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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Melihat teknologi informasi pada saat ini yang telah berkembang pesat 

tidak terkecuali di Indonesia, hampir semua instansi dan perusahaan menerapkan 

teknologi informasi untuk membantu pekerjaan mereka. Teknologi informasi telah 

mendukung berbagai kehidupan contohnya bidang ekonomi, bidang pendidikan, 

bidang hiburan dan bidang lainnya, penggunaan teknologi informasi pada saat ini 

telah mencakup hampir segala umur dari anak kecil sampai dewasa. Penggunaan 

teknologi informasi terus meningkat dengan adanya internet. Menurut Akbar 

(dalam Putra, 2019:1) perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi 

yang cepat memberikan dampak yang luar biasa dalam pola kehidupan 

masyarakat dan telah membuat kehidupan masyarakat yang dinamis dan cepat. 

Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan, mendorong masyarakat 

dan sebuah instansi untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

guna membantu dalam aktifitas setiap harinya. 

Dalam sebuah instansi tidak lepas dari peran sebuah teknologi informasi 

seperti sistem informasi. Sistem informasi penting dalam sebuah instansi atau 

perusahaan, bertujuan untuk menyanyikan informasi guna mendukung fungsi 

operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. 

Dengan adanya sistem informasi disebuah instansi dapat memberikan kemudahan 

pelayanan dan meningkatkan kinerja staff atau karyawan yang ada dalam instansi 

tersebut. Salah satu instansi yang memerlukan sistem informasi yaitu Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 

Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu universitas yang 

berada di Kota Palopo, yang mempunyai visi pada tahun 2030 menjadi Perguruan 

Tinggi yang unggul pada tataran nasional dalam menghasilkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kegiatan yang wajib 

dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam mengesahkan gelar sarjananya adalah 

dengan melakukan wisuda. Wisuda biasanya dilakukan tiga kali dalam satu tahun. 

Sebelum melakukan wisuda biasanya mahasiswa harus melakukan pendaftaran 

terlebih dahulu.  
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Pendaftaran wisuda di Universitas Cokroaminoto Palopo masih dilakukan 

secara manual. Pelayanan wisudanya dimana mahasiswa terlebih dahulu datang ke 

panitia pendaftaran wisuda untuk meminta formulir pendaftaran dan mengisi 

formulir pendaftaran wisuda dan melengkapi berkas-berkas yang diminta seperti 

halaman pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh minimal satu pembimbing, 

surat keterangan bebas pustaka, foto copy ijazah terakhir, bukti tanda lunas SPP, 

foto hitam putih dan memakai toga. Setelah mahasiswa selesai, formulir tersebut 

dikembalikan lagi ke panitia pendaftaran wisuda untuk di cek datanya. 

Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan telah memasukkan berkas-

berkas, menunggu informasi dari pengelola wisuda beberapa hari untuk 

memastikan apakah data diri serta berkas-berkas telah terpenuhi atau belum. 

Mahasiswa harus kembali ke kampus untuk cek dan menunggu informasi dari 

pengelola wisuda. Sehingga proses ini membutuhkan waktu lama serta korban 

waktu, korban tenaga dan korban materi bagi mahasiwa. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengelola pendaftaran wisuda 

Universitas Cokroaminoto Palopo (wawancara 07 Oktober 2020), beliau 

mengemukakan bahwa poses pendaftaran wisuda saat ini belum sepenuhnya 

berjalan efektif dan efesien karena penginputan pendaftaran wisuda hanya 

menggunakan aplikasi Micrisoft Excel. Mahasiswa mengumpulkan berkasnya 

ketika waktu wisuda sudah dekat tentunya panitia pengelola pendaftaran wisuda 

kewalahan saat menginput nama mahasiswa karena penginputan dilakukan satu 

per satu dari berkas yang telah terkumpul. Cara-cara seperti ini kurang maksimal 

dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mahasiswa juga setelah sidang 

skripsi biasanya langsung pulang ke kampung halaman sehingga mahasiswa lupa 

untuk kembali mendaftar wisuda.  

Berdasarkan permasalahan di atas dibutuhkan sebuah aplikasi pengelolaan 

wisuda yang memudahkan pengelola dan mahasiswa untuk proses administrasi 

wisuda. Dimana aplikasi tersebut disajikan dalam bentuk Web untuk pengelola 

dalam mengelola data dan bagi mahasiswa agar lebih mudah dalam pendaftaran 

wisuda serta melihat informasi yang dapat diakses secara online. Dalam aplikasi 

tersebut yang dapat dilakukan yaitu (1) Pendaftaran Wisuda; (2) Informasi 

wisuda; (3) Persyaratan wisuda; (4) upload berkas; (5) Melihat nomor kursi; (6) 
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Melihat data pendaftar; (7) Kelola informasi wisuda; (8) Kelola persyaratan 

wisuda; (9) kelola penomoran kursi. 

Dengan aplikasi sistem informasi akan mengurangi kesalahan dan 

kekurangan yang ada, serta efisiensi dalam mengakses informasi menjadi lebih 

baik. Setiawan (2019:5) menyatakan bahwa sistem informasi memiliki sejumlah 

manfaat salah satunya adalah dapat meningkatkan aksestabilitas data yang 

disajikan dengan akurat dan tepat waktu untuk para pengguna informasi dan dapat 

menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Dengan 

sistem informasi, pengelola wisuda diharapkan tidak lagi kewalahan dalam 

menginput satu per satu nama mahasiswa tanpa terkecuali, lebih cepat dan lebih 

tepat.  

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dengan meningkatnya 

perkembangan teknologi komunikasi berbasis online yang dapat memudahkan 

dalam mengakses sesuatu dimanapun kita berada maka penulis berinisiatif untuk 

membuat sebuah “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran 

Wisuda Universitas Cokroaminoto Palopo Berbasis Online”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka masalah yang di 

dapatkan pada penelitian ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi sistem 

informasi pendaftaran wisuda Universitas Cokroaminoto Palopo berbasis online? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk merancang 

bangun aplikasi sistem informasi pendaftaran wisuda Universitas Cokroaminoto 

Palopo berbasis online. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Universitas 

a. Mengubah pendaftaran wisuda dari proses manual menajdi proses yang 

terkomputerisasi sehingga mempermudah admin dan mahasiswa. 
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b. Menghasilkan suatu informasi pendaftaran wisuda yang cepat, tepat dan akurat 

dalam membantu dan memudahkan pengelola untuk memproses pendaftaran secara 

online. 

c. Laporan atau hasil tulisan sebagai dokumen yang dapat menambah 

kekayaan perpustakaan sebagai acuan bagi mahasiswa generasi berikutnya.  

2. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu informatika dalam 

membangun sebuah aplikasi dan sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan untuk menciptakan aplikasi 

yang berguna untuk pengelola dan mahasiswa. 

3. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat melakukan 

pendaftaran wisuda dengan lebih mudah serta mendapatkan informasi mengenai 

wisuda secara cepat dan akurat. 

 



 
 

5 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori yaitu penjelasan materi-materi yang dikaji dan digunakan 

untuk merancang aplikasi yang akan dibangun atau kajian materi-materi yang 

dimbil dari buku, internet, dan media cetak lainnya.  

1. Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan (dalam 

Wangi, 2019:3). Menurut Rusmala dan Hardiana (dalam Alimuddin 2018:4) 

menjelaskan bahawa perancangan adalah suatu pemilihan dan penentuan langkah-

langkah kegiatan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan dimana 

rancangan tersebut merupakan analisa garis-garis besar rencana dan keputusan-

keputusan strategi yang harus diambil sebelum tahap implementasi.  

Bangun adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau 

memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian 

Pressman (dalam Wangi, 2019:3). 

Menurut Wangi (219:3) rancang bangun adalah tahap awal dalam 

pembuatan suatu sistem yang baru atau pengembangan dari sistem yang sudah ada 

dengan menggambarkan atau merancang sesuai dengan algoritma dari sistem yang 

akan dibangun dengan mengikuti prosdur-prosedur perancangan sampai akhirnya 

sistem itu dibangun. Sedangkan Yuswanda (2018:4) mengemukakan bahwa 

rancang bangun adalah tahap setelah analisis yang mencakup serangkaian 

prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa 

pemograman yang mencakup pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional 

dengen tujuan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem baru dibentuk. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rancang bangun di atas, maka 

peneliti dapat memyimpulkan bahwa rancang bangun adalah sebuah proses dalam 
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mendefinisikan, merangkai, dan membuat suatu sistem baru dengan teknik yang 

bervariasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.  

2. Aplikasi 

Widoyoko (2016:172) menyatakan bahwa aplikasi berasal dari bahasa 

inggris yaitu “to applicate” yang artinya menerapkan atau terapan. Namun 

pegertian mengenai aplikasi secara umum adalah suatu paket program yang sudah 

jadi dan dapat digunakan. Nurhayati dkk (2017) mendefinisikan bahwa aplikasi 

adalah program siap pakai untuk melayani kebutuhan pengguna dalam berbagai 

aktifitas untuk pengelolaan data. 

Aplikasi berasal dari bahasa inggris yaitu application yang berarti 

penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian 

aplikasi adalah suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi 

lain dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus 

komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yang biasanya berpacu pada sebuah 

komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang 

diharapkan (Masliana, 2019:4). 

Menurut Jogiyanto (dalam Astari 2018:23) aplikasi adalah penggunaan 

dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang 

disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi 

output. 

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa aplikasi 

adalah suatu program yang digunakan dalam pemrosesam data yang dapat 

memproses input menjadi output. 

3. Sistem  

Menurut Yakub (dalam Putra 2019:5) sistem adalah suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Sistem juga 

didefinisikan oleh Bertalanfly (dalam Mulyati 2018:2) sebagai seperangkat unsur-

unsur yang terkait dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dan 

dengan lingkungan. 
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Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerjasama dengan ketentuan-

ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan 

yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan (Alimuddin 2018:3).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

hubungan antar suatu unsur dengan unsur lain dalam melakukan kegiatan untuk 

mencapai suatu tujan bersama.  

4. Informasi 

Menurut Davis (dalam Ahmad, 2018:7), informasi merupakan data yang 

telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan 

memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat 

ini maupun saat mendatang. 

Menurut Susanto (dalam Rismyanti 2018:6) bahwa informasi adalah hasil 

pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Sedangkan menurut Sidartha 

(dalam Masliana 2019:5) informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang 

berguna untuk membuat keputusan 

 Peniliti dapat menyimpulkan bahawa informasi adalah sebagai data yang 

diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta mengurangi 

ketidak pastian dalam proses pengabilan keputusan mengenai suatu keadaan.  

5. Sistem Informasi 

Menurut Dengen (dalam putra 2019:5) sistem informasi adalah kumpulan 

atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta tenaga 

pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan sacara bersama-

sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. 

Menurut Arbie (dalam Nasruddin 2017:35) sistem informasi adalah sistem 

di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, membantu dan mendukung kegiatan operasi, bersifat manajerial dari suatu 

organisasi dan membantu mempermudah penyediaan laporan yang diperlukan. 

Sedangkan Sidartha (dalam Masliana 2019:5) mengemukakan bahwa sistem 

informasi adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari 

komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang 
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bertujuan untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan 

informasi untuk pemakai” 

Dari beberapa defenisi mengenai sistem dan informasi yang telah di 

jelaskan di atas, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di 

dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi yang memebentuk sistem guna mendapatkan sebuah informasi yan 

dibutuhkan. 

6. Pendaftaran 

Pendaftaran dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar 

dari kata yang berarti catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari 

atas ke bawah. Namun arti dari kata pendaftaran itu sendiri berbeda dengan kata 

dasarnya. Pendaftaran merupakan proses atau cara dari perbuatan mendaftar 

misalnya pencatatan nama, alamat, dan sebagainya. 

7. Wisuda 

Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah 

menempuh masa belajar pada suatu universitas. Biasanya proses wisuda ini 

diawali dengan prosesi masuk rektor dan para pembantu rektor dengan dekan-

dekannya guna mewisuda para calon wisudawan. Biasanya setelah acara selesai 

dilakukan acara foto-foto bersama dengan orang tua, teman-teman serta 

suami/istri wisudawan-ti dengan pasangan wisudawan.  

8. Internet 

Menurut Bunafit (dalam Nur 2018:5), secara teknis, internet merupakan 

dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer 

hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional), yang saling berinteraksi 

dan bertukar informasi, sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, internet 

merupakan sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan informasi 

atau data yang dapat berupa teks, gambar, audio, maupun animasi dn lain-lain 

dalam bentuk media elektronik. Dari segi komunikasi internet adalah sarana yang 

sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh, 

maupun di lingkungan perkantoran. 



9 
 

 
 

Menurut Supardi (dalam Putra 2019:7) internet adalah jaringan komputer 

dengan skala dunia yang membuat komunikasi tanpa batas, layanan-layanan  

internet yang popular adalah email, chattingan dan lainnya dan internet juga dapat 

diakses melalui layanan mobile via handphone. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa internet memungkinkan satu individu 

untuk terhubung dengan satu atau lebih individu lainnya baik untuk 

berkomunikasi, menerima serta menyebarkan informasi. 

9. Web  

Menurut Yuhezifer (dalam Putra, 2019:5) pengertian website adalah 

“keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang 

mengandung informasi”. Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi 

diinternet baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan 

mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan 

dokumen yang lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser. 

Website ini dapat dibuka melalui sebuah program penjelajah (browser) 

yang berada di sebuah komputer. Program penjelejah yang bisa digunakan dalam 

komputer diantaranya: IE (internet Explorer, Mozilla, Firefox dan Google 

Chrome (Mulyati 2018:42). 

Dapat disimpulkan bahawa website adalah wadah untuk menampilkan 

sebuah informasi baik itu teks, gambar, suara maupun video yang dapat diakses di 

browser. 

10. Software Pendukung 

a. Sublime text 

Sublime Text adalah teks editor berbasis Python, sebuah teks editor yang 

elegan, kaya akan fitur, cross-platform, mudah dan simpel yang cukup terkenal 

dikalangan pengembang, penulis, dan desainer (Nasruddin, 2017:7). Para 

programmer biasanya menggunakan sublime text untuk menyunting source code 

yang sedang ia kerjakan. Sampai saat ini sublime text sudah mencapai pada versi 3 

Beta. 

Menurut Putra (2019:10) sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode 

dan teks yang dapat berjalan diberbagai platform operating system dengan 

menggunakan teknologi Phyton API.   
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b. Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework yang sangat populer dan terus 

berkembang dengan sumber daya artikel, tutorial plug-in, ekstensi, tema, dan lain 

sebagainya. Bootstrap sangat mudah dijumpai dimana-mana dan ini menjadi 

alasan banyak orang yang memilihnya (Adhiasta, 2016:2). 

Bootstrap dalam penelitian ini digunakan sebagai template desain web 

yang sudah ada kemudian dituangkan dalam aplikasi web yang dibangun. Jadi, 

Bootstrap sangat membantu bagi para pemula atau pengembang web terkhusus 

dalam pembuatan web pendaftaran wisuda. 

c. Code Igniter 

Code Igniter (CI) adalah sebuah framework bahasa pemrograman PHP. 

Code igniter bisa dibilang frame work PHP paling populer di Indonesia berkat 

kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaanya. Maka tak heran jika situs-situs 

besar seperti kompas.com dan okezone.com juga mengadopsi sistem ini sebagai 

core engine websitenya. Terdapat beberapa kelebihan penggunaan code igniter 

dalam pengembangan suatu proyek, yaitu: (Wahana komputer, 2014:4) 

1) Menghemat waktu 

Dengan struktur dan library yang telah disediakan, maka anda tidak lagi 

memikirkan hal-hal tersebut. 

2) Code reuse 

Dengan code igniter, suatu pekerjaan akan memiliki standar yang baku. 

Sehingga anda dapat menggunakannya kembali pada proyek-proyek yang akan 

datang. 

11. HTML (Hypertext Markup Language) 

Purbadian (2015:6) menyatakan bahwa HTML yang mempunyai 

kepanjangan Hypertext Markup Language merupakan pondasi awal akan 

terciptanya suatu aplikasi web, Karena HTML memiliki fungsi untuk membangun 

kerangka ataupun format web yang digunakan untuk menampilkan suatu 

informasi kedalam halman web atau browser. 

Menurut Suprianto, dkk (dalam Alimuddin 2018:6) Hypertext Markup 

Language adalah bahasa dari World Wide Web (www) yang dipergunakan untuk 
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menyusun dan membentuk dokumen agar dapat ditampilkan pada program 

browser. 

Jadi HTML adalah bahasa dari World Wide Web yang memungkinkan 

seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau 

tautan, dan blockquote untuk halaman web dan aplikasi. 

12. Database MySQL 

Menurut Prasti (2014:26) MySQL merupakan program pengakses database 

yang bersifat network sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User 

(Pengguna Banyak). MySQL merupakan softare RDBMS yang dapat mengelolah 

database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar 

dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau barengan (multi-threaded) 

(Masliana, 2019:8). 

Menurut Madcoms (2016:2), MySQL adalah sistem manajemen database 

SQL yang bersifat Open Source. MySQL diciptakan oleh Michael "Monty" 

Widenius pada tahun 1979, seorang programmer komputer asal Swedia. Adapun 

kelebihan MySQL dalam penggunaanya dalam database adalah: 

1) MySQL stabil dalam pengoprasiannya MySQL mempunyai sistem keamanan 

yang cukup baik. 

2) Sangat fleksibel dengan berbagai macam program 

3) Perkembangan dari MySQL sangat cepat. 

MySQL dalam penelitian ini berfungsi sebagai database tempat 

menyimpan data-data seperti data pendaftar peserta wisuda dan data nomor kursi. 

13. PHP MyAdmin 

PHP MyAdmin merupakan sebuah program bebas berbasis web yang 

dibuat menggunakan aplikasi PHP. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk 

mengakses database MySQL, intinya adalah untuk menjadi administator dari 

server MySQL (Nasruddin, 2017:7). 

 Dengan adanya program ini akan mempermudah dan mempersingkat 

kinerja kita, dengan kelebihan yang ada mengkibatkan para pengguna awam tidak 

harus mampu mengetahui sintaks sintaks SQL dalam pembuatan database. 

14. Xampp 
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Xampp merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall Xampp maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

Xampp akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk 

anda atau auto konfigurasi. (Nasruddin, 2017:7) 

Menurut Christian dkk., (2018:22) Xampp adalah salah satu paket installer 

yang bersisi apache yang merupakan web server tempat penyimpanan file-file 

yang diperlukan website, dan phpmyadmin sebagai aplikasi yang digunakan untuk 

perancangan database MySQL. 

Xampp adalah perangkat yang menggabungkan tiga aplikasi kedalam satu 

paket,yaitu Apache, MySQL,dan PHP MyAdmin, dengan Xampp suatu pekerjaan  

sangat dimudahkan karena dapat menginstalasi dan mengkonfigurasi ketiga 

aplikasi tersebut dengan sekaligus dan otomatis. Xampp telah mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu.versi yang terbaru adalah revisi dari yang 

terdahulu, sehingga lebih baik dan lebih lengkap aplikasi utama dalam paket 

Xampp yakni terdiri atas web server Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. 

(Asrama 2016:10) 

Dapat disimpulkan bahawa Xampp adalah sebuah paket yang di dalamnya 

terdapat tiga aplikasi yang digunakan untuk menyimpan database dan membuat 

website dan berfungsi sebagai server local. 

15. Unfied Modelling Language (UML) 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015: 137), Unfied Modelling Language 

(UML) ialah bahasa visual untuk komunikasi dan pemodelan mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks khusus. 

Menurut suhendar (2002:26), Unfied Modelling Language adalah sebuah 

bahasa untuk menentukan visualisasi, kontruksi dan mendokumentasi artifact dari 

sistem software, untuk memodelkan bisnis, dan sitem nonsoftware lainnya. UML 

merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang lebih terbukti sukses dalam 

memodelkan sistem yang besar dan kompleks. 

UML menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka 

lebih cocok untuk penulisan perangkat lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi 

objek seperti C++, Java dan VB.Net. Walaupun demikian, UML dapat digunakan 
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untuk modelin aplikasi procedural dalam VB. UML mendefinisikan digram-

diagram berikut ini:   

a. Use Case Diagram  

Use case diagram atau diagram usecase merupakan pemodelan untuk 

melakukan (behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor denagan 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. 

Tabel 1. Simbol diagram use case  

No Gambar Nama Keterangan 

1. 
Name usecase

 

Use Case 

Fungsionlitas 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 use 
case  

2. 

 

Actor 

 

Orang, Proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi 

yang akan di buat di luar 

sistem informasi yang 

akan di buat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar 

orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang; 

biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda 

di awal frase nama aktor.  

3.  Assocation 

Komunikasi antara aktor 

dan use case yang 

berpartisipasi pada use 

case atau use case 

memiliki interaksi dengan 

nama aktor.  

4. <<Extend>> Ekstensi / 
Relasi use case tambahan 

ke sebuah use case dimana 
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 extend use case yang 

ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use 

case tanbahan itu.  

5. 
 

Generalization 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-kusus) 

antara dua buah use case 

dimana fungsi yang lebih 

umum dari lainnya.  

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

b. Actifity diagram  

Actifity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa digram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem.  

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

berikut: 

1) Rancangan proses  bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2) Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/ user interface dimana 

setiap ativitas dianggap memiliki sebuah rancangan antara muka tampilan.  

3) Rancangan pennguian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang erlu didefinisikan kasus ujinya. 

4) Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Tabel 2.  Simbol  activity diagram 
Symbol Keterangan 

Status awal

 

 
Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal 

 

Aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 
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Percabangan/decison

 

  

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu 

Penggabung

an/join

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari 

satu aktivitas lebih digabungkan menjadi 
satu. 

Status Akhir

 

 
Status akhir yng dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status 

akhir. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

c. Class diagram 

Class diagram adalah sebuah spesifiksi yang jika di instansi dan 

menghasikan sebuh objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. 

Tabel 3.Simbol class diagram 
No Nama Simbol Keterangan 

 

 

1.  
 

Generalixation  

Hubungan dimana objek anak 

berbagi prilaku dan struktur 

data dari objek yang ada 
diatasnya objek induk. 

 

2.  
Class 

 

Himpunan dari objek yang 

berbagi atribut serta operasi 

yang sama   
 

 

3.  Nary 
Association 

 

Upaya untuk menghindari 

asosiasi dengan lebih dari dua 
objek. 

 

 

 
4.  

Collaboration 

 

Deskripsi dari urutan aksi-

aksi yang ditampilkan sistem 
yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu 

aktor. 
 

 

5.  Realization 

 

Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

 

 
 

6.  

 

Dependency  

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu 
elemen mandiri akan 

mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen 

yang tidak mandiri.  
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7.  Association  
Apa yang menghubungkan 

antara objek yang satu 
dengan objek lainya. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

b. Sequence diagram 

Sequence diagram atau diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek 

pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dengan massage yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan 

diagram sequence maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah 

use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi 

objek itu (Rosa & Shalahudin, 2015). Tohari (2014) mendefinisikan bahwa 

diagram sequence menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan 

waktu. Kegunaanya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara 

objek juga interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi 

sistem. Diagram sequence terdiri atar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi 

horizontal (objek-objek yang terkait). diagram sequence digunakan untuk 

menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.  

Tabel 4. Simbol diagram sequence 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 
 Life Line 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 

 

 Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

3 
 

 

 Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2015) 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai Unified Modeling Laanguage 

(UML), penulis dapat menyimpulkan bahwa Unified Modeling Laanguage (UML) 

bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang termasuk dalam lingkup 

sistem yang dibahas dan baagaaimana antara sistem dengan subsistem maupun 

sistem lain diluarnya. 
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16. Terori Pengujian sistem 

Pengujian sistem dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut: 

a. White Box Testing 

White box testing diartkan oleh Nidhra dan Doentti (dalam wangi 2019:28) 

adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara 

melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang 

dibuat ada yang salah atau tidak. Jika modul yang telah dan sudah dihasilkan 

berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan dikomplikasi 

ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Kelebihan white box testing menurut Nidhra dan Dondetti (dalam wangi 

2019:28) 

1) Kesalahan Logika 

Menggunakan sintax ‘if’ dan sintax pengulangan. Langkah selanjutnya 

metode white box testing ini akan mencari dan mendeteksi segala kondisi yang 

dipercaya tidak sesuai dan mencari kapan proses perulangan diakhiri. 

2) Ketidak sesuaian konsumen  

 Menampilkan dan memonitor beberapa asumsi yang diyakini tidak sesuai 

dengan yang diharapkan atau yang akan diwujudkan, untuk selanjutnya akan 

dianalisa kembali dan kemudian diperbaiki. 

3) Kesalahan pengetikan 

  Mendeteksi dan mencari bahasa-bahasa pemograman yang dianggap 

bersifat case sensitive. 

Kelemahan white box testing adalah pada perangkat lunak yang sejenisnya 

besar, metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak 

sumber daya untuk melakukannya (Nidhra dan Doentti dalam wangi 2019:28). 

b. Black Box Testing 

 Prasti dan Kasma (2019:44) menyatakan pengujian menggunakan metode 

black box dilakukan dengan cara memberikan sejumlah masukan ke aplikasi 

untuk mengetahui hasil keluaran yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan 

fungsi aplikasi. 
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Menurut Mustaqbal, dkk (dalam Wangi 2019:29) black box testing 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari prangkat lunak. Tester dapat 

mendefenisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program. Black box testing bukanlah solusi alternative dari 

white box testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang 

tidak dicakup oleh white box testing. 

Mustaqbal, dkk (dalam Wangi 2019:29) mengemukakan bahwa saat ini 

terdapat banyak metode atau teknik untuk melaksanakan black box testing, antara 

lain: (a) equivalence partitioning; (b) boundary value analysis; (c) comparison 

testing; (d) sample testing; (e) robustness testing; (f) behavior testing; (g) 

requirement testing; (h) uji sebab akibat (cause-effect relationship testing). 

c. Perbedaan White Box & Black Box 

1) White box (Struktural)  

a)  Dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA. 

b)  Melakukan testing pada software/program aplikasi menyangkut security dan 

performance program tersebut (meliputi tes code, desain implementasi, 

security, data flow, software failure). 

c) Dilakukan dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing.  

2) Metode black box  (fungsional)  

  Melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap 

fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai 

standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug/vulnerabilitas pada program 

aplikasi tersebut setelah dilakukan white box testing. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Nuryasin (2016) dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi 

Pendaftaran Wisuda Berbasis Online Studi Kasus Fst Uin Syarif Hidayatullah 

Jakarta” Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda di FST UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dapat membantu kinerja karyawan akademik dalam 

proses pelayanan wisuda yang sebelumnya dilakukan secara manual.  Aplikasi 

ini dapat diakses dengan menggunakan ip interent Universitas Islam Negeri 

Jakarta. Dalam aplikasi ini dibuat dengan metodologi RAD (Rapid Application 
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Development) yang meliputi perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. 

Aplikasi ini dibuat dengan PHP dengan perangkat lunak database MySQL. 

2. Penelitian Nasruddin (2017) dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran 

Wisuda Berbasis Website Pada Universitas Komputer Indonesia Bandung” 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode waterfall. Alat bantu analisis dan perancangan adalah flow map, 

diagram konteks, data flow diagram (DFD), kamus data dan perancangan basis 

data yang meliput normalisasi dan tabel relasi. Berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan dalam proses pengolahan data pendaftaran, dan penjadwalan  

telah terotomatisasi sehingga tidak ada lagi pengolahan data yang manual dan 

penumpukan arsip.  Penelitian ini akan menghasilkan sebuah aplikasi sistem 

informasi Pendaftaran wisuda Unikom yang diharapkan dapat mempermudah 

dalam pengelolaan peserta wisuda dan pembuatan undangan. 

3. Penelitian Mulyati, dkk (2018) dengan judul “Aplikasi Graduation Organizer 

Berbasis Mobile” Perancangan aplikasi ini menggunakan metode analisis 

SDLC (System Development Life Cycle). Peneliti membuat suatu aplikasi 

online graduation organizer menggunakan suatu mobile application untuk 

wisudawan dalam rangka mempermudah wisudawan dalam mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan mengenai acara wisuda. Dengan adanya aplikasi 

graduation organizer online ini diharapkan wisudawan/wisudawati akan lebih 

mudah mendapatkan informasi acara wisuda. 

2.3 Kerangka Pikir 

Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari produk permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. Alur kerangka berpikir akan dijelaskan 

sebagai berikut: Pada proses pendaftaran wisuda Universitas Cokroaminoto 

Palopo masih dilakukan secara manual mulai dari pendaftaran, pemberian 

informasi tentang wisuda, penomoran kursi dan pengelolaan data pendaftran, hal 

tersebut mengakibatkan sistem kurang efektif dan efisien. Mahasiswa yang ingin 

mendaftar harus mendatangi pengelola untuk mengambil formulir dan 

mengembalikan formulit dengan melampirkan beberapa berkas. Begitu juga 

dengan informasi-informasi tentang wisuda yang kurang up to date serta 
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penomoran kursi, dimana mahasiswa harus mendatangi kampus untuk 

mendapatkan informasi tersebut. Hal ini membuat mahasiswa malas dan lambat 

dalam menemui pengelola.  

Masalah diatas membuat peneliti berfikir untuk membuat suatu aplikasi 

pengelolaan pendaftaran wisuda untuk mempermudah administrasi wisuda 

Universitas Cokroaminoto Palopo yaitu dengan membuat sebuah aplikasi web 

dalam  mengolah data pendaftar serta memudahkan bagi mahasiswa yang ingin 

mendaftra wisuda, kemudian aplikasi tersebut dapat diakses secara online. 

Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu universitas yang ada 

di Kota Palopo. Bagi mahasiswa dalam mengesahkan gelar sarjananya 

adalah dengan melakukan wisuda. Wisuda biasanya dilakukan tiga kali 

dalam satu tahun. 

Dalam pendaftaran wisuda ini terdapat beberapa kendala diantaranya, 

pendaftaran, pencatatan dan pengelolahan yang masih manual dianggap 

kurang efektif dan efesien karena memakan waktu yang lama. 

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi masalah pendaftaran dapat 

dibuatkan sebuah aplikasi website yang berbasis online. Dengan aplikasi ini 

maka proses pendaftaran, pengelolaan data pendaftaran wisuda diharapkan dapat 

terorganisir dengan baik. 

Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis mengangkat judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda Unversitas 

Cokroaminoto Palopo Berbasis Online” 


