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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

_ Di era komputerisasi sekarang ini dan dengan bertambahnya pengetahuan 

masyarakat tentang komputer_dan_internet, komputer tidak dianggap sebagai barang 

yang tabu, melainkan sebagai media yang saling membantu dan pada saat yang sama 

membutuhkan peran manusia sebagai pengguna._ Perkembangan teknologi 

komputer sangat pesat sehingga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Sehingga seiring dengan hal tersebut para pengguna dituntut untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan komputer itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, internet 

juga mengalami perkembangan, terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini internet 

hanya digunakan oleh kalangan khusus yaitu militer dan pemerintah. _Dengan 

internet, setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan 

dunia._ Melalui media ini mereka dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun._ Dengan jaringan global, 

internet bisa diakses 24 jam sehari._ Begitu kita membutuhkan informasi tertentu, 

kita hanya perlu mengakses internet dan dalam sekejap kita bisa mendapatkan 

berbagai informasi yang kita butuhkan._ Bisa dibayangkan betapa besarnya peran 

internet dalam hidup kita. 

_ Universitas_Cokroaminoto_Palopo_ adalah perguruan tinggi yang terletak 

di Kota_Palopo yang memiliki visi pada tahun 2030 menjadi perguruan tinggi 

unggulan tingkat nasional dalam menghasilkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi._ Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang 

mahasiswa dalam mengesahkan gelar sarjananya adalah dengan melakukan wisuda. 

Wisuda biasanya dilakukan tiga kali dalam setahun. Sebelum lulus, mahasiswa 

biasanya harus melakukan registrasi terlebih dahulu._Pendaftaran wisuda di 

Universitas Cokroaminoto Palopo masih dilakukan secara manual._Hal ini 

menyebabkan kurang efisiennya kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan 

membuat sistem informasi pendaftaran wisuda agar dapat diakses oleh mahasiswa 

yang ingin mendaftar dimana saja.._ 

_ Rancangan sistem informasi pendaftaran wisuda berbasis web di 

Universitas Cokroaminoto Palopo diharapkan dapat memudahkan calon wisudawan
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untuk melakukan pendaftaran wisuda karena dapat mengakses sistem informasi 

pendaftaran wisuda secara online, dan segala informasi tentang wisuda._ Sedangkan 

pada sisi admin wisuda, panitia wisuda dapat lebih mudah melaksanakan tugas 

dalam pengelolaan pendaftaran wisuda, sehingga diharapkan sistem ini lebih efektif 

dan efisien bagi calon wisudawan dan bagi unit pengelola wisuda._ 

1.2 Rumusan Masalah 

_Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem 

informasi e-pendaftaran wisuda di Universitas Cokroaminoto Palopo berbasis 

website? 

1.3 Tujuan Penelitian 

_Merancang dan membuat sistem informasi e-pendaftaran wisuda di 

Universitas Cokroaminoto Palopo berbasis Website. 

1.4 Manfaat Penelitian 

_Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang 

terkait, diantaranya : 

1. Bagi Instansi mengubah proses pendaftaran wisuda dari proses manual menjadi 

proses yang terkomputerisasi, mempersingkat dan mempermudah pencatatan data

calon wisuda dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa karena universitas 

dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendaftaran 

wisuda. 

2. Bagi Pembaca Kegunaan dari penelitian ini adalah semoga penelitian ini berguna 

bagi pihak lain atau pembaca sebagai informasi, khususnya bagi pembaca yang 

mempunyai minat di bidang Sistem Informasi e-Pendaftaran Wisuda berbasis 

website.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Pengertian Rancang Bangun 

_Pressman (2002) mengemukakan bahwa rangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisis dan suatu sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 

menggambarkan secara detail bagaimana komponen sistem diimplementasikan 

merupakan pemahaman tentang desain atau desain. 

_Hasyim dkk (2014) mengatakan bahwa desain merupakan salah satu hal 

penting dalam pembuatan program. Tujuan dari desain ini adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan lengkap kepada para ahli pemrograman dan teknis yang 

terlibat._Pressman_(2002) mengatakan bahwa desain merupakan salah satu hal 

penting dalam pembuatan program. Tujuan dari desain ini adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan lengkap kepada para ahli pemrograman dan teknis yang 

terlibat. 

_ Dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah perencanaan dan 

pembuatan analisis atau penataan beberapa elemen terpisah menjadi satu kesatuan 

yang lengkap dan fungsional._Dengan demikian pengertian rancang bangun 

merupakan_kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam_bentuk paket perangkat 

lunak_kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah 

ada._ 

2. Sistem 

__Sistem merupakan sistem yang dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan seperti pengendalian persediaan atau 

penjadwalan produksi (Sutabri 2012:7)._ 

_Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama untuk melaksanakan kegiatan atau untuk melaksanakan tujuan tertentu 

(Hutahaean_2014:1)._ 

_Sistem adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama satu sama lain 

melalui aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang 

menjalankan suatu fungsi untuk mencapai tujuan_(Anggraeni_2017).
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3. Informasi 

_ Lucyana_(2016)_mengemukan bahwa informasi_adalah suatu data yang 

telah_diproses_sehingga dapat mengurangi_ketidakjelasan tentang keadaan atau 

suatu kejadian._Sedangkan kata data itu sendiri adalah fakta atau kenyataan_yang 

sebenarnya._ 

_Menurut Hutahean (2014:9),_data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya merupakan definisi dari informasi. 

Sumber_informasi adalah_data._Data kenyataan yang_menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event)_adalah kejadian 

yang terjadi pada_saat_tertentu. 

_ Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah 

data yang telah mengalami proses atau diolah yang kemudian memberikan gambaran 

yang nyata untuk digunakan oleh penerima sesuai dengan kebutuhannya. 

 

 

Gambar 1. Transformasi data menjadi informasi 

4. Sistem Informasi 

vMenurut_Hutahean (2015:13),_suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan_pengelolaan transaksi harian,_mendukung operasi, 

bersifat_manajerial, dan kegiatan_strategi dari suatu_oraganisasi dan_menyediakan 

pihak luar_tertentu dengan_laporan-laporan_yang dibutuhkan adalah sistem 

informasi. 

vLucyanav((2016),vsistemvinformasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem di dalam suatuvorganisasi yang merupakanvkombinasi dari orang-orang, 

fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan 

untukvmendapatkan jalur komunikasi penting,vmemproses tipe transaksi rutin 

tertentu, memberi sinyal kepada manajemenvdanvyang lainnya terhadap kejadian-

kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi 

untuk pengambilan keputusan yang cerdik.vAriyanti dan Kanediv(2015) 

sistemvinformasi_adalahvkumpulan_data_yang_telah.

 Data Proses Informasi 
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diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagivpenerimanya dan bermanfaat dalam 

pengambilanvkeputusan saat ini atau mendatang. 

_Berdasarkan beberapa pendapat di atas, _disimpulkan_bahwa sistem 

informasi_adalah_kombinasi antara sistem_dan_informasi yang terdapat pada suatu 

organisasi yang_kemudian digunakan untuk keperluan operasional atau pengambilan 

keputusan. 

5. Wisuda 

_Wisuda adalah proses_akhir dalam rangkaian_kegiatan akademik pada 

sebuah perguruan tinggi._Wisuda juga merupakan_tanda pengukuhan atas 

selesainya studi_dan_diadakan proses pelantikan_melalui_rapat_senat_terbuka. 

_Upacara wisuda_ini biasanya diadakan berbarengan dengan seluruh fakultas  

dalam sebuah_universitas._Proses wisuda ini_tidak sama waktunya_pada_setiap 

Universitas, ada yang dilakukan tiga kali setahun ada yang sekali setahun dan lain-

lain. 

_Setiap akhir semester dalam kalender akademik baik semester genap 

maupun semester ganjil._Sebelum wisuda mahasiswa/i harus_melakukan 

pendaftaran wisuda terlebih dahulu dimana setiap perguruan tinggi mempunyai cara 

pendaftaran_yang berbeda-beda, ada perguruan tinggi yang masih melakukan 

pendaftaran dengan cara manual dan ada yang sudah melakukan pendaftaran 

berbasis website ataupun desktop._Mahasiswa yang melakukan pendaftaran secara 

manual akan sangat kesusahan, karena mahasiswa harus datang langsung ke kampus 

untuk mendapatkan informasi. Sementara itu Sistem_Informasi E-Pendaftaran 

Wisuda adalah sebuah media online yang bertujuan_untuk mempermudah para 

mahasiswa untuk melakukan pendaftaran wisuda tanpa  perlu datang ke kampus 

karena media ini merupakan media tanpa batas waktu dan  tempat. Media ini juga 

dapat membantu para mahasiswa untuk memperoleh jadwal wisuda yang akan 

diselenggarakan. 

6. CodeIgniter 

_Menurut Supono_dan_Putrataama (2018:109) Codeigniter adalah aplikasi 

open source berupa framework dengan model MVC (model, view, controller) untuk 
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membangun_website_dinamis_dengan_menggunakan PHP (PHP :Hypertext 

Preprocessor)._Menurut Jubilee Enterprise (2015:1) Codeigniter (Biasa disingkat 

CI) merupakan _framework_aplikasi web_yang gratis, ringan, mudah diinstal, dan 

sangat_memudahkan_anda dalam pebumbuatan website. 

_Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa Codeigniter 

adalah sebuah framework yang menerapkan arsitektur website berbasis model MVC 

(model, view, controller) untuk memudahkan dalam pembuatan website. 

7. Booptstrap 

_Menurut Jubilee Enterprise (2016:1) Bootstrap_adalah_framework front-

end yang intuitif dan powerful untuk pengembangan aplikasi web yang lebih cepat 

dan mudah._Bootstrap menggunakan_HTML (Hyper text markup language),_CSS 

(Cascading style sheet), dan_Javasript. 

_Menurut Zaenal & SmitDev (2015:1) Bootstrap adalah paket aplikasi siap 

pakai untuk membuat front-end sebuah aplikasi. Bisa dikatakan, bootstrap adalah 

template desain web dengan fitur plus. Bootstrap diciptakan untuk mempermudah 

proses desain web bagi berbagai tingkat pengguna, mulai dari level pemula hingga 

yang sudah berpengalaman. 

_ Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Bootstrap merupakan framework yang siap digunakan untuk membuat tampilan 

front-end suatu website dengan pengetahuan HTML (Hyper text markup language) 

dan CSS (cascading style sheet). 

8. PHP  Hypertext Preprocessor  (PHP) 

_Putratama_(2016:3)_mengemukakan bahwa PHP (PHP:_Hypertext 

Preprocessor)_adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan 

baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer yaitu 

sisi server yang dapat ditambahkan ke HTML._Sedangkan (Ariyanti dan Kanedi, 

2015) PHP_adalah singkatan dari PHP Hypertext_Preprocessor, yang digunakan 

sebagai bahasa scripting dalam pengembangan web yang disematkan dalam 

dokumen HTML. _Penggunaan PHP memungkinkan web menjadi dinamis sehingga 

pemeliharaan website menjadi lebih mudah dan efisien. 
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_Lucyana (2016) menurut bahwa_secara khusus, PHP dirancang_untuk 

membentuk_web_dinamis._Artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan 

berdasarkan permintaan. PHP_memiliki kemampuan yang_baik dalam hal 

perhitungan_matematika, dalam hal informasi jaringan e-mail dan regular expretion. 

Selain itu PHP juga mampu sebagai interface dengan database secara baik, support 

dengan bermacam-macam databasee server seperti MySQL, ORACLE, Sysbase. 

PHP dapat berjalan dengan web server yang berbeda dan dalam sistem operasi yang 

berbeda pula. PHP dapat berjalan di sistem operasi UNIX, Windows97, WindowsNT. 

PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman 

web yang dinamis dan dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks yang kita 

berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server tetapi disertakan pada dokumen 

HTML sedangkan yang dikirim ke browser hanya hasilnya saja. Kode PHP diawali 

dengan tanda lebih kecil (<) dan diakhiri dengan tanda lebih besar (>). 

_Masykur dan Atmaja (2015) mengemukakan bahwa_PHP_merupakan 

singkatan berulang dari_PHP_Hypertext_Preprocessor, yang sebelumnya 

merupakan Personal_Home_Page, pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof pada 

tahun 1995 CMIIW. PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa script yang dapat 

ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk 

memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah 

CMS. Untuk menjalankan PHP diperlukan web server seperti Apache, PHP 

Interpreter, MySQL sebagai database. 

9. Hyper text markup language (HTML) 

_ HyperText Markup Language_ (HTML) _dikenal sebagai bahasa kode 

berbasis teks untuk membuat sebuah_halaman web, _keberadaannya dikenal dengan 

adanya ekstensi_*.htm atau *.html (Pranata dkk., 2015)._Definisi lain HTML 

merupakan suatu bahasa dari website_ (www) _yang dipergunakan untuk menyusun 

dan membentuk dokumen agar dapat ditampilkan pada program browser. Ketika 

user mengakses web, maka ia mengakses_dokumen seseorang yang ditulis dengan 

gunakan format HTML. Dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan_protokol 

yang digunakan untuk transfer data atau dokumen dari web server ke browser 

(Pranata dkk, 2015). 
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_(Maudi dkk, 2014) Hypertext_Markup_Language merupakan standard 

bahasa yang digunakan untuk menampilkan document web. Adapun yang bisa 

dilakukan dengan HTML yaitu:  

a. Mengontrol tampilan dari web_page dan _content-nya.  

b. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa di akses dari seluruh 

dunia.  

c. Membuat online form yang dapat digunakan untuk menangani pendaftaran, 

transaksi secara online.  

d. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan juga java applet 

dalam dokumen HTML.  

Ciri-ciri HTML adalah sebagai berikut:  

a. Tersusun oleh tag-tag seperti <html>.....</html> 

b. Pada umumnya tag selalu memiliki tag pembuka dan kemudian ada tag 

penutupnya. 

c. Tidak case sensitive, artinya huruf kapital maupun bukan huruf kapital akan 

dianggap sama. 

d. Nama file berupa *.html atau *.htm. 

10. Cascading style sheet (CSS) 

_CSS_merupakan singkatan dari Cascading_Style_Sheet._CSS biasa 

digunakan dalam dokumen HTML untuk menciptakan suatu style yang dipakai 

untuk mengatur penampilan elemen HTML. Dengan menggunakan style,_suatu 

elemen dapat diformat dengan fitur yang jauh lebih kaya dari pada yang disediakan 

oleh elemen HTML itu sendiri._Sebagai contoh, pengaturan seperti warna tulisan 

bisa ditangani melalui style tanpa melibatkan tag HTML yang berfungsi untuk 

mengatur warna _(Maudi dkk., 2014). CSS adalah suatu cara untuk membuat format 

atau layout halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dikelola._CSS muncul 

karena sulitnya mengatur layout_tampilan dokumen yang dibuat dengan HTML 

murni meskipun telah menggunakan berbagai kombinasi_format (Pranata dkk., 

2015).
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11. Xampp 

_Xampp server adalah _server yang paling popular di kalangan 

_programmer,_selain fiturnya yang lengkap,_Xampp sangat mudah digunakan 

(Ramadhan dan Rusmawan, 2018:3)._ Ramadhani dkk (2016) _XAMPP merupakan 

tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dalam 

peketnya sudah terdapat Apache (web server), MySQL (database), PHP (server-side 

scripting), Perl, FileZilla FTP server, PhpMyAdmin dan berbagai pustaka bantu 

lainnya. Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan instalasi 

dan_konfigurasi”_web_server_Apache,_PHP_dan_MySQL_secara_manual,_XAMP

P_akan_menginstalasi_dan_mengkonfigurasikannya_secara_otomatis. 

_Utari dkk. (2017) mengemukakan bahwa_XAMMP_adalah singkatan yang 

masing-masing_hurufnya adalah_sebagai berikut: 

X : _Program ini dapat dijalankan pada_banyak sistem operasi seperti Windows, 

_____Linux, Mac OS, dan juga Solaris. 

A_:__Apache_merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 

_____menghasilkan halaman web yang benar kepada pengguna berdasarkan kode 

_____PHP yang dituliskan oleh pembuat web. Jika diperlukan juga berdasarkan 

_____kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu basis data diakses terlebih 

_____dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang 

_____dihasilkan. 

M : _MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut SQL 

_____yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL 

_____merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah basis 

_____data. _MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola basis data 

_____beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, 

_____mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database. 

P : _PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa 

____pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP 

____memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. 

____Sistem_manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah 

____
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MySQL. Namun PHP juga mendukung sistem manajemen database Oracle, 

____Microsoft_Acces, Interbase, d-base, Postgre SQL, _dan sebagainya. 

P_: _Perl adalah bahasa pemograman untuk segala keperluan, dikembangkan 

____pertama kali oleh Larri Wall di mesin Unix. Perl dirilis pertama kali pada 

____tanggal 18 Desember 1987 ditandai dengan keluarnya Perl 1. 

12. Unified Modelling Language (UML) 

_Menurut Akil (2018), Unified_Modeling_Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan_visual yang digunakan untuk_menspesifikasikan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan_rancangan dari suatu sistem perangkat lunak. 

Pemodelan_memberikan gambaran yang jelas_mengenai sistem yang akan dibangun 

baik dari sisi structural ataupun fungsional. _UML dapat diterapkan pada semua 

model pengembangan, tingkatan siklus sistem, dan berbagai macam domain aplikasi. 

Dalam UML terdapat konsep semantic, notasi, dan panduan masing-masing 

diagram. _UML juga memiliki bagian statis, dinamis, ruang lingkup, dan 

oraganisasional. UML bertujuan menyatukan teknik-teknik pemodelan berorientasi 

obyek menjadi terstandarisasi. 

a. Use case diagram 

_Use case diagram atau diagram use_case merupakan pemodelan untuk 

kelakukan (behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Use_case 

mendeskripsikan sebuah interkasi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use_case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu_ (Rosa dan Shalahuddin, 2015). 

 

Tabel 1. Simbol diagram use case 

No. Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

Usecase 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar unit atau aktor; biasanya dinyatakan 

dengan menggunakan kata kerja di awal 

frase atau nama usecase. 

Nama 

Use case 
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No. Gambar Nama Keterangan 

 

2. 

 

 

 
 

 

 

Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tap 

aktod belum tnetu merupakan orang; 

biasanya dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama aktor. 

 

3.  

 

 

Association 

Komunikasi antara aktor dan usecase yang 

berpartisipasi pada usecase atau usecase 

memiliki interaksi dengan nama aktor. 

 

4. 

 

 

 

 

Ekstensi / 

extend 

Relasi usecase tambahan ke sebuah usecase 

dimana usecase yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa usecase 

tambahan itu. 
 

 

5. 

 

 

 

Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah usecase 

dimana fungsi yang lebih umum dari 

lainnya. 

_Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 

13. Pengujian Sistem 

_Menurut Simarmata (dalam Ridwan dkk., 2017) mengemukakan bahwa 

pengujian_perangkat lunak adalah proses_pengevaluasian fitur-fitur perangkat lunak 

dan pencarian perbedaan antara persyaratan yang ada dan yang diharapkan._Untuk 

menguji sistem aplikasi yang dirancang, perlu menggunakan pengujian black_box. 

Klasifikasi black_box_testing mencakup beberapa pengujian yaitu: 

a. Pengujian fungsional, pengujian ini dilakukan dalam bentuk tertulis untuk 

memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. 

b. Pengujian asap (smoke_testing), pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah 

aplikasi tersebut sudah siap untuk pengujian yang lebih besar dan bekerja dengan 

baik tanpa cela sampai tingkat yang paling diharapkan. 

c. Recovery_testing, pengujian ini pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa 

seberapa cepat dan baiknya aplikasi bisa pulih terhadap semua jenis crash atau 

kegagalan hardware masalah bencana dan lain-lain. 

<<Extend>>

> 
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_Black box adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau 

kerja.Pengetahuan khusus dari kode aplikasi/struktur internal dan pengetahuan 

pemrograman pada umumnya tidak diperlukan, Uji kasus dibangun di sekitar 

spesifikasi dan persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan, 

Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, 

persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. 

Pengujian pada black_box berusaha menemukan kesalahan seperti: 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

b. Kesalahan interface 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

d. Kesalahan kinerja 

e. Inisialisasi dan_kesalahan_terminasi 

 

Gambar 2. Black box testing 

_Sumber: Simarmata (dalam Ridwan dkk., 2017) 

2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 

_Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Arizal,dkk, berjudul “Sistem Informasi Manajemen Wisuda 

Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall”. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, sistem informasi manajemen wisuda berbasis 

website ini mampu membuat manajemen wisuda menjadi lebih efektif dan 

efisien. Manajemen wisuda menjadi lebih efektif karena panitia wisuda dapat 

meminimalkan risiko kesalahan dalam peng-input-an data dan meminimalkan 

risiko terjadinya kehilangan formulir wisuda yang telah dikumpulkan oleh calon 
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2. wisudawan. Pengumpulan data calon wisudawan menjadi lebih mudah. Calon 

wisudawan sudah tidak kesulitan untuk mendapatkan formulir wisuda. 

Wisudawan dapat dengan mudah menemukan lokasi tempat duduk yang harus 

mereka tempati selama proses wisuda berlangsung. 

3. Penelitian oleh Moh. Nasruddin, berjudul “Sistem Informasi Pendaftaran 

Wisuda Berbasis Website Pada Universitas Komputer Indonesia Bandung”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem informasi pendaftaran 

wisuda info pembayaran, penjadwalan dan daftar mahasiswa di beritahukan 

kepada mahasiswa yang akan mingikuti wisuda melalui web yang tersedia. 

Peroses pembayaran dan pencarian data pembayaran tidak lagi membutuhkan 

waktu yang lama di karenakan pencarian datanya langsung diambil dari 

database melalui sistem 

4. Penelitian oleh Ferry Suncahya Iantoro, berjudul “Sistem Informasi Pendaftaran 

Siswa Baru Smk Al Huda Kota Kediri Berbasis Web”. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, merancang sistem informasi pendaftaran secara 

online agar sistem yang diharapkan dapat mendukung untuk mengatasi 

permasalahan dalam sistem informasi pendaftaran siswa baru pada SMK Al 

Huda Kota Kediri. membangun aplikasi sistem informasi pendaftaran yang lebih 

efisien waktu dalam proses pendaftaran, dan akurat dalam pelaporan 
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2.3   Kerangka Pikir 

Berikut ini adalah alur atau kerangka pikir penulis dalam mendiskripsikan 

penelitian yang penulis lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir 

Pendaftaran Wisuda Pada Universitas Cokroaminoto Palopo 

Pendaftaran wisuda sendiri harus berdasarkan pada prosedur yang ditetapkan 

oleh pihak panitia wisuda. Universitas Cokroaminoto Palopo adalah salah satu 

universitas yang melakukan wisuda sebanyak 3 kali dalam setahun. 

Dalam pendaftaran wisuda ini terdapat beberapa kendala diantaranya,sebuah 

sistem pendaftaran yang masih manual administrasi wisuda mulai dari 

pendaftaran, melihat informasi serta mengolah data. 

Solusi dari permasalahan diatas adalah dengan merancang dan membuat 

sistem informasi pendaftaran wisuda berbasis website. 

Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis mengangkat judul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi E-Pendaftaran Wisuda Berbasis Website pada 

Unversitas Cokroaminoto Palopo” 


