
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses perancangan adalah salah satu bagian penting dalam membuat 

suatu sistem informasi. Perancangan sistem informasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan macam-macam bahasa permodelan, salah satunya adalah 

menggunakan bahasa permodelan Unified Modeling Language (selanjutnya 

disingkat UML). UML adalah bahasa yang mampu memvisualisasikan, 

menentukan dan mendokumentasikan sistem informasi atau perangkat lunak. 

Universitas Ciputra Surabaya telah menggunakan sistem informasi 

untuk menangani proses Penerimaan Mahasiswa Baru (selanjutnya disingkat 

PMB). Sistem informasi PMB Universitas Ciputra Surabaya telah 

berkembang dari manual menjadi digital. Menurut hasil wawancara awal 

bersama dengan ketua panitia PMB, sistem informasi PMB yang ada pada 

saat ini masih belum mampu menangani proses PMB secara keseluruhan 

seperti proses beasiswa dan grading system yang masih dilakukan dengan 

cara manual. Solusi yang ditawarkan adalah memperbaiki sistem informasi 

PMB Universitas Ciputra Surabaya yang ada sekarang dengan bahasa 

permodelan UML sebagai alat perancangan karena UML memberikan 

kemudahan dalam hal visualisasi sistem informasi. Dengan adanya 

pembenahan sistem informasi PMB diharapkan dapat mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi oleh aktor-aktor yang berperan dalam proses PMB. 
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1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana merancang sistem informasi PMB Universitas Ciputra 

Surabaya periode 2011-2012 menggunakan Unified Modeling Language?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Ruang Lingkup 

Batasan pembuatan sistem informasi PMB Universitas Ciputra 

Surabaya ini adalah sistem yang dibuat hanya menangani bisnis proses 

dari awal calon mahasiswa mendaftar hingga proses daftar ulang, proses 

beasiswa yang diproses hanya beasiswa prestasi akademik saja, untuk tes 

yang bahas adalah tes potensi akademik, tes gambar dan tes beasiswa, 

tidak menangani psiko tes, tidak mencampuri pengaturan internal PMB 

Universitas Ciputra Surabaya seperti pengaturan keuangan, persyaratan 

untuk belajar di Universitas Ciputra Surabaya dan tidak membahas secara 

spesifik mengenai hardware yang digunakan. 
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2. Hasil perancangan 

Hasil dokumen yang perancangan yang dibuat adalah: 

1) Dokumentasi UML (Unified Modeling Language), yaitu: 

a) Diagram use case (Use case diagram) 

b) Diagram aktifitas (Activity diagram) 

c) Diagram rangkaian (Sequence diagram) 

d) Diagram kolaborasi (Collaboration diagram)  

e) Diagram kelas (Class diagram) 

f) Diagram pendistribusian (Deployment diagram) 

g) Diagram komponen (Component diagram) 

h) Diagram state (State diagram) 

2) Entity Relationship Diagram (ERD) 

3) Tampilan layar interaksi (User Interface) 

4) Dokumen SRS (Software Requirement Specification) 

5) Dokumen SAD (Software Architecture Document) 

3. Segmen Pengguna 

Target pengguna sistem ini adalah tim pengembang perangkat lunak, 

quality assurance dan panitia PMB. 

4. Fitur Model 

Fitur-fitur dari sistem ini adalah: 

1. Fitur untuk calon mahasiswa (selanjutnya disingkat CAMA): 

a) Login (dapat menggunakan login facebook) 

b) Pendaftaran 
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1) Unggah dokumen persyaratan 

2) Ubah data pribadi 

3) Cek hasil 

4) Pindah jurusan  

c) Mendapatkan notifikasi via sms 

2. Fitur untuk tim PMB: 

a) Login 

b) Memasukkan data 

c) Lihat dan ubah data CAMA 

d) Cek dokumen 

e) Notifikasi e-mail 

f) Ubah status beasiswa 

g) Grading system 

h) Cek nilai (tes potensi akademik dan rapor) 

i) Buat rincian bayar 

j) Cetak surat penerimaan 

k) Lihat statistik laporan keuangan PMB 

l) Lihat laporan demografi proses PMB 

m) Mengumumkan hasil 
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1.4 Tujuan tugas akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang sistem informasi PMB 

Universitas Ciputra Surabaya Periode 2010-2011 yang dapat memberi solusi 

dari kebutuhan setiap orang yang berperan dalam proses PMB dengan bahasa 

permodelan UML sebagai alat bantu. 

 

1.5 Metodologi penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir 

ini adalah: 

1) Pengumpulan kebutuhan mengenai proses bisnis dan sistem informasi 

yang ada pada saat ini, permasalahan yang tengah ada pada saat ini dan 

data kebutuhan dari masing-masing bagian dilakukan dengan metode 

wawancara 

2) Analisa dan pemetaan permasalahan dari model sistem saat ini. 

3) Perancangan sistem yang baru dengan menggunakan UML. 

4) Pengujian sistem informasi PMB Universitas Ciputra Surabaya yang 

baru dengan menggunakan uji skenario. 

5) Penulisan laporan tugas akhir. 
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1.6 Sistematika penulisan tugas akhir 

Berikut adalah susunan sistematika dalam penulisan laporan tugas 

akhir: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penyusunan tugas akhir, metodologi dan sistematika penyusunan tugas 

akhir. 

2. BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan guna menunjang 

pengerjaan tugas akhir ini. 

3. BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai metode penggalian informasi yang 

dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai sistem yang saat ini 

sedang berjalan. 

4. BAB IV Desain sistem 

Bab ini menjelaskan bagaimana perancangan sistem informasi dilakukan 

dari awal hingga akhir. 

5. BAB V Pengujian sistem 

Bab ini berisi mengenai pengujian dan evaluasi dari sistem informasi yang 

dibuat. 

6. BAB VI Kesimpulan dan saran 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, kritik dan saran mengenai sistem 

informasi yang telah dibuat. 




