
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada semester 

genap tahun ajaran 2014/2015. 

 

3.2. Metodologi Penelitian 

Terdapat empat tahap dalam alir penelitian yang akan dilakukan, yaitu tahap 

pengumpulan data, tahap analisis situasi, tahap pengembangan utility, dan tahap 

analisis hasil penelitian. Tiap tahap memiliki masing-masing beberapa sub-sub tahap. 

Gambar 3.1, merupakan Diagram Alir Penelitian dari Pengembangan Utility 

Pencetakan Daftar Hadir Kuliah ini. 
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2. Analisis Situasi

2.1. Analisis 
Situasi Terdahulu 

dan Sekarang

2.2. Analisis 
Kebutuhan 

Perangkat Lunak

3. Pengembangan Utility

3.1. Desain 3.2. Pengkodean 3.3. Pengujian

4. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengumpulan Data

1.1. 
Pengumpulan 

Informasi

1.2. Studi 
Pustaka

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.2.1. Tahap Pengumpulan Data 

1. Tahap Pengumpulan Informasi 

Informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber 

Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer. Dalam tahap ini, didapatlah informasi latar 

belakang dibutuhkannya sistem ini serta bagaimana kelebihan dan kelemahan dari 

sistem yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam wawancara ini juga 

didapatkan informasi mengenai pengguna sistem, kebutuhan-kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh pengguna (user) sistem, dan konten-konten apa saja yang perlu 

ditambahkan. Hasil dari pengumpulan informasi ini akan dijadikan pedoman untuk 

menentukan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan dalam pembangunan 

sistem termasuk kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

  

2. Tahap Studi Pustaka 

Pada tahap ini, akan dilakukan pencarian referensi-referensi jurnal ataupun  

buku-buku yang akan menjadi acuan selama proses pengembangan sistem 

berlangsung.  

 

3.2.2. Tahap Analisis Situasi 

1. Analisis Situasi 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Jurusan dan dosen 

pembimbing didapatlah informasi bahwa sistem yang telah dikembangkan 

sebelumnya tidak dapat digunakan lagi dikarenakan adanya perubahan bahasa dan 

basis data pada SIAKAD Universitas Lampung. Berdasarkan hal tersebut, diketahui 
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bahwa sistem Matahari merupakan perangkat lunak tambahan SIAKAD Universitas 

Lampung untuk mendukung kinerja dalam manajemen perkuliahan. Sistem Matahari 

tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, sistem ini tidak dapat diakses langsung oleh 

Jurusan.  

 

2.  Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Adapun kebutuhan perangkat lunak dari pengembangan utility daftar hadir ini 

terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. 

A. Kebutuhan Fungsional 

a. Sistem digunakan oleh Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

b. Sistem dapat menerima data yang bersumber dari DNK (Daftar Nilai 

Kelas) Siakad Universitas Lampung berupa file dnk.xls (Excel). 

c. Sistem dapat melakukan import data dari format file Excel untuk 

mendapatkan informasi nama mahasiswa beserta NPM (Nomor Pokok 

Mahasiswa), tahun ajaran, dan semester. 

d. Daftar hadir yang tercetak dilengkapi dengan data nama mata kuliah yang 

dipilih beserta kode mata kuliah, SKS dari mata kuliah, tahun ajaran, 

semester, nama dosen penanggung jawab, nama-nama mahasiswa peserta 

perkuliahan, nama ketua jurusan, nama TPMPS beserta dengan NIP, nama 

prodi, dan nama jurusan.  

e. Sistem dapat menghasilkan cetakan daftar hadir sesuai ukuran kertas yaitu 

ukuran kertas A4 dan F4. 
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B. Kebutuhan Non Fungsional 

Adapun kebutuhan fungsional yang akan dibutuhkan untuk melakukan 

pengembangan utility ini adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Kinerja : 

1. Pada daftar hadir yang dicetak telah dilengkapi dengan data kode 

mata kuliah beserta nama mata kuliah, dosen pj, tahun ajaran, 

semester, nama prodi, nama jurusan, nama ketua jurusan, nama 

ketua TPMPS beserta NIP akan ditampilkan dengan jelas dan 

lengkap pada setiap halaman cover, matrikulasi, dan daftar hadir. 

2. Proses cetak tidak membutuhkan waktu lama. 

b. Kebutuhan Keamanan : 

1. Pengguna yang dapat mengakses sistem ini hanya Sekretaris 

Jurusan atau Staff Jurusan. 

c. Kebutuhan Informasi 

1. Informasi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan proses cetak daftar 

hadir kuliah adalah informasi yang terdapat pada DNK (Daftar Nilai 

Kelas), yang terdiri dari:  informasi mengenai tahun ajaran, semester, 

nama prodi, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dosen penanggung 

jawab, nomor mata kuliah, keterangan kelas, dan nama mahasiswa 

serta NPM.  

2. Keluaran (output) dari hasil proses ini adalah cetakan daftar hadir yang 

terdiri dari halaman cover, halaman pemberitahuan, halaman 

matrikulasi, dan halaman daftar hadir kuliah.  
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3.2.3. Tahap Pengembangan Sistem 

1. Tahap Desain 

Tahap desain merupakan tahap pemodelan database yang akan digunakan di 

dalam pengembangan utility pencetakan daftar hadir kuliah ini.  

A. Desain Database 

Dalam perancangan database untuk pengembangan utility ini, terdapat 

beberapa data yang dibutuhkan, diantaranya adalah data mata kuliah beserta 

kode mata kuliah, data mahasiswa dan NPM, data nama dosen dan NIP, data 

dnk mahasiswa yang memberikan keterangan mengenai mahasiswa–

mahasiswa yang mengambil mata kuliah beserta keterangan pengambilan dan 

status, data transaksi mata kuliah yang nantinya akan menampung data–data 

yang berhubungan dengan transaksi mata kuliah beserta keterangan nama 

dosen penanggung jawab dari mata kuliah tersebut, kode mata kuliah, nomor 

mata kuliah, tahun ajaran, semester, dan keterangan kelas, data nama fakultas, 

nama jurusan, nama prodi, dan data dosen verifikator yang memiliki jabatan 

sebagai ketua jurusan, ketua TPMPS, dan jabatan lainnya. Data -data ini akan 

berelasi di dalam database. Adapun desain database dari utility ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang menjelaskan 

hubungan antar tabel yang terdapat dalam database sistem. Berikut ERD dari 

pengembangan utility ini: 

Dnk_mhs

Trans_mk

mk
mhs

prodi

detail_trans_mk

memiliki

memilki

Memiliki1 dosenMemiliki n

n1

verifikator

Memiliki1

1

1

1 1

Memiliki

1

1
Memiliki

1

1

1

memiliki1
1

jurusan

Memiliki

n

1

 

Gambar 3.2. Entitiy Relationship Diagram (ERD) Utility Pencetakan Daftar 

Hadir Kuliah 

 

 

Gambar 3.2, menjelaskan bahwa di dalam database sistem terdapat 9 buah 

tabel, diantaranya yaitu tabel dnk_mhs, tabel mhs, tabel mk, tabel verifikator, 

tabel prodi, tabel jurusan, tabel dosen, tabel trans_mk, dan tabel 

detail_trank_mk. Tabel dnk_mhs memiliki hubungan one to one terhadap 

tabel mhs, dimana satu mahasiswa memiliki satu data dnk mahasiswa. Tabel 

trans_mk memiliki hubungan one to one terhadap tabel mk, yaitu satu mata 
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kuliah memiliki satu data transaksi mata kuliah pada setiap mata kuliah. Tabel 

trans_mk juga memiliki hubungan one to one terhadap tabel detail_trans_mk 

dan tabel prodi yaitu satu transaksi mata kuliah memiliki satu detail transaksi 

mata kuliah dengan satu kode prodi. Tabel detail_trans_mk memiliki 

hubungan many to many terhadap tabel dosen. Untuk tabel prodi memiliki 

hubungan one to one terhadap tabel jurusan dan tabel verifikator, dimana satu 

data prodi memiliki satu data jurusan. Tabel dosen memiliki hubungan one to 

one terhadap tabel verifikator, yaitu satu dosen tertentu memiliki satu data 

pada tabel verifikator. 

 

2. Phisycal Data Model (PDM) 

PDM merupakan diagram yang menunjukkan relasi/hubungan antar tabel 

beserta dengan atribut-atributnya. Gambar 3.3, menjelaskan dari setiap tabel 

memiliki atributnya masing-masing. Terdapat hubungan one to one, one to 

many, maupun hubungan many to one dalam database sistem. Berikut 

merupakan PDM dari pengembangan utility ini: 
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Gambar 3.3. Physical Data Model Utility Pencetakan Daftar Hadir 

 

Pada Gambar 3.3, tabel mahasiswa berisi atribut NPM (Nomor Pokok 

Mahasiswa) dan nama mahasiswa. Tabel prodi terdiri dari atribut kode prodi, 

nama prodi, dan id_jurusan. Untuk tabel dnk_mhs berisi atribut nomor data, 

NPM (Nomor Pokok Mahasiswa), nomor mata kuliah, pengambilan, dan 

status. Tabel trans_mk memiliki atribut semester, tahun ajaran, kode prodi, 

kode mata kuliah, nomor mata kuliah, dan kelas. Tabel detail_trans_mk terdiri 

dari atribut id_detail, no_mk, dan nip. Tabel verifikator berisi atribut 

id_jabatan, kode_prodi, nip dan jabatan. Tabel mk terdiri dari atribut kode 

mata kuliah, nama mata kuliah, dan sks. Untuk tabel jurusan terdiri dari 



28 

  

  

atribut id_jurusan, dan nama_jurusan. Tabel dosen memiliki atribut 

nama_dosen, dan nip. 

 

3. Kamus Data 

Database sistem terdiri dari  tabel dnk_mhs, tabel dosen, tabel mhs, tabel mk, 

tabel prodi, tabel jurusan, tabel trans_mk, tabel detail_trans_mk, dan tabel 

verifikator. 

a. Tabel dnk_mhs berisi data no_data, npm, pengambilan, status, dan no_mk 

dari mata kuliah yang telah dimasukkan ke dalam database. Tabel 3.1. 

menjelaskan isi field dan properties dari tabel dnk_mhs. 

 

Tabel 3.1. Tabel dnk_mhs 

Field Type Null Key Extra 

No_data Int(15) No PRI Auto_increament 

Npm Char(10) No   

Pengambilan Varchar(1) No   

Status Varchar(5) No   

No_mk Varchar(20) No    

 

Pada Tabel 3.1, menjelaskan tabel dnk_mhs terdapat atribut no_data, npm, 

pengambilan, status, no_mk. Atribut no_data merupakan nomor dari data 

yang masuk, terdiri dari tipe data int. Atribut npm memiliki tipe data char 
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dengan panjang karakter 10. Untuk atribut pengambilan 1 karakter dan 

status memiliki tipe data varchar dengan panjang karakter 5. Atribut no_mk 

memilki tipe data varchar dengan panjang karakter 20.  

 

Atribut yang berada di dalam tabel dnk_mhs disesuaikan dengan tabel yang 

ada di dalam dnk.xls. Data yang langsung ditampung oleh tabel ini adalah 

data pengambilan dan status dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. 

Sedangkan isi dari atribut NPM berasal dari tabel mhs yaitu tabel yang 

berisi atribut npm dan nama mahasiswa. Untuk isi dari atribut no_mk di 

dapat dari tabel trans_mk yang terdapat atribut no_mk pula di dalamnya.  

 

b. Tabel Dosen 

Tabel dosen berisi data nama dosen_pj, dan NIP dosen. Tabel 3.2., 

menjelaskan atribut-atribut yang terdapat dalam tabel dosen.  

Tabel 3.2 . Tabel dosen 

 

 

 

Pada Tabel 3.2, menampilkan atribut tabel dosen yang berisi nama dosen 

dengan tipe data varchar dan panjang karakter 60. Untuk atribut nip dengan 

tipe data char dan panjang karakter 25.  

Field Type Null Key Extra 

Nama_dosen Varchar(60) No   

Nip Char(25) No PRI  
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Tabel dosen berfungsi untuk menampung nama dosen yang ada di setiap 

jurusan dan program studi. Selain itu tabel ini akan digunakan untuk 

memanggil nama dosen yang memiliki jabatan pada tabel verifikator. 

c.  Tabel mhs 

Tabel mhs merupakan tabel yang digunakan untuk menampung nama 

mahasiswa beserta NPM. Isi dari tabel mhs dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

 

Tabel 3.3. Tabel mhs 

Field Type Null Key Extra 

Npm Char(10) No PRI  

Nama_mhs Varchar(50) No   

 

Pada Tabel 3.3, menjelaskan field dan properties dari tabel mhs. Tabel mhs 

berfungsi untuk menampilkan nama-nama mahasiswa beserta NPM yang 

mengambil mata kuliah. Nama dan NPM mahasiswa ini akan ditampilkan 

pada halaman daftar hadir kuliah.  

 

d. Tabel mk 

Tabel mk merupakan tabel yang berfungsi untuk menampilkan kode mata 

kuliah, nama mata kuliah, dan sks di setiap halaman cetak.  Tabel 3.4, 

menunjukkan atribut-atribut yang terdapat di dalam tabel mk.  
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Tabel 3.4. Tabel mk 

Field Type Null Key Extra 

Kode_mk Varchar(10) No PRI  

Nama_mk Varchar(100) No   

Sks  Varchar(10) No   

  

Pada tabel 3.4, menjelaskan isi dari tabel mk yang terdiri dari kode_mk, 

nama_mk, dan sks. Data ini didapat berdasarkan data mata kuliah yang 

diproses dari dnk.xls yang dimasukkan.  

e. Tabel prodi 

Tabel prodi berfungsi untuk menampilkan pilihan program studi dalam 

proses memilih program studi. Tabel 3.5. menunjukkan field dan properties 

yang terdapat dalam tabel prodi. 

Tabel 3.5. Tabel prodi 

Field Type Null Key Extra 

Kode_prodi Int(3) No PRI  

Nama_prodi Varchar(50) No   

Id_jurusan Int(10) No   

 

Pada Tabel 3.5, menjelaskan terdapat atribut dari tabel prodi yaitu, 

kode_prodi, nama_prodi, dan id_jurusan dari prodi tersebut. 
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f. Tabel trans_mk 

Tabel trans_mk merupakan tabel yang berfungsi dalam proses cetak daftar 

hadir. Tabel 3.6, menampilkan isi dari table trans_mk yang ada daam 

database.  

Tabel 3.6. Tabel trans_mk 

Field Type Null Key Extra 

Semester Varchar(15) No   

Tahun_ajaran Varchar(10) No   

Kode_prodi Int(10) No   

Kode_mk Varchar(10) No   

No_mk Varchar(20) No PRI  

Kelas Varchar(20) No   

 

Pada Tabel 3.6, menjelaskan terdapat atribut semester, tahun_ajaran, 

kode_prodi, kode_mk, no_mk, dan keterangan kelas di dalam tabel 

trans_mk. 

 

g. Tabel detail_trans_mk 

Tabel detail_trans_mk merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung 

data nama mata kuliah berserta dosen penanggung jawab mata kuliah 

tersebut. Tabel 3.7  merupakan penjelasan dari properties yang ada pada 

tabel detail_trans_mk. 
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Tabel 3.7. Tabel Detail_trans_mk 

Field Type Null Key Extra 

Id_detail Int(10) No PRI Auto_increament 

No_mk Varchar(20) No MUL  

nip Char(25) No MUL  

 

 Pada Tabel 3.7, key MUL menjelaskan bahwa atribut tersebut merupakan 

atribut yang memiliki relasi dengan tabel lain, yaitu memiliki fungsi “on 

delete/on update cascade” dimana apabila salah satu data dihapus, maka 

data yang sama pada tabel yang berelasi dengannya akan ikut terhapus. 

h. Tabel Jurusan 

Tabel jurusan merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data nama 

jurusan. Tabel 3.8, menampilkan atribut-atribut yang terdapat dalam tabel 

jurusan.  

Tabel 3.8. Tabel Jurusan 

Field Type Null Key Extra 

Id_jurusan Int(10) No PRI  

Nama_jurusan Varchar(50) No   

 

Pada Tabel 3.8, menjelaskan di dalam tabel jurusan terdapat atribut 

id_jurusan dan nama_jurusan. 
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i. Tabel Verifikator 

Tabel verifikator merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung nama-

nama dosen yang memiliki jabatan sebagai ketua jurusan, ketua prodi, dan 

ketua TPMPS. Atribut-atribut dari tabel verifikator dapat dilihat pada Tabel 

3.9.  

 

Tabel 3.9. Tabel Verifikator 

Field Type Null Key Extra 

Id_jabatan Int(3) No PRI Auto_increament 

Kode_prodi Int(3) No MUL  

Nip Char(25) No MUL  

Jabatan Varchar(30) No MUL  

 

 Pada Tabel 3.9, menjelaskan di dalam tabel verifikator terdapat atribut 

id_jabatan, kode_prodi, nip, dan jabatan. Tabel verifikator ini akan 

digunakan pada pemilihan nama dosen beserta nip dosen yang harus 

tersedia pada kolom tanda tangan pada daftar hadir. 

 

B. Desain Proses 

Model perancangan proses untuk pengembangan utility pencetakan daftar hadir 

kuliah ini menggunakan DFD (Data Flow Diagram). DFD merupakan diagram 
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yang menunjukkan alur berjalannya tiap proses-proses yang ada di dalam 

sistem. Berikut desain proses dari utility ini: 

 

1. DFD Level 0 

DFD Level 0 merupakan diagram yang menjelaskan alur jalannya sistem 

secara garis besar. Gambar 3.4, menampilkan DFD Level 0 dari sistem ini. 

Sekretaris Jurusan /
Staff Jurusan

Utility Pencetakan Daftar 
Hadir

Pilih Prodi

Dnk.xls
Pilih T/A

Pilih Semester

Pilih mata kuliah dan kode_mk

Pilih cetakan daftar hadir, dan ukuran kertas

Nama dosen

Cetakan Daftar Hadir

Nama dosen

Pilih Jurusan

Pilih prodi

NIP dosen

Pilih kajur

Pilih kaprodi

Pilih ketua tpmps

Id jurusan

Nama jurusan

Kode_prodi

Nama jurusan

Nama prodi

Pilih Mata Kuliah dan Kode MK

Pilih Dosen PJ

SKS

Gambar 3.4. DFD Level 0 (Context Diagram) Utility Pencetakan Daftar Hadir Kuliah 
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Gambar 3.4, menjelaskan DFD Level 0 dari utility pencetakan daftar hadir 

kuliah yang akan dikembangkan. Diagram ini menjelaskan jalannya sistem 

secara garis besar. Terdapat Sekretaris Jurusan atau Staff  Jurusan yang 

berperan sebagai admin sistem yang akan melakukan import dnk.xls dan cetak 

daftar hadir. Admin harus memasukkan file excel dari dnk yang telah di-

download sebelumnya dari SIAKAD apabila data belum masuk atau tersedia 

di dalam database. Setelah itu, admin dapat melakukan cetak daftar hadir 

dengan mengisi form yang terdiri dari pilihan tahun ajaran, semester, jurusan, 

pilihan prodi, dan  pilihan mata kuliah yang akan dicetak, kemudian memilih 

halaman daftar hadir yang akan dicetak dan memilih ukuran kertas sesuai 

yang diperlukan.  

Keluaran dari proses ini adalah berupa cetakan daftar hadir dalam bentuk 

PDF.  Pada proses tambah dosen, admin diminta untuk memasukkan data 

nama dosen dan NIP dosen, yang selanjutkan akan diproses ke dalam 

database sistem. Selain itu, terdapat pilihan untuk mengubah data dosen. 

Untuk proses tambah data verifikator, admin dapat mengedit keterangan 

jabatan dari dosen yang memiliki jabatan sebagai ketua jurusan, ketua 

TPMPS, dan ketua program studi. Admin juga dapat menambah dan 

mengubah data jurusan dan data prodi yang ada dalam database. Terdapat 

pula proses kelola data mata kuliah untuk menentukan dosen penanggung 

jawab serta jumlah SKS dari mata kuliah tersebut.  
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2. DFD Level 1 

DFD Level 1 merupakan diagram alir data yang di dalamnya terdapat 

penjelasan mengenai alur kerja sistem mulai dari pengguna masuk, beberapa 

proses yang ada di dalam sistem, penjelasan mengenai data-data yang 

digunakan, serta output yang akan dihasilkan. Gambar 3.5, menjelaskan 

bahwa pada pengembangan utility pencetakan daftar hadir kuliah ini. Terdapat 

empat proses utama, yaitu: 

1. Proses Masukkan (Import) DNK 

Proses ini merupakan proses untuk memasukkan file dnk.xls yang telah di 

download dari SIAKAD Universitas Lampung. Dalam proses ini data 

yang ada di dalam file excel dnk tersebut akan dimasukkan kedalam 

database. Proses import dnk ini melibatkan tabel trans_mk, tabel 

dnk_mhs, tabel mhs, tabel dosen, tabel mk, dan tabel prodi. Sebelum 

memasukkan dnk.xls, admin diminta juga untuk memasukkan pilihan 

tahun ajaran dan semester.  

 

2. Proses Cetak Daftar Hadir 

Proses cetak daftar hadir merupakan proses untuk mencetak daftar hadir. 

Admin mula-mula harus memilih tahun ajaran, semester,  jurusan, prodi, 

dan mata kuliah serta kode mata kuliah dari daftar hadir yang akan 

dicetak. Dalam proses ini, dibutuhkan peran dari tabel mk, tabel 

trans_mk, tabel prodi, tabel jurusan, tabel dosen, dan tabel verifikator,  
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untuk memberikan informasi mengenai data nama jurusan, nama prodi, 

mata kuliah, data kode mata kuliah, semester, tahun ajaran, ketua jurusan, 

ketua prodi dan ketua TPMPS beserta NIP. Hasil dari proses ini adalah 

cetakan halaman-halaman bagian dari daftar hadir beserta daftar hadir 

kuliah dalam bentuk PDF. 

 

3. Proses Kelola Data Dosen 

3.1. Proses Tambah Data Dosen  

Proses Tambah Data Dosen merupakan proses diluar dari proses import 

DNK dan proses cetak daftar hadir. Proses ini merupakan proses khusus 

untuk menambah data dosen untuk disimpan kedalam database. Tabel 

yang akan menyimpan hasil dari proses ini adalah tabel dosen. 

 

3.2. Proses Ubah Data Dosen 

Dalam proses ini, admin dapat mengubah ataupun memperbaiki data 

dosen yang sudah ada sebelumnya pada database. Pada proses ini, admin 

hanya dapat merubah data nama dosennya saja. 

 

3.3.Proses Hapus Data Dosen 

Dalam proses ini, admin dapat menghapus data dosen yang telah masuk 

dalam database. 
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4. Proses Kelola Data Verifikator 

4.1. Proses Tambah Data Verifikator 

Proses tambah data verifikator merupakan proses yang disediakan untuk 

menambah data verifikator. Data yang disimpan adalah nama-nama 

dosen yang memiliki jabatan sebagai ketua jurusan, ketua prodi, dan 

ketua TPMPS sesuai dengan yang dibutuhkan pada kolom tanda tangan 

yang terdapat pada daftar hadir yang akan dicetak.  

 

4.2. Proses Ubah Data Verifikator 

Proses ubah data verifikator merupakan proses untuk mengubah data 

verifikator yang telah ada. Dalam proses ini admin dapat mengubah data 

verifikator sesuai dengan kebutuhan. Data verifikator yang ada 

sebelumnya akan diubah dan diperbaharui melalui proses ini.  

 

5. Proses Kelola Data Jurusan 

5.1. Proses Tambah Data Jurusan 

Proses tambah data jurusan berfungsi untuk menambah data jurusan. 

Hasil dari proses penambahan data jurusan ini akan disimpan ke dalam 

tabel jurusan di dalam database. 

 

 

 

 



40 

  

  

5.2. Proses Ubah Data Jurusan 

Proses ubah data jurusan berfungsi untuk mengubah data jurusan yang 

sudah ada pada database. Dari proses ini, data jurusan yang ada 

sebelumnya tersebut akan diperbaharui. 

 

6. Proses Kelola Data Prodi 

6.1. Proses Tambah Data Prodi 

Proses tambah data prodi merupakan proses yang berfungsi untuk 

menambah data program studi yang ada dalam jurusan. Hasil dari proses 

ini adalah data program studi yang telah ditambah tersebut akan disimpan 

kedalam tabel prodi yang ada pada database. 

 

6.2. Proses Ubah Data Prodi 

Pada proses ubah data prodi, admin dapat mengubah data prodi sesuai 

dengan kebutuhan. Dari proses ini, data yang ada sebelumnya akan 

diperbaharui.  

 

7. Proses Kelola Data Detail Mata Kuliah 

7.1. Proses Tambah Data Detail Mata Kuliah 

Proses tambah data mata kuliah merupakan proses yang disediakan untuk 

memasukkan data mengenai dosen penanggung jawab untuk mata kuliah- 

mata kuliah yang ada. Admin diminta untuk memasukkan pilihan nama 
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mata kuliah beserta kode mata kuliah dan nama dosen beserta nip dari 

mata kuliah tersebut.  

 

7.2. Proses Hapus Data Detail Mata Kuliah 

Proses hapus data detail mata kuliah merupakan proses untuk menghapus 

data detail mata kuliah yang telah ada dalam database. 

 

7.3.Proses Tambah Data SKS Mata Kuliah 

Proses tambah data SKS mata kuliah merupakan proses untuk 

menambahkan data mengenai jumlah SKS dari mata kuliah yang ada 

dalam database. 
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Sekretaris 
Jurusan /

Staff Jurusan

1. IMPORT DNK 

2. CETAK DAFTAR 
HADIR 

3. KELOLA DATA 
DOSEN

Dnk.xls

NIP 
Dosen

D1

Informasi T/A

D2

D3

Informasi semester

Informasi kelas

Informasi no_data,
No_mk, pengambilan,

status
Informasi NPM,

Nama_mhs

D4

D5

Informasi mata kulliah,
Kode_mk

Informasi
Nama_prodi

D7

Data 
nama jurusan

D6

Data nama_dosen 
dan NIP

D6
Informasi

Nama Dosen,
 dan NIP

Data 
trans_mk

Data dnk_mhs

Data mhs

Data mk

Data prodi

Data 
Jurusan

Data Dosen

Data Dosen

Pilih T/A

Pilih semester

Pilih Jurusan

Pilih Prodi

Cetakan 
DAFTAR 
HADIR

Nama 
Dosen

Pilih mk,
Kode_mk, kelas

D5 Data Prodi

Data Prodi

D4 Data MK

Data MK,
Kode MK

D8
Data 

Verifikator

Data kajur, kaprodi,
tpmps

D1 Data 
trans_mk

Data T/A, semester, kelas

4. KELOLA DATA 
VERIFIKATOR

Nama Prodi,
 Kajur,

Kaprodi,
tpmps D8 Data 

Verifikator

Nama
Prodi, Kajur,

Kaprodi,
tpmps

Pilih Cetakan
Daftar Hadir
Dan Ukuran 

Kertas

D6 Data DosenInformasi nama_dosen

Pilih T/A & semester

 

Gambar 3.5. DFD Level 1 Utility Pencetakan Daftar Hadir Kuliah 
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Sekretaris 
Jurusan /

Staff Jurusan

5. KELOLA DATA 
JURUSAN

Id_jurusan

Nama
jurusan

D7
Data 

Jurusan

Informasi 
Id_jurusan

Informasi
Nama jursan

6. KELOLA DATA
 PRODI D5

Data
Prodi

Informasi 
nama jurusan

Informasi
Kode
prodi

Informasi
Nama prodi

Pilih nama
jurusan

Kode prodi

Nama prodi

7. KELOLA DATA MATA 
KULIAH

Pilih nama mk & kode mk

Pilih nama dosen & NIP

D9
Data 

Detail_trasn_mk

Informasi
Nama mk 
& no_,mk

Informasi
Nama dosen

& NIP

SKS

Informasi SKS D4 Data mk

 

Gambar 3.5. DFD Level 1 Utility Pencetakan Daftar Hadir Kuliah (Lanjutan) 

 

3. DFD Level 2 

Data Flow Diagram Level 2 merupakan DFD yang menunjukkan proses 

detail dari proses–proses utama yang terdapat pada DFD Level 1.  
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Masing-masing proses utama memiliki DFD Level 2 tersendiri. Berikut 

DFD Level 2 dari tiap proses: 

1. DFD Level 2 Proses Masukkan (Import) DNK 

DFD Level 2 untuk proses import DNK dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Gambar 3.6, menunjukkan DFD Level 2 dari proses import DNK. Dalam 

proses ini terdapat 4 sub proses. Sebelum memulai untuk memasukkan 

DNK, admin telah men-download file dnk.xls dari SIAKAD Universitas 

Lampung. Dari tahap ini, admin kemudian masuk ke sistem dan mengisi 

form yang telah tersedia mengenai pilihan tahun ajaran, pilihan 

semester, yang mana data-data ini belum terdapat di dalam dnk.xls. 

Setelah mengisi form, admin akan diminta untuk memasukkan file 

dnk.xls. Admin dapat memasukkan lebih dari satu file dnk. Kemudian 

sistem akan memproses dan meng-import file tersebut ke dalam 

database sistem. Dengan membawa informasi mengenai tahun ajaran, 

dan semester yang telah diisi oleh admin, informasi tersebut akan 

disimpan kedalam data trans_mk, data dnk_mhs, data mk, dan data prodi 

yang ada di dalam database.  
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Sekretaris 
Jurusan / 

Staff Jurusan

1.1. Memilih Tahun 
Ajaran (T/A)

1.2. Memilih 
Semester

1.3. Memasukkan 
dnk.xls (import)

1.4. Memproses 
dnk.xls

D1

Informasi T/A, semester,
Dan kelas

D2

D3

D4

D5

Pilih T/A

Pilih semester

Dnk.xls

Info T/A

Info T/A, semester

Info T/A, semester

Info no_data,
No_mk,

Pengambilan,
Dan status

Info NPM,
Nama_mhs

Info mata kuliah,
Kode_mk 

Info nama_prodi

Data 
trans_mk

Data dnk_mhs

Data mhs

Data mk

Data prodi

D6 Data DosenInformasi nama dosen

 

Gambar 3.6. DFD Level 2 Proses Import DNK 

 

 

 



46 

  

  

2. DFD Level 2 Proses Cetak Daftar Hadir 

DFD Level 2 untuk proses cetak daftar hadir dapat dilihat pada Gambar 

3.7. 

Sekretaris 
Jurusan/

Staff Jurusan

2.5. Cetak

Pilih jurusan

Cetakan 
DAFTAR
HADIR

2.1. Memilih jurusan

Info, nama_jurusan

2.2. Memilih prodiPilih prodi

D7
Data

 nama_jurusan

D5

Data
 nama_prodi

2.3.  Memilih mata kuliah 
dan kode_mk

Info, nama_jurusaan, 
nama_prodi, kajur, ketua TPMPS, NIP, jabatan

Pilih MK dan 
Kode_mk, kelas

Data jurusan

Data prodi

D6

D8

Data Dosen

Data Verifikator

Data nama dosen,
Nip 

Data kajur,
Kaprodi,
tpmps

D4

D1

Data mk

Data trans_mk

Data mk, 
kode_mk

Data T/A, semester,
Kelas

Info  nama_jurusan, nama_prodi,,
 kajur, kaprodi, ketua TPMPS, NIP, mk

Kode_mk, T/A, semester, dosen pj, krlas

2.4. Memilih pilihan 
halaman daftar hadir yang 

akan dicetakdan ukuran 
kertas

Info  nama_jurusan, nama_prodi,,
 kajur, kaprodi, ketua TPMPS, NIP, mk

Kode_mk, T/A, semester, dosen pj, kelas, 
pilihan halaman cetak, ukuran kertas

Pilih halaman cetak 
dan ukuran kertas

2.1. Memilih Tahun 
Ajaran

2.2 Memilih 
Semester

Pilih 
Tahun
Ajaran

Pilih Semester

Infor pilihan tahun ajaran

Infro pilihan semester

Gambar 3.7. DFD Level 2 Proses Cetak Daftar Hadir Kuliah 
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Gambar 3.7, menjelaskan DFD Level 2 dari proses cetak daftar hadir. 

Pada tahap ini, admin akan mengisi form yang berisi pilihan tahun 

ajaran, semester, jurusan, pilihan program studi, dan pilihan mata kuliah 

serta kode mata kuliah. Dari pilihan ini, akan terpanggil juga data–data 

yang berhubungan dengan kode mata kuliah yang dipilih tadi dengan 

data tahun ajaran, semester, dosen penaggung jawab, dan program studi 

yang berasal dari tabel trans_mk. Selain itu dari pilihan jurusan, dan 

program studi ini akan melibatkan tabel jurusan dan tabel verifikator 

dalam penentuan ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua TPMPS 

beserta NIP untuk kelengkapan kolom tanda tangan yang ada pada 

halaman-halaman daftar hadir.  

Setelah mengisi form tersebut, admin akan masuk ke halaman pilihan 

cetak. Pada halaman ini, admin diminta untuk memililih halaman daftar 

hadir yang akan dicetak dengan ukuran kertas yang dibutuhkan. Hasil 

dari proses ini adalah akan ditampilkan halaman daftar hadir yang telah 

dipilih beserta dengan kelengkapan datanya dan ukuran kertas yang 

diminta dalam bentuk PDF. Dari PDF ini daftar hadir dapat langsung 

dilakukan proses pencetakan. Output dari proses ini adalah cetakan yang 

terdiri dari halaman cover, halaman pemberitahuan, halaman matrikulasi 

teori/praktikum, dan halaman daftar hadir mahasiswa untuk 

teori/praktikum. Data yang dibutuhkan dalam proses ini adalah data 

mahasiswa, data mata kuliah, data trank_mk, data detail_trans_mk, dan 

data dosen verifikator. 
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3. DFD Level 2 Kelola Data Dosen 

3.1. Proses Tambah Data Dosen 

Gambar 3.8, menunjukkan DFD Level 2 dari proses tambah dan ubah 

dosen. Pada proses 3.1. menjelaskan proses tambah data dosen yaitu 

admin mula-mula mengisi form nama dosen, dan NIP dosen. Kemudian 

isian form tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database 

sistem. 

 

Sekretaris 
Jurusan/

Staff Jurusan

3.1. Menambahkan 
Data Dosen

3.2. Mengubah 
Data Dosen

D6

Nama_dosen

Nama 
Dosen

Data Dosen

NIP 
dosen

Informasi 
Nama dosen

Dan NIP Dosen

Informasi
Nama Dosen

 

    Gambar 3.8. DFD Level 2 Proses Kelola Data Dosen 

 

3.2. Proses Ubah Data Dosen 

Proses 3.2 pada Gambar 3.8, menjelaskan proses mengubah data dosen 

yang telah ada dalam database. Dalam proses ini, admin dapat 

mengubah nama dosen. Hasil ubah data ini akan disimpan kedalam data 

dosen yang ada di dalam database. 
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3.3.Proses Hapus Data Dosen 

Proses hapus data dosen merupakan proses untuk menghapus data dosen 

yang ada di dalam database.  

 

4. DFD Level 2 Kelola Data Verifikator 

4.1. Tambah Data Verifikator 

Proses tambah data verifikator merupakan proses untuk menambah data 

nama dosen yang memiliki jabatan sebagai ketua jurusan, ketua program 

studi, dan ketua tpmps.  

Sekretaris 
Jurusan/

Staff Jurusan

4.1. Menambah Data 
Verifikator

4.2. Mengubah Data 
Verifikator

D6

Pilih nama kajur

Pilih Nama
Prodi

Data 
Verifikator

Pilih nama kaprodi

Informasi Nama Prodi

Informasi nama prodi

Pilih Nama
Prodi

Pilih nama ketua tpmps

Pilih 
nama kajur

Pilih nama kaprodi

Pilih nama ketua tpmps

Informasi nama kajur

Informasi nama kaprodi

Informasi nama ketua tpmps

Informasi 
nama kajur

Informasi nama kaprodi

Informasi nama ketua tpmps

Gambar 3.9. DFD Level 2 Proses Kelola Data Verifikator 
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4.2. Proses Ubah Data Verifikator 

Pada proses ubah data verifikator, admin dapat mengubah data 

verifikator yang sudah ada sebelumnya. Dari proses ini, data yang telah 

diubah akan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. 

 

5. DFD Level 2 Kelola Data Jurusan 

5.1. Proses Tambah Data Jurusan 

Proses tambah jurusan adalah proses untuk menambah data jurusan yang 

nantinya akan ditambahkan ke dalam database. Admin mula-mula harus 

mengisi form berisi id jurusan dan nama jurusan.  

 

Sekretaris 
Jurusan/

Staff Jurusan

5.1. Menambah Data 
Jurusan

5.2. Mengubah Data 
Jurusan

D7

Id_jurusan

Nama Jurusan

Data Jurusan

Nama jurusan Informasi id_jurusan
Dan Nama jurusan

Informasi nama jurusan

 

Gambar 3.10. DFD Level 2 Proses Kelola Data Jurusan 
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5.2. Proses Ubah Data Jurusan 

Admin dapat melakukan pengubahan data jurusan pada proses ubah data 

jurusan ini. Admin hanya dapat mengubah nama jurusan dan kemudian 

data nama jurusan yang ada sebelumnya akan diperbaharui. 

 

6. DFD Level 2 Kelola Data Prodi 

6.1. Proses Tambah Data Prodi 

Admin dapat menambahkan data program studi kedalam database 

melalui proses ini. Admin diminta untuk memilih nama jurusan, 

kemudian memasukkan kode prodi dan nama prodi.  

 

Sekretaris 
Jurusan/

Staff Jurusan

6.1. Menambah Data 
Prodi

6.2. Mengubah Data 
Prodi

D5

Pilih nama jurusan

Pilih nama
jurusan

Data Prodi

Kode prodi
Informasi 

nama jurusan,
Kode prodi, dan

Nama prodi

Informasi nama jurusan,
Dan nama prodi

Nama Prodi

Nama prodi

 

Gambar 3.11. DFD Level 2 Proses Kelola Data Prodi 
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6.2. Proses Ubah Data Prodi 

Data prodi yang telah ada pada database dapat diubah melalui proses 

ubah data prodi ini. Admin hanya dapat mengubah pilihan nama jurusan 

dan nama prodi.  

 

7. DFD Level 2 Kelola Data Detail Mata Kuliah 

7.1. Proses Tambah Data Detail Mata Kuliah 

Pada proses tambah data kelola detail mata kuliah ini, admin diminta 

untuk memasukkan pilihan mata kuliah berserta nomor mata kuliah dan 

pilihan dosen penanggung jawab berserta NIP. 

 

Sekretaris 
Jurusan/

Staff Jurusan

7.1. Menambah Data 
Detail Mata Kuliah

D9

Pilih Mata Kuliah & 
Kode mk

Data 
Detail_trans_mk

Pilih Dosen PJ
& NIP

Informasi 
Mata Kuliah

& No_mk, Dosen PJ 
& NIP

7.2. Menambah Data 
SKS Mata Kuliah

Pilih 
Mata Kuliah

SKS

D4

Informasi 
Mata Kuliah

& Kode_mk, & SKS Data MK

 

Gambar 3.12. DFD Level 2 Kelola Data Detail Mata Kuliah 

 

7.2. Proses Tambah Data SKS Mata Kuliah  

Proses tambah data SKS mata kuliah merupakan proses untuk 

menambah data SKS dari mata kuliah yang tersimpan pada database. 
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C. Desain Antar Muka Sistem 

1. Tampilan Halaman Utama Sistem 

Gambar 3.13, menunjukkan desain antar muka untuk halaman utama sistem.  

 

 Gambar 3.13. Desain Antar Muka Halaman Utama Sistem  

Pada Gambar 3.13, menampilkan antar muka dari halaman utama, akan 

ditampilkan pilihan-pilihan menu yang terdapat pada sistem. Menu-menu ini 

terdiri dari menu Beranda, Menu Kelola Data Master, Menu Masukkan DNK, 

dan Menu Cetak Daftar Hadir. 
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2. Tampilan Menu Beranda 

Menu Beranda merupakan menu yang menyajikan petunjuk dan prosedur tata 

cara penggunaan utility pencetakan daftar hadir kuliah ini. Petunjuk ini dibuat 

untuk memberikan informasi kepada admin dalam penggunaan sistem. 

Tampilan menu beranda dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3.14. Desain Antar Muka Menu Beranda 

3. Menu Kelola Data Master 

Menu Kelola Data Master terdiri dari lima sub menu, yaitu menu dosen, menu 

verifikator, menu jurusan, menu program studi, dan menu mata kuliah. Gambar 

3.15, menunjukkan desain antar muka halaman menu kelola data master. 
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Gambar 3.15. Desain Antar Muka Menu Kelola Data Master 

 

3.1. Menu Dosen 

Menu dosen merupakan menu yang digunakan untuk proses menambah dan 

mengubah data dosen yang ada dan disimpan dalam database. Gambar3.16, 

menunjukkan desain antar muka halaman menu dosen. 
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Gambar 3.16. Desain Antar Muka Menu Dosen 

 

Pada menu dosen terdapat dua pilihan yaitu tambah data dosen dan ubah data 

dosen. Gambar 3.17, menunjukkan halaman menu tambah data dosen. 

 

 
Gambar 3.17. Desain Antar Muka Menu Tambah Data Dosen 
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Pada Gambar 3.17, menunjukkan form yang harus dilengkapi saat proses  

tambah data dosen. Admin diminta untuk mengisi data berupa nama dosen dan 

NIP dosen. Hasil dari proses ini data akan ditambahkan dan disimpan ke dalam 

database.  

 

 

Gambar 3.18. Desain Antar Muka Menu Ubah Data Dosen 

 

Pada Gambar 3.18, menunjukkan tampilan dari form  ubah data dosen. 

pengisian data menu ubah data dosen, admin hanya dapat melakukan 

perubahan data pada nama dosen. Sedangkan untuk data NIP dosen tidak dapat 

diubah. Dari proses ini, data yang ada sebelumnya akan diubah dan 

diperbaharui.  
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3.2. Menu Verifikator 

Menu verifikator merupakan sub menu kedua yang ada pada menu kelola data 

master. Pada halaman ini  untuk melihat data dari dosen-dosen yang memiliki 

jabatan sebagai ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua TPMPS. 

Tampilan menu verifikator dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.19. Desain Antar Muka Menu Verifikator 

 

Pada Gambar 3.19, dalam halaman menu verifikator terdapat pilihan untuk 

menambah dan mengubah data vefikator. Pada halaman tambah data menu 

vefirikator, admin dapat memilih nama-nama dosen yang memiliki jabatan. 

Hasil dari proses ini akan ditambahkan pada data verifikator di dalam 

database.  
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Gambar 3.20. Desain Antar Muka Menu Tambah Data Verifikator 

 

Gambar 3.20, menunjukkan halaman form untuk menambah data verifikator. 

Admin dapat memasukkan pilihan program studi, ketua jurusan, ketua program 

studi, dan ketua TPMPS. Nama-nama dosen yang telah dipilih akan disimpan 

pada tabel verifikator di dalam database.  

Gambar 3.21. Desain Antar Muka Menu Ubah Data Verifikator 
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Pada Gambar 3.21. menunjukkan halaman dimana admin dapat menambah dan 

mengubah data verifikator yaitu data dosen-dosen yang memiliki jabatan 

sebagai ketua jurusan, ketua prodi, dan ketua TPMPS. 

 

3.3. Menu Jurusan 

Gambar 3.22, menunjukkan tampilan dari halaman menu jurusan. Pada 

halaman ini admin dapat menambah dan mengubah data jurusan yang ada.. 

 

 

Gambar 3.22. Desain Antar Muka Menu Jurusan 

Pada Gambar 3.22, halaman menu jurusan, admin dapat menambah dan 

mengubah data jurusan. Hasil dari proses ini kemudian akan disimpan dalam 

database. 
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Gambar 3.23. Desain Antar Muka Menu Tambah Data Jurusan 

Pada Gambar 3.23 menampilkan antar muka dari menu tambah data berupa 

form tambah data jurusan, admin dapat mengisi data berupa id jurusan dan 

nama jurusan.  

 

Gambar 3.24. Desain Antar Muka Menu Ubah Data Jurusan 
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Pada Gambar 3.24, menunjukkan halaman menu ubah data jurusan. Untuk 

pengisian pada  form ubah data jurusan, data yang dapat diubah hanya data 

nama jurusan saja. Sedangkan untuk data id jurusan tidak dapat diubah. 

Pengubahan data ini akan diproses dan data yang ada sebelumnya akan 

diperbaharui. 

 

3.4. Menu Program Studi 

Menu program studi merupakan sub menu keempat dari menu kelola data 

master. Halaman menu program studi menampilkan data program studi yang 

sudah masuk kedalam database. Gambar 3.25, menunjukkan tampilan dari 

antar muka untuk menu program studi. 

 

 

Gambar 3.25. Desain Antar Muka Menu Program Studi 
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Pada Gambar 3.25, halaman menu program studi, admin dapat menambah dan 

mengubah data tersebut sesuai dengan  form yang telah disediakan.  

 

 

Gambar 3.26. Desain Antar Muka Menu Tambah Data Program Studi 

 

Pada Gambar 3.26, menjelaskan menu tambah data program studi merupakan 

salah satu pilihan yang disediakan pada halaman menu program studi. Pada 

form menu ini, admin dapat memasukkan pillihan nama jurusan, memasukkan 

kode program studi, dan nama program studi. 
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Gambar 3.27. Desain Antar Muka Menu Ubah Data Program Studi 

 

Untuk mengubah data program studi, admin dapat menggunakan pilihan aksi 

ubah data program studi. Tampilan antar muka dari menu ubah data program 

studi dapat dilihat pada Gambar 3.27. Data yang dapat diubah adalah data 

pilihan jurusan, dan  program studi. Sedangkan untuk data kode program studi 

tidak dapat diubah.  

 

3.5. Menu Kelola Detail Mata Kuliah 

Menu Kelola Detail Mata Kuliah merupakan sub menu kelima dari Menu 

Kelola Data Master. Untuk interface dari sub menu kelola mata kuliah ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.28. 



65 

  

  

 

Gambar 3.28. Desain Antar Muka Menu Mata Kuliah 

Admin dapat mengelola data mata kuliah yaitu dengan aksi tambah dan hapus 

data mata kuliah. Gambar 3.29, menunjukkan tampilan dari aksi untuk 

menambah data detail dari mata kuliah yang telah tersimpan pada database. 

 

Gambar 3.29. Desain Antar Muka Menu Tambah Kelola Mata Kuliah 
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Pada Gambar 3.29, menjelaskan data yang dapat dimasukkan pada proses 

tambah kelola mata kuliah ini adalah pilihan mata kuliah beserta nomor mata 

kuliah dan pilihan nama dosen penanggung jawab beserta NIP. Data ini 

merupakan data detail dari data transaksi mata kuliah yang telah masuk dalam 

database. 

Selain menambah data mata kuliah, admin juga dapat menambahkan data SKS 

dari mata kuliah pada proses tambah data SKS mata kuliah.  

 

4. Menu Masukkan DNK 

Gambar 3.30, menunjukkan tampilan antar muka dari Menu Masukkan DNK. 

Menu Masukkan DNK merupakan salah satu menu utama dari sistem ini. Pada 

menu ini, admin akan memasukkan pilihan tahun ajaran, dan semester. Setelah 

mengisi form pilihan tersebut, admin diminta untuk memasukkan file dnk.xls 

yang telah di-download dari SIAKAD Universitas Lampung. File dnk.xls yang 

dimasukkan dapat berjumlah lebih dari satu file. Informasi pilihan tahun 

ajaran, pilihan semester, dan file dnk.xls yang telah dimasukkan akan diproses 

untuk masuk ke dalam database sistem.  
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Gambar 3.30. Desain Antar Muka Menu Masukkan DNK 

Isian dari pilihan tahun ajaran dan semester disesuaikan dengan tahun ajaran 

dan semester dari mata kuliah tersebut. 

5. Menu Cetak Daftar Hadir 

Menu cetak daftar hadir merupakan menu untuk melakukan cetak daftar hadir. 

Gambr 3.31, menunjukkan antar muka dari halaman awal sebelum melakukan 

pencetakan, dimana admin harus mengisi sebuah form terlebih dahulu. Kolom-

kolom pada form ini harus diisi dengan lengkap sesuai dengan cetakan daftar 

hadir yang diperlukan.  
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Gambar 3.31. Desain Antar Muka Menu Cetak Daftar Hadir 

Pada Gambr 3.31, menjelaskan bahwa sebelum melakukan proses cetak, 

admin diminta untuk memilih tahun ajaran, semester, jurusan, dan program 

studi dari mata kuliah yang daftar hadirnya akan dicetak. Setelah pilihan 

tersebut diproses, maka pilihan mata kuliah dan kelas pun akan ditampilkan.  

Selanjutnya setelah pilihan ini diproses, admin akan melihat keterangan 

penjelas mengenai pilihan yang telah dipilih pada pengisian sebelumnya. Pada 

halaman ini pula, admin dapat memilih pilihan halaman–halaman yang akan 

dicetak dan disesuaikan dengan pilihan ukuran kertas yang diinginkan. 

Halaman pilihan cetak ini  dapat dilihat pada Gambar 3.32. 
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Gambar 3.32. Desain Antar Muka Halaman Pilihan Cetak dan Ukuran Kertas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Langkah selanjutnya ditampilkan pada Gambar 3.31, menunjukkan halaman 

pilihan cetak. Admin dapat menyesuaikan pilihan halaman yang akan dicetak 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Keluaran dari proses ini berupa file PDF dan 

dapat dilakukan proses pencetakan.  

 

D. Desain Keluaran Utility Daftar Hadir 

Berikut ini merupakan desain keluaran daftar hadir yang akan dihasilkan pada 

proses cetak: 
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a. Lembar Cover 

Gambar 3.33, menunjukkan desain lembar cover dari daftar hadir perkuliahan. 

Lembar cover terdiri dari nama mata kuliah, kode mata kuliah beserta SKS 

mata kuliah, semester, dan nama dosen penanggung jawab mata kuliah 

tersebut.  

 

 

Gambar 3.33. Desain Lembar Cover Daftar Hadir 
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b. Lembar Pemberitahuan 

Gambar 3.34 merupakan lembar pemberitahuan yang berisi pernyataan atas 

mata kuliah yang dipegang oleh dosen penanggung jawab dan ditandatangani 

oleh ketua program studi. 

 

 

Gambar 3.34. Desain Lembar Pemberitahuan 
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c. Lembar Matrikulasi 

a. Lembar Matrikulasi untuk Perkuliahan Teori 

Gambar 3.35, merupakan desain lembar matrikulasi dari perkuliahan teori, 

terdiri dari kode mata kuliah, mata kuliah, semester, dan dosen 

penanggung jawab beserta tabel yang berisi pokok bahasan dan rincian 

materi dari mata kuliah tersebut. Untuk perkuliahan teori memiliki 16 kali 

pertemuan. 

 

 

Gambar 3.35. Desain Lembar Matrikulasi Perkuliahan Teori  
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b. Lembar Matrikulasi Perkuliahan Praktikum/Responsi 

Gambar 3.37, merupakan desain lembar matrikulasi dari perkuliahan 

praktikum/responsi, terdiri dari kode mata kuliah, mata kuliah, semester, 

dan dosen penanggung jawab beserta tabel yang berisi pokok bahasan dan 

rincian materi dari mata kuliah tersebut. Untuk perkuliahan 

praktikum/responsi memiliki 14 kali pertemuan. 

 

 

Gambar 3.36. Desain Lembar Matrikulasi Perkuliahan Praktikum  
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c. Lembar Daftar Hadir Perkuliahan  

a. Lembar Daftar Hadir Perkuliahan Teori  

Gambar 3.37, merupakan desain lembar daftar hadir dari perkuliahan teori 

yang terdiri dari keterangan kode mata kuliah beserta SKS, mata kuliah, 

semester, dosen penanggung jawab, dan keterangan kelas. Daftar hadir 

teori memiliki 16 kolom tanda tangan yang berarti memiliki 16 kali 

pertemuan. Selain itu pada lembar selanjutnya, daftar hadir ditanda 

tangani oleh ketua TPMPS, ketua jurusan, dan dosen penanggung jawab.  

 

 

Gambar 3.37. Desain Lembar Daftar Hadir Perkuliahan Teori  
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b. Lembar Daftar Hadir Perkuliahan Praktikum/Responsi 

Gambar 3.38. merupakan desain lembar daftar hadir praktikum. Lembar 

daftar hadir praktikum memiliki format yang sama dengan lembar daftar 

hadir perkuliahan teori. Perbedaannya yaitu terletak pada jumlah kolom 

tanda tangan mahasiswa yang terdir dari 14 kolom yang berarti untuk 

perkuliahan praktikum/response memiliki 14 kali pertemuan.  

 

 

Gambar 3.38. Desain Lembar Daftar Hadir Perkuliahan Praktikum 
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2. Tahap Pengkodean 

Dalam mengembangkan utility pencetakan daftar hadir kuliah ini, akan digunakan 

bahasa pemograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor) dan library FPDF 

sebagai fungsi dalam pembuatan file PDF untuk daftar hadir yang akan dicetak.  

 

3. Tahap Pengujian 

Metode yang akan digunakan pada pengujian utility ini adalah metode pengujian 

Black Box. Metode pengujian Black Box merupakan kegiatan pengujian perangkat 

lunak yang ditujukan pada fungsional utility ini. Teknik yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah dengan teknik Equivalence Partitioning.  

 

Equivalence Partitioning membagi domain input dari suatu program kedalam 

kelas-kelas data sehingga test case dapat diperoleh. Kelas data yang terbentuk 

disajikan sebagai kondisi input dalam uji kasus. Pengujian ini akan dilakukan oleh 

Sekretaris Jurusan atau Staff Jurusan. Tujuan dari pengujian ini adalah menguji 

sistem dengan setiap skenario uji yang telah dibuat untuk mengetahui kinerja 

sistem. Setelah pengujian dilakukan, akan dilakukan tahap analisis hasil 

pengujian dari utility ini. . Tabel rancangan pengujian sistem dapat dilihat pada 

Tabel 3.8.  
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Tabel 3.8. Rancangan Pengujian Sistem 

 

 

 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

1. Fungsi Import 

DNK 
Valid : 

1. Memasukkan 

pilihan tahun 

ajaran dan 

semester yang 

sesuai dengan dnk 

yang di-import. 

 Data isian tahun ajaran 

dan semester akan 

tersimpan kedalam 

database dan ditampilkan 

pada halaman daftar hadir 

benar dan sesuai dengan 

dnk. 

2. Memasukkan 

file.xls (dnk.xls). 

 Data dapat diproses tanpa 

ada pesan error (proses 

import berhasil). 

 

Invalid : 

1. Memasukkan 

pilihan tahun 

ajaran dan 

semester yang 

tidak sesuai 

dengan dnk yang 

diimport. 

 Data isian tahun ajaran 

dan semester yang 

ditampilkan pada halaman 

daftar hadir tidak sesuai 

dengan dnk. 

2. Memasukkan 

file.xls (dnk.xls) 

dengan format file 

yang tidak sesuai. 

 File tidak dapat diproses 

dan terdapat 

pemberitahuan bahwa 

format data tidak sesuai. 

 

2. Fungsi Cetak 

Daftar Hadir 
Valid : 

1. Memasukkan 

pilihan tahun 

ajaran, semester, 

jurusan, prodi, 

mata kuliah, dan 

kode mata kuliah. 

 Pilihan tahun ajaran, 

semester, jurusan prodi, 

mata kuliah dan kode mata 

kuliah muncul/terisi pada 

halaman-halaman daftar 

hadir yang akan dicetak.  



78 

  

  

Tabel 3.8. Rancangan Pengujian Sistem (Lanjutan) 

 

 Tabel 3.8. Rancangan Pengujian (Lanjutan) 

 

 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

  Valid : 

2. Memilih halaman yang 

akan dicetak sesuai 

dengan ukuran kertas 

yang dibutuhkan. 

 Terdapat output dari 

halaman dengan 

ukuran kertas sesuai 

yang telah dipilih 

dalam bentuk PDF.  

 

Invalid : 

1. Tidak 

memasukkan/mengoson

gkan pilihan tahun 

ajaran, semester, 

jurusan, prodi, mata 

kuliah, dan kode mata 

kuliah pada proses awal 

cetak. 

 Data tahun ajaran, 

semester, jurusan, 

prodi, mata kuliah dan 

kode mata kuliah 

tidak terisi/kosong 

pada halaman - 

halaman daftar hadir 

yang akan dicetak. 

2. Tidak memasukkan 

pilihan halaman yang 

akan dicetak beserta 

pilihan ukuran 

kertasnya. 

 Output yang 

dibutuhkan tidak akan 

didapatkan. 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

3. Fungsi 

Tambah, Ubah, 

Hapus Data 

Dosen 

Valid : 

1. Mengisi data nama 

dosen dan NIP 

pada proses tambah 

data dosen. 

 Mengisi data nama dosen 

dan NIP pada proses 

tambah data dosen. 
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Tabel 3.8. Rancangan Pengujian Sistem (Lanjutan) 

 

 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

  Valid : 

2. Mengisi data nama 

dosen dan NIP 

pada proses 

tambah data 

dosen. 

 

 Data nama dosen dan NIP 

tersimpan kedalam 

database saat diproses. 

3. Mengisi 

perubahan nama 

dosen pada proses 

ubah data dosen. 

 

 Data nama dosen yang 

telah diubah tersimpan ke 

dalam database saat 

diproses. 

4. Menghapus data 

dosen tertentu. 

 Data berhasil dihapus. 

Invalid :  

1. Tidak 

memasukkan data 

nama dosen dan 

NIP dosen. 

 

 Terjadi error pada saat 

data akan diproses. 

2. Mengisi data nama 

dosen namun tidak 

mengisi data NIP 

dosen. 

 

 Terjadi error pada saat 

data akan diproses. 

3. Mengisi data NIP 

dosen namun tidak 

mengisi data nama 

dosen. 

 

 Terjadi error pada saat 

data akan diproses. 

4. Mengosongkan 

data nama dosen 

pada proses ubah 

data dosen. 

 Terjadi error pada saat 

data akan diproses. 
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Tabel 3.8. Rancangan Pengujian (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

4. Fungsi Tambah 

dan Ubah Data 

Verifikator 

Valid : 

1. Memasukkan 

pilihan prodi, 

ketua jurusan, 

ketua prodi, dan 

ketua TPMPS 

pada proses 

tambah data 

verifikator. 

 

 Data dapat diproses dan 

disimpan dalam database. 

2. Memasukkan 

pilihan prodi, 

ketua jurusan, 

ketua prodi, dan 

ketua TPMPS 

pada proses ubah 

data verifikator 

sesuai yang 

dibutuhkan. 

 

 Data dapat diproses dan 

data yang ada sebelumnya 

akan diperbaharui sesuai 

dengan perubahan data 

yang dilakukan. 

 

Invalid : 

1. Memasukkan 

pilihan prodi 

yang sama pada 

proses tambah 

data verifikator 

yang telah 

dilakukan 

sebelumnya.  

 

 Data tidak dapat 

diproses/terdapat pesan 

error. 
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Tabel 3.8. Rancangan Pengujian (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

5. Fungsi Tambah 

dan Ubah Data 

Jurusan 

Valid : 

1. Memasukkan data 

id jurusan dan 

nama jurusan. 

 

 Data dapat diproses dan 

disimpan dalam database. 

2. Mengubah data 

nama jurusan. 

 Data dapat diproses dan 

diperbaharui. 

 

Invalid : 

1. Memasukkan id 

jurusan tapi tidak 

memasukkan 

nama jurusan pada 

proses tambah data 

jurusan dan 

sebaliknya. 

 

 Data tidak dapat diproses, 

terjadi error pada saat 

data akan disimpan. 

6. Fungsi Tambah 

dan Ubah Data 

Program Studi 

Valid : 

1. Memasukkan 

pilihan jurusan, 

kode prodi dan 

nama program 

studi pada proses 

tambah data prodi. 

 

 Data dapat diproses dan 

disimpan dalam database. 

2. Mengubah data 

nama program 

studi pada proses 

ubah data prodi. 

 

 Data dapat diproses dan 

diperbaharui. 
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Tabel 3.8. Rancangan Pengujian (Lanjutan) 

 

 

 

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

  Invalid : 

1. Memasukkan kode 

prodi dan pilihan 

jurusan tapi tidak 

memasukkan 

nama prodi pada 

proses tambah data 

prodi. 

 

 Data tidak dapat diproses, 

terjadi error pada saat 

data akan disimpan. 

2. Mengosongkan 

data nama prodi 

saat proses ubah 

data prodi. 

 

 Data tidak dapat diproses, 

terjadi error pada saat 

data akan disimpan. 

 

7. 

 

 

Fungsi Kelola 

Data Detail 

Mata Kuliah 

Valid : 

1. Memasukkan 

pilihan mata 

kuliah beserta 

kode mk dan 

dosen berserta 

NIP. 

 

 Data tersimpan kedalam 

database. 

2. Menghapus data 

detail mata kuliah 

tertentu.  

 Data akan terhapus dari 

database. 

Invalid : 

1. Memasukkan 

pilihan mata 

kuliah & kode mk 

namun tidak 

mengisi nama 

dosen beserta NIP 

dan sebaliknya. 

 Terjadi error data belum 

lengkap, data tidak dapat 

diisimpan kedalam 

database. 
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Tabel 3.8. Rancangan Pengujian (Lanjutan) 

 

 

3.2.4. Tahap Analisis Hasil Pengujian 

Dalam tahap ini akan dilakukan analisis terhadap hasil pengujian yang telah 

dilakukan. Dari analisis ini akan diketahui apakah sistem sudah dapat berjalan dengan 

baik, bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem apakah sudah berjalan 

seluruhnya, dan bagaimana hasil keluaran dari proses cetak daftar hadir kuliah yang 

dibutuhkan apakah sesuai dengan permintaan atau tidak.  

Hasil analisis ini akan dijadikan sebagai acuan untuk menemukan kelebihan sistem, 

kekurangan sistem, dan kinerja dari utility ini.  

No. Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang diharapkan 

  Invalid : 

2. Mengosongkan 

form/tidak 

memasukkan 

pilihan mata kuliah 

beserta kode mk 

dan dosen beserta 

NIP pada proses 

tambah data kelola 

mata kuliah. 

 Data tidak dapat diproses, 

terjadi error pada saat 

data akan disimpan. 


