedianya  fasilitas teknologi informasi yang 

mendukung berjalannya sistem informasi 



���

�

�

�

- Tersedianya SDM yang dapat membangun dan 

menjalankan sistem informasi 

- Tersedianya modul-modul sistem informasi yang 

membantu pengolahan data. 

 

- Kelemahan (weakness) 

- Kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi 

informasi yang telah dikembangkan sebelumnya. 

- Belum terjangkaunya seluruh customer yang 

seharusnya mendapat layanan informasi 

- Adanya beban biaya yang ditanggung pelanggan 

untuk akses informasi 

- Adanya format akses informasi yang sudah pasti dari 

sistem yang lama sehingga informasi tidak dapat 

diakses bila format salah 

 

3.3.2. Identifikasi Faktor Strategis Lingkungan Eksternal 

- Peluang  

- Pengembangan teknologi sistem informasi 

memungkinkan sistem informasi sebagai sarana 

untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggan 

- Tuntutan pelanggan untuk pelayanan sistem 

informasi yang lebih baik 

- Pelanggan merupakan golongan yang telah mengikuti 

perkembangan teknologi 
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- Ancaman 

- Adanya pihak luar yang berusaha mengganggu alur 

sistem. 

- Kemajuan teknologi informasi yang demikian cepat 

dan tingginya biaya mempengaruhi kemampuan 

perusahaan  dalam pengadaan sarana dan prasarana 

yang lebih baik. 

 

3.3.3. Matriks SWOT Pengembangan Sistem Informasi 

Internal / Eksternal  

 

Kekuatan 

(Strenght –S) 

Kelemahan 

(Weaknes –W) 
- Adanya dukungan 

dari manajemen 
kampus untuk 
pengembangan 
sistem informasi. 

- Tersedianya  
fasilitas teknologi 
informasi yang 
mendukung 
berjalannya sistem 
informasi 

- Tersedianya SDM 
yang dapat 
membangun dan 
menjalankan sistem 
informasi 

- Tersedianya modul-
modul sistem 
informasi yang 
membantu 
pengolahan data. 
 

- Kurangnya 
pemanfaatan 
pelayanan teknologi 
informasi yang telah 
dikembangkan 
sebelumnya. 

- Belum terjangkaunya 
seluruh customer 
yang seharusnya 
mendapat layanan 
informasi 

- Adanya beban biaya 
yang ditanggung 
pelanggan untuk 
akses informasi 

- Adanya format akses 
informasi yang sudah 
pasti dari sistem yang 
lama sehingga 
informasi tidak dapat 
diakses bila format 
salah 
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- Pengembangan 
teknologi sistem 
informasi 
memungkinkan 
sistem informasi 
sebagai sarana 
untuk lebih 
memuaskan 
kebutuhan 
pelanggan 

- Tuntutan pelanggan 
untuk pelayanan 
sistem informasi 
yang lebih baik 

- Pelanggan 
merupakan 
golongan yang 
telah mengikuti 
perkembangan 
teknologi 
 

Strategi SO: 

- Membangun sistem 
informasi dengan 
memanfaatkan 
pengadaan 
hardware dan 
netware yang 
tersedia dalam 
penganggaran 
keuangan. 

- Meningkatkan 
pemanfaatan 
sumber daya 
teknologi informasi 
yang tersedia 

Strategi WO: 

- Membangun sistem 
informasi yang 
memudahkan 
customer dalam 
penggunaannya. 

- Pemanfaatan 
teknologi untuk 
membangun sistem 
informasi yang tidak 
memberatkan 
customer terlebih 
pada sisi biaya. 

A
nc

am
an

 
(T

re
at

 –
 T
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- Adanya pihak luar 
yang berusaha 
mengganggu alur 
sistem. 

- Kemajuan 
teknologi informasi 
yang demikian 
cepat dan tingginya 
biaya 
mempengaruhi 
kemampuan 
perusahaan  dalam 
pengadaan sarana 
dan prasarana yang 
lebih baik. 
 

Strategi ST: 

- Memanfaatkan 
sarana yang sudah 
ada untuk 
membangun sistem 
informasi yang 
aman 

- Meningkatkan 
pemanfaatan 
sumber daya 
teknologi informasi 
yang tersedia 

Strategi WT: 

- Memanfaatkan SDM 
yang kompeten untuk 
membangun sistem 
informasi 

- Meningkatkan 
pelayanan dan 
efektifitas sistem 
demi kepuasan 
pelanggan 

Tabel 3.2 Matrik SWOT 

3.4. Data Kebutuhan Sistem Baru 
Berdasarkan survey dari user sistem infomasi yaitu 

dari pihak Bagian Sistem Informasi Universitas Kristen 

Satya Wacana dan Bagian Administrasi Akademik (BAA) 

Universitas Kristen Satya Wacana diketahui bahwa di dalam 

Universitas Kristen Satya Wacana benar telah memiliki 
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sebuah sistem informasi yang berjalan namun kurang 

maksimal, dan mempunyai potensi untuk dibangun sebuah 

sistem informasi yang baru. 

 
3.5. Kesimpulan Analisis 

Dari uraian di atas, maka strategi yang dapat 

ditempuh oleh Universitas Kristen Satya Wacana dalam 

mengembangkan sistem informasi adalah: 

- Membangun sistem informasi dengan 

memanfaatkan pengadaan hardware dan netware 

yang tersedia dalam penganggaran 

- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya 

teknologi informasi yang tersedia 

- Membangun sistem informasi yang memudahkan 

customer dalam penggunaannya. 

- Pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem 

informasi yang tidak memberatkan customer 

terlebih pada sisi biaya. 

- Memanfaatkan sarana yang sudah ada untuk 

membangun sistem informasi yang aman 

- Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk 

membangun sistem informasi 

- Meningkatkan pelayanan dan efektifitas sistem 

demi kepuasan pelanggan 

 

3.6. Perancangan Sistem Informasi Baru 
Dari pembahasan tersebut maka Universitas Kristen 

Satya Wacana perlu memiliki sebuah sistem informasi yang 
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baru. Sistem informasi yang lebih menguntungkan pihak 

customer, sehingga customer mempunyai kepercayaan yang 

tinggi terhadap pihak universitas. Sistem yang baru ini 

dirancang dengan memerhatikan kebutuhan customer. Selain 

itu sistem ini dirancang dengan melihat keefektifan dari 

sistem yang lama yang sepertinya tidak berjalan dengan baik. 

Hal ini dilihat dari jumlah costumer yang menggunakan 

sarana ini mengingat sistem ini sebenarnya merupakan 

sistem yang dapat diandalkan untuk memuaskan costumer. 

Perancangan sistem ini meliputi analisis dari sistem 

yang lama sehingga diketahui kekurangan sistem yang lama 

yang menyebabkan ketidakefektifan sistem yang lama. 

Setelah diketahui kelemahan sistem yang lama, penulis 

melihat dari sisi customer, yaitu menganalisa kebutuhan 

customer pada sebuah sistem informasi akademik. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan 

sistem yang  baru yang dapat memperbaiki sistem yang lama, 

sehingga Sistem Informasi milik Universitas Kristen Satya 

Wacana dapat digunakan oleh seluruh customer. 

Perancangan sistem yang baru dimulai dari pembuatan 

rancangan pertama, yaitu pembuatan diagram entitas (Entity 

Relationship Diagram/ERD) dari sistem tersebut yang 

merupakan gambaran relasi antar entitas yang ada dalam 

sistem. Setelah membuat diagram E-R kemudian dibuat 

perancangan databasenya termasuk didalamnya adalah 

proses normalisasi data agar terbentuk database yang efektif. 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan rancangan diagram 
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konteks yang akan menggambarkan sistem sebagai suatu 

proses, dan yang terakhir adalah perancangan DFD leveled. 

 

3.6.1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram diatas merupakan 

penggambaran hubungan antar entitas yang ada dalam sistem 

informasi yang penulis rancang. ERD ini juga 

menggambarkan entitas beserta atribut yang dimiliki oleh 

setiap entitas sehingga dapat menjelaskan bentuk entitas 

secara jelas. 
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Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram 
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3.6.2. Rancangan Database 

 

Gambar 3.2 Rancangan Data Base 

Gambar 4.2 merupakan gambar rancangan database 

yang penulis buat untuk sistem informasi ini.  

 

3.6.3. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram Konteks merupakan diagram yang 

menggambarkan sistem sebagai satu proses. Tujuannya 

adalah untuk memberikan pandangan secara umum tentang 

sebuah Sistem Informasi. Dalam diagram ini dapat dilihat 

adanya interaksi sebuah sistem informasi dengan lingkungan 

sekitar sistem tersebut. Diagram konteks Sistem Informasi 

berbasis SMS Broadcast ini dipengaruhi oleh dua terminator 

yaitu Administrator atau Admin dan Customer yaitu pihak 
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orang tua/wali mahasiswa. Diagram konteks sistem ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 3.3 Context Diagram 

 

3.6.4. Data Flow Diagram Leveled (DFD Leveled) 

3.6.4.1. DFD Level 1 

Berikut adalah gambar dari Data Flow Diagram 

Level 1 dari sistem ini.  

 

Gambar 3.4 DFD Level 1 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sistem ini 

terdiri dari empat proses besar atau proses secara umum, 

yaitu Proses Daftar Admin, Proses Login Admin, Proses 

Admin, dan Proses Kirim SMS. 
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