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Steering Committee

Ketua PMB

Sekretaris Bendahara

Wakil Ketua 

Bidang External

Wakil Ketua 

Bidang Internal

Bidang Marketing 

& Admission

Bidang Campus 

Event

Bidang Prosedur 

& Registrasi
Bidang Fasilitas

Program Studi 

Beasiswa

BAB III 

Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas metode penggalian informasi yang digunakan: 

3.1 Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

1. Struktur organisasi

Gambar 3.1 

Struktur organisasi panitia PMB 

Gambar 3.1 menunjukan susunan organisasi panitia PMB pada periode 

2010-2011 yang didapatkan dari hasil wawancara dengan koordinator prosedur 

PMB, Bapak Rinabi Tanamal. Masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung 
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jawab yang berbeda-beda dan terdiri dari beberapa anggota. Penjelasan mengenai 

anggota dan tanggung jawab dari masing-masing divisi dapat dilihat pada tabel 

3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. 

2. Steering Committee

Tabel 3.1  

Tabel susunan steering committee 

Ketua Yohannes Somawiharja, M.Sc 

Anggota Denny Bernardus, M.M. 

Tony Antonio, M.Eng 

Victor Effendi, S.E. 

David S. Kodrat, DR 

Freddy H Istanto, M.Arch 

Jenny L Setiawan, Ph.D 



36 

3. Operational Committee

Tabel 3.2 

Tabel susunan operational committee 

Ketua Trianggoro Wiradinata, M.Eng.Sc 

Wakil Ketua Bid. External Markus Santoso, S.Sn, M.Des. 

Wakil Ketua Bid. Internal Veronica Hidayati, M.Pd 

Sekretaris 1 Chatarina Ari, Dra. 

Sekretaris 2 Erlita D. Tantri, S.S. 

Bendahara Jean Adriani, S.E. 

Bidang Marketing & 

Admission 

Jeannie Augustine, S.T., M.A. (Koordinator) 

Dwi Andayani Vita Setyawardani 

Listia Maya, A.Md. 

Caecillia Citra Lestari, M.Kom 

Theodora Anna Wiriana, S.Psi., M.M., 

Psikolog 

Agoes Tinus Lis Indrianto, S.S.,M.Tourism. 

Bidang Campus Event Michael Nathaniel, S.Sn (Koordinator) 

Dandy Widjaya 

Laura Mahendratta, Dipl-Inf. 

Boyke Yanus Anshory, S.Sn. 

Meidiahna Kusuma, S.E., M.B.A 

Michael Ricky Sondak, S.E., M.M. 

Bidang Prosedur & Registrasi Rinabi Tanamal, M.Com. (Koordinator) 

Nico Pramono, S.T. 

Egawati Panjei, S.Kom. 

Lucya Christina Wijaya, S.Psi. 

Linda Hadi, S.Kom. 

Bidang Fasilitas Bayu Krisnawan, ST (Koordinator) 

Dhina Indhira Hastari, A.Md. 

Sonny Trijaya, S.Kom 

Alfon Wicaksi, S.T. 

Beasiswa IMT & BIS Caecilia Citra Lestari, M. Kom. 

Beasiswa INA Astrid Kusumowidagdo, S. T., M.M. 

Beasiswa PSY Ignasius Ferry, S. Psi. 
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4. Tugas dan tanggung jawab

Tabel 3.3 

Tabel tugas dan tanggung jawab steering committee 

Steering Committee 

Ketua dan 

Anggota 

1. Memberikan masukan bagi panitia, demi terselenggaranya proses

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Ciputra Tahun Akademik

2011/2012 (untuk selanjutnya disebut PMB).

2. Menetapkan Arahan Strategis PMB berikut indikator keberhasilannya

secara kuantitas dan kualitas.

3. Mengangkat dan Memberhentikan Panitia PMB 2011-2012

4. Memutuskan skema beasiswa bagi program studi
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Tabel 3.4 

Tabel tugas dan tanggung jawab operational committee 

Operational Committee 

Ketua PMB 1. Merencanakan program kerja PMB dan pembagian kerja panitia

2. Memimpin jalannya rapat dan pengambilan keputusan

3. Memonitor pelaksanaan tiap kegiatan dan berkoordinasi dengan wakil ketua

bidang external dan  internal

4. Memberikan laporan pelaksanaan PMB kepada steering committee pada akhir

kepanitiaan

Wakil Ketua Bid. 

External 

1. Membantu Ketua dalam monitoring pelaksanaan promosi dan koordinasi event-

event kampus

2. Melakukan koordinasi mingguan dengan koordinator Bidang Marketing &

Admission dan koordinator Bidang Campus Event

Wakil Ketua Bid. 

Internal 

1. Membantu Ketua dalam monitoring pelaksanaan proses PMB agar sesuai dengan

SOP sekaligus melakukan validasi SOP

2. Melakukan koordinasi intensif dengan Bidang Fasilitas untuk mempersiapkan

test dan proses registrasi mahasiswa baru

Sekretaris 1. Membuat undangan, absensi meeting dan dokumentasi surat-surat yang

diperlukan selama kepanitiaan PMB.

2. Membuat notulen dalam setiap rapat dan bersama dengan wakil ketua bidang

internal PMB mengkoordinasi sekretariat ujian

3. Mengirimkan notulen ke panitia PMB

Bendahara 1. Bertanggung jawab atas proses keuangan (masuk/keluar) sehubungan dengan

penyelenggaraan PMB. Berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua

2. Membuat laporan keuangan PMB dan melaporkannya kepada Ketua/Wakil dan

Steering Committee secara berkala

Bidang Marketing 

& Admission 

1. Melaksanakan aktivitas sesuai strategi marketing ke sekolah-sekolah dan

berfungsi sebagai humas sepanjang kegiatan PMB.

2. Berkoordinasi dengan wakil ketua bidang external dan koordinator campus

event.

3. Memindahkan data calon mahasiswa kedalam sistem CRM, bekerja sama dengan

penyedia layanan data entry (Outsource)

4. Berkoordinasi dengan panitia cyber marketer (Outsource)

5. Melakukan update terhadap rencana kunjungan melalui Shared Calendar

6. Membuat dokumentasi hasil kunjungan ke sekolah-sekolah secara digital agar

dapat dibaca oleh masing-masing kaprodi

Bidang Campus 

Event 

1. Melakukan update terhadap setiap kegiatan yang dilakukan prodi kepada wakil

ketua bidang external, disarankan setiap prodi membuat portal/blog sebagai

sarana berbagi informasi

2. Melakukan update setiap rencana promosi dari Bidang Marketing & Admission

kepada program studi masing-masing

3. Update dilakukan melalui Shared Calendar

Bidang Prosedur & 

Registrasi 

1. Membuat SOP baku untuk setiap kegiatan PMB

2. Melakukan validasi SOP

3. Mengawasi pelaksanaan USM (Ujian Seleksi Masuk), Test Gambar dan Test

Bahasa Inggris untuk pendaftar jalur test.

4. Berkoordinasi dengan wakil ketua bidang internal untuk perbaikan SOP dan

pelaksaan registrasi ulang

Bidang Fasilitas 1. Mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan oleh panitia PMB seperti

Portal/Blog, Shared Calendar, Aplikasi CRM

2. Mempersiapkan implementasi aplikasi PMB Online

3. Mempersiapkan keperluan peralatan untuk pelaksanaan registrasi

4. Memastikan ketersediaan ruang dan pasokan listrik ketika berlangsung test dan

registrasi

5. Berkoordinasi dengan wakil ketua bidang internal untuk fasilitas yang

dibutuhkan

Panitia seleksi 

beasiswa 

1. Bertanggung jawab atas proses beasiswa

2. Berkoordinasi dengan bidang prosedur dan registrasi
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3.2 Operating environment PMB-manager 

Pada bab ini akan dijelaskan hardware dan software yang digunakan pada 

aplikasi PMB-manager pada saat ini yang didapatkan dari hasil wawancara 

dengan Bapak Nico Pramono selaku anggota divisi prosedur PMB. Aplikasi 

PMB-manager ini merupakan aplikasi web dan tidak dapat diakses 

menggunakan perangkat mobile. Perangkat mobile hanya digunakan untuk 

menerima sms yang dikirim oleh sistem. 

1. Hardware

a. Pengguna aplikasi

Hardware yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMB-manager

adalah seperangkat komputer dilengkapi dengan koneksi internet dan

web browser. Web browser yang digunakan untuk menjalankan

aplikasi secara baik adalah modern browser.

b. Penyedia aplikasi

Hardware yang digunakan untuk menjalankan server PMB adalah HP

Proliant Server.

2. Software

a. Operating system

Aplikasi PMB-manager yang ada pada saat ini berupa aplikasi web

dan berjalan menggunakan OS freeBSD yang merupakan Unix based

OS.



40 

b. Server

Aplikasi PMB-manager menggunakan mySQL free sebagai database

server dan Apache sebagai webserver.

3.3 Wawancara 

Metode yang digunakan untuk penggalian data adalah melakukan 

wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan masing-masing aktor yang 

berperan dalam proses PMB. 

1. Tujuan wawancara

Tujuan diadakan wawancara ini adalah untuk menggali beberapa 

informasi mengenai sistem informasi PMB yang saat ini sedang berjalan, 

antara lain: 

a. Mengetahui bisnis proses PMB yang ada pada saat ini

b. Mengetahui siapa saja yang berperan dalam proses PMB

c. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing

aktor dalam proses PMB.

2. Aktor yang diwawancarai

Aktor-aktor yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut:

a) Bapak Trianggoro Wiradinata selaku ketua PMB

b) Ibu Veronica Hidayati selaku wakil ketua bid. internal PMB

c) Ibu Widya selaku bagian biro akademik dan administrasi

d) Ibu Jean Adriani selaku bagian Keuangan
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e) Bapak Rinabi Tanamal selaku koordinator bidang prosedur dan

registrasi PMB

f) Bapak Nico Pramono selaku anggota divisi prosedur dan registrasi

PMB

g) Ibu Jeannie Augustine selaku koordinator divisi marketing &

admission PMB

h) Ibu Yuli dan Bapak Ignasius Ferry selaku koordinator panitia

beasiswa Psychology (selanjutnya disingkat PSY)

i) Ibu Caecilia Citra Lestari selaku koordinator panitia beasiswa

Information Multimedia Technology (selanjutnya disingkat IMT) dan

Business Infomation System (selanjutnya disingkat BIS)

j) Ibu Listia Maya selaku anggota divisi marketing dan admission PMB

k) Ibu Dwi Andayani Vita Setyawardani selaku anggota divisi marketing

dan admission PMB

l) Ibu Astrid Kusumowidagdo selaku koordinator panitia beasiswa

Interior Architecture (selanjutnya disingkat INA)

3. Kisi-kisi pertanyaan wawancara

Berikut adalah kisi-kisi pertanyaan yang diajukan ketika wawancara

dilakukan dengan masing-masing aktor:

1) Apakah peran dan tugas saudara atau saudari dalam proses PMB?

2) Bagaimana proses PMB pada saat ini?
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3) Menurut saudara atau saudari apakah proses PMB saat ini sudah

berjalan sesuai dengan yang seharusnya?

4) Kendala apa saja yang saudara atau saudari hadapi dalam

menjalankan proses PMB sesuai dengan peran masing-masing?

5) Jika ada kendala yang dihadapi, sistem seperti apakah yang

saudara atau saudari harapkan?

3.4 Aktor dan peran pada sistem informasi PMB saat ini 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aktor-aktor PMB 

maka didapatkan penjelasan mengenai bisnis proses PMB yang dijalankan 

saat ini dan para aktor-aktor yang menjalankan proses tersebut. Aktor-aktor 

yang berperan didalam proses PMB akan diperlihatkan pada diagram use 

case pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 

Diagram use case sistem informasi PMB saat ini 
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Pada gambar 3.2 dijelaskan mengenai masing-masing aktor (digambarkan 

dengan simbol manusia) yang berperan dengan peran masing-masing dalam 

proses PMB. Berikut adalah aktor-aktor yang berperan dalam proses PMB: 

1) Calon Mahasiswa (CAMA)

Calon Mahasiswa adalah anak yang mendaftar masuk ke Universitas Ciputra

Surabaya. CAMA dapat melakukan pendaftaran secara online maupun offline.

2) Marketing dan admission PMB

Marketing dan admission PMB merupakan salah satu divisi di panitia PMB

yang terdiri dari beberapa anggota dan bertanggung jawab dalam proses data

masuk pada sistem informasi PMB khususnya menangani CAMA yang

mendaftar ke Universitas Ciputra Surabaya.

3) Prosedur dan registrasi PMB

Prosedur dan registrasi PMB merupakan salah satu divisi di panitia PMB yang

terdiri dari beberapa anggota dan memiliki sub divisi yaitu prosedur yang

bertugas menangani proses grading system, superadmin yang bertugas untuk

menangani program PMB-manager.

4) Keuangan

Keuangan merupakan divisi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur

keuangan yang harus dibayar oleh CAMA serta memiliki hak untuk mencetak

surat penerimaan.

5) Progdi

Progdi memiliki tanggung jawab untuk menangani pengaturan jurusan, berlaku

sebagai panitia seleksi beasiswa (khusus progdi INA, PSY, IMT dan BIS),
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dan memerika hasil tes gambar calon mahasiswa (Jurusan Interior 

Architecture & Visual Communication Design). 

6) Ketua PMB

Pada proses PMB ketua PMB bertugas untuk memonitor jalannya proses

PMB dan bekerja sama dengan wakil ketua.

7) Wakil ketua bidang internal

Pada proses PMB wakil ketua bidang internal memiliki hak untuk

menyetujui atau menolak setiap keputusan dalam proses PMB.

8) Pihak ketiga (Bank BCA, Sekolah, Perlengkapan, Biro Administrasi

dan Akademik)

Pihak ketiga merupakan kesatuan dari orang-orang yang bukan termasuk

dalam panitia PMB namun ikut serta bekerja dalam menangani proses

penerimaan mahasiswa baru dan memiliki peran masing-masing didalam

menangani proses PMB.

Berikut adalah penjelasan mengenai use case peran masing-masing aktor yang 

digambarkan dengan elips: 

1) Login ke web

Use case ini dapat diakses oleh CAMA apabila CAMA melakukan

pendaftaran online dengan cara membeli voucher online. CAMA dapat

mengakses website pmb.ciputra.ac.id untuk melakukan pendaftaran

online.
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2) Mendaftar ke Universitas Ciputra Surabaya

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Marketing dan admission

PMB, Pihak ketiga (sekolah). Sistem informasi PMB Universitas

Ciputra Surabaya sudah mampu menangani pendaftaran CAMA secara

online. Untuk mendaftar online CAMA harus membeli voucher dari

sekolah maupun langsung membeli di Universitas Ciputra Surabaya

dan mengakses alamat website pmb.ciputra.ac.id. Apabila CAMA

memiliki kendala dengan teknologi maka CAMA dapat mendaftar

secara offline dengan membeli formulir cetak dari divisi Marketing

dan admission PMB.

3) Mengambil jalur beasiswa

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Progdi. Universitas Ciputra

Surabaya memberikan kesempatan CAMA untuk mengambil beasiswa

akademik guna menyaring CAMA yang memiliki kualitas baik. Proses

beasiswa ditangani oleh progdi seleksi beasiswa secara manual.

Pilihan beasiswa hanya ada pada beberapa jurusan tertentu yaitu

Information Multimedia & Technology (IMT), Business Information

System (BIS), Psychology (PSY) dan Interior Architecture (INA).

4) Mengikuti tes beasiswa

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Progdi. Tes beasiwa

merupakan proses yang terjadi apabila CAMA mengajukan

permohonan beasiswa akademik dan layak untuk melakukan tes
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beasiswa. Hasil dari tes akan menentukan kelayakan CAMA untuk 

mengambil jalur beasiswa. 

5) Mendapatkan hasil beasiswa

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Progdi, Posedur dan registrasi

PMB, Keuangan. Proses hasil beasiswa adalah proses terakhir dari

proses beasiswa. Setelah memeriksa hasil tes maka progdi akn

mengeluarkan keputusan dan hasil keputusan ini akan menentukan

seberapa besar potongan harga yang akan didapatkan oleh CAMA.

6) Mengikuti tes potensi akademik

Fitur ini dapat diakses oleh CAMA, Prosedur PMB. Universitas

Ciputra Surabaya memberikan dua macam jalur penerimaan yaitu jalur

kerjasama dan jalur umum. Tes potensi akademik akan berlangsung

apabila CAMA mendaftar pada jalur kerjasama namun tidak dapat

mengikuti pilihan prestasi karena nilai rapor tidak mencukupi maupun

CAMA yang mendaftar dengan jalur umum. Tes potensi akademik

dilakukan guna menentukan grading system dan kelayakan

penerimaan CAMA untuk belajar di Universitas Ciputra Surabaya.

7) Mengikuti tes gambar

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Progdi. Proses tes gambar

hanya akan terjadi apabila CAMA mendaftar pada jurusan INA

maupun VCD guna mengetahui kemampuan menggambar CAMA.
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8) Mendapatkan hasil penerimaan

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Prosedur PMB, Keuangan,

Progdi. Proses ini berlangsung apabila CAMA telah melakukan tes

potensi akademik maupun CAMA mengikuti jalur prestasi. Divisi

Prosedur PMB akan menentukan grading system CAMA berdasarkan

hasil nilai tes potensi akademik (sistem akan melakukan perhitungan

nilai tes potensi akademik dan hasil dari perhitungan akan

dibandingkan dengan syarat nilai yang telah ditentukan untuk

menentukan track yang didapatkan oleh CAMA) maupun dari nilai

rapor dengan cara menghitung manual (untuk jalur prestasi). Hasil dari

grading system ini akan berpengaruh pada jumlah biaya yang harus

dilunasi oleh CAMA. Hasil dari tes potensi akademik ini akan berisi

informasi: 2 jurusan pilihan CAMA lengkap dengan track, virtual

account dan rincian pembayaran yang harus dilunasi oleh CAMA.

CAMA wajib mengambil pilihan pertama dan apabila ingin

mengambil pilihan kedua maka harus dilakukan proses pindah jurusan.

9) Melakukan registrasi ulang

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Keuangan, Pihak ketiga

(BAA, PM, BCA). Proses daftar ulang merupakan proses terakhir

dalam proses PMB. Setelah mendapatkan hasil akademik maka

CAMA harus melakukan daftar ulang. Daftar ulang dilakukan untuk

mengetahui CAMA benar-benar sudah menetapkan pilihan untuk

masuk ke Universitas Ciputra Surabaya.
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10) Melakukan pindah jurusan

Use case ini dapat diakses oleh CAMA, Prosedur dan registrasi PMB,

Keuangan, Marketing dan admission PMB. Proses pindah jurusan

terjadi ketika CAMA berpindah dari jurusan pilihan satu ke jurusan

pilihan kedua. Apabila CAMA ingin berpindah ke jurusan yang tidak

ada dipilihannya maka CAMA harus membeli formulir cetak atau

voucher online yang baru.

11) Memonitor berjalannya proses PMB

Use case ini diakses oleh ketua PMB. Pada proses ini ketua PMB

melihat proses berjalannya PMB apakah sudah sesuai dengan yang

direncanakan.

3.5 Bisnis proses PMB Universitas Ciputra Surabaya saat ini 

 Setelah melakukan wawancara mengenai aktor dan peran, wawancara 

lebih lanjut mengenai bisnis proses PMB yang tengah ditangani saat ini juga 

dilakukan dengan pihak yang bersangkutan guna mengetahui susunan proses 

PMB secara terstruktur. Pada sub bab ini akan dijelaskan bisnis proses PMB  

yang ada saat ini dengan menggunakan media diagram aktifitas. Proses yang 

ditandai dengan lingkaran merah menandakan adanya masalah dan 

keterangan masalah dapat dilihat pada poin 3.6 pemetaan masalah
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1. Proses daftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Diagram aktifitas proses daftar 
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Swimlane: CAMA, Marketing dan admission PMB, sistem dan pihak ketiga 

(sekolah) 

Pada gambar 3.3 diperlihatkan proses awal pada proses PMB ini yaitu 

adalah proses penerimaan data dari CAMA hingga data berhasil dimasukkan 

kedalam database PMB Universitas Ciputra Surabaya. Aktor yang berperan 

didalam proses ini adalah CAMA, Marketing dan admission PMB, sistem dan 

sekolah. Berikut adalah penjelasan proses aktifitas yang terjadi: 

1) Proses dimulai dengan Swimlane CAMA yang hendak mendaftar ke 

Universitas Ciputra Surabaya. CAMA yang berdomisili di pulau jawa 

dan bali wajib mendaftar secara online kecuali memiliki kendala 

dengan teknologi. CAMA yang berdomisili diluar pulau jawa dan bali 

bisa memilih mendaftar secara offline dengan pertimbangan adanya 

kendala teknologi internet diluar. 

2) Setelah menentukan pilihan untuk mendaftar maka CAMA akan 

melakukan proses selanjutnya 

a) Proses daftar online dilakukan apabila CAMA telah memutuskan 

untuk membeli voucher dari sekolah (apabila menyediakan) 

maupun membeli di Universitas Ciputra Surabaya. CAMA akan 

mengakses alamat website pmb.ciputra.ac.id dan memilih untuk 

mendaftar. Selanjutnya CAMA dapat melakukan daftar dengan 

cara memasukkan kode voucher, alamat e-mail dan password. 

Setelah berhasil mendaftar maka CAMA akan mengisi formulir 

online yang telah disediakan dan memilih jurusan pilihan. Setelah 
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selesai mengisi maka CAMA akan mengirimkan hasil scan 

dokumen persyaratan melalui e-mail ke pmb@ciputra.ac.id. 

b) Proses daftar offline dilakukan apabila CAMA memilih untuk

membeli formulir cetak dari sekolah (apabila menyediakan) atau

membeli di Universitas Ciputra Surabaya. CAMA akan mengisi

formulir, memilih jurusan yang diinginkan dan melengkapi

dokumen persyaratan. Setelah selesai maka formulir harus

dikembalikan ke Universitas Ciputra Surabaya sebelum tenggat

waktu gelombang yang ditentukan.

3) Setelah CAMA melakukan pendaftaran maka pihak Marketing dan

admission PMB akan melakukan proses memasukkan data untuk

CAMA yang mendaftar secara offline dan memeriksa data CAMA

yang mendaftar secara online.

4) Pihak Marketing dan admission PMB akan memeriksa formulir cetak

dan dokumen cetak CAMA. Selanjutnya anggota Marketing dan

admission PMB akan melakukan login ke aplikasi PMB-manager dan

memilih menu “add potential student list” lalu memasukkan data

CAMA kedalam formulir digital yang telah disediakan. Setelah

berhasil memasukkan data selanjutnya pihak Marketing dan admission

PMB memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan, apabila dokumen

lengkap pihak Marketing dan admission PMB langsung dapat

mengubah status kelengkapan dokumen CAMA dengan menekan

tombol set complete namun apabila tidak lengkap maka pihak
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Marketing dan admission PMB akan menghubungi CAMA untuk 

segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut. 

5) Setelah memasukkan data CAMA yang mendaftar offline, Pihak 

Marketing dan admission PMB akan memeriksa yang telah 

dimasukkan oleh CAMA yang mendaftar secara online. Pihak 

Marketing dan admission PMB dapat memilih menu “view potential 

student list” dan melakukan pencarian data CAMA yang telah 

mendaftar pada gelombang tersebut. Setelah mendapatkan list data 

CAMA maka pihak Marketing dan admission PMB dapat melihat data 

masing-masing CAMA dengan menekan link di nomor formulir 

masing-masing CAMA. Apabila data tidak lengkap atau ada yang 

salah maka pihak Marketing dan admission PMB dapat mengubah data 

yang sesuai yang tertera pada dokumen persyaratan. Setelah mengubah 

data maka pihak Marketing dan admission PMB akan memeriksa e- 

dokumen persyaratan dari e-mail yang telah dikirimkan, apabila 

dokumen CAMA belum lengkap maka CAMA akan dihubungi untuk 

segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut. Apabila dokumen 

sudah lengkap maka pihak Marketing dan admission PMB dapat 

langsung mengubah status kelengkapan dokumen CAMA dengan 

menekan tombol set complete. 
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2. Proses beasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Diagram aktifitas proses beasiswa 
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Swimlane: Progdi dan CAMA 

Gambar 3.4 menjelaskan mengenai proses beasiswa akademik yang ada 

pada Universitas Ciputra Surabaya. Proses beasiswa akademik hanya ada pada 

empat jurusan yaitu INA, IMT, BIS dan PSY. Prosedur penerimaan beasiswa dari 

empat jurusan tersebut sama namun memiliki syarat penerimaan yang berbeda, 

syarat dapat dilihat pada tabel 3.5. Berikut adalah penjelasan proses beasiswa 

akademik dari diagram aktifitas diatas: 

1) Proses beasiswa akademik dimulai dengan pihak progdi yang 

menerima e-mail konfirmasi dari sistem. 

2) Setelah itu pihak progdi akan memeriksa nilai CAMA dari nilai 

rapor yang telah dikirimkan oleh CAMA.  

3) Apabila dirasa memenuhi kriteria maka pihak progdi menghubungi 

CAMA untuk mengetahui minat CAMA pada beasiswa jurusan 

tersebut dan meminta dokumen persyaratan untuk beasiswa. 

4) Apabila CAMA bersedia untuk mengambil beasiswa tersebut maka 

CAMA harus mengirimkan dokumen persyaratan via cetak 

maupun via online. 

5) Pihak progdi akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan 

CAMA dan menentukan apakah CAMA layak untuk mengikuti tes 

beasiswa akademik. 

6) Pihak progdi akan menghubungi CAMA secara langsung untuk 

mengikuti tes beasiswa. 

 



56 
 

Tabel 3.5 

Tabel syarat beasiswa Universitas Ciputra periode 2010-2011 

 

Progdi Jumlah Syarat 

Interior Architecture 

(INA) 

Grade A (2 orang) 

Grade B (2 orang) 

Grade C (1 orang) 

Nilai kelas X dan kelas XI 

nilai SKM + 15 

nilai SKM + 10 

nilai SKM + 5 

Business Information 

System (BIS) 

Grade A (2 orang) 

Grade B (3 orang) 

Grade C (5 orang) 

Nilai rata-rata rapor dari kelas X 

dan XI  > 80 atau SKM (Standar 

Kenaikan Minimum) + 10 

Information 

Multimedia Technology 

(IMT) 

Grade A (2 orang) 

Grade B (3 orang) 

Grade C (5 orang) 

 

Nilai rata-rata rapor dari kelas X 

dan XI  > 80 atau SKM (Standar 

Kenaikan Minimum) + 10 

Psychology (PSY) Grade A 

Grade B 

Grade C 

Skor tes beasiswa 90 ke atas 

Skor tes beasiswa 75-89 

Skor tes beasiswa 60-74 
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3. Proses tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Diagram aktifitas proses tes 
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Swimlane: Prosedur PMB, Sistem dan CAMA 

 Gambar 3.5 menjelaskan mengenai prosedur penentuan jalur tes dan tanpa 

tes oleh pihak Prosedur PMB hingga proses CAMA melakukan tes potensi 

akademik apabila mengikuti. Berikut adalah penjelasan mengenai aktifitas yang 

terjadi pada gambar 3.5: 

1) Proses awal dimulai dengan pihak prosedur dan registrasi yang telah siap 

memproses data CAMA yang telah dimasukkan dalam sistem. 

2) Pihak Prosedur PMB akan memproses nilai dengan sistem secara otomatis. 

Sistem akan memeriksa nilai CAMA yang mendaftar dengan jalur tanpa 

tes, apabila CAMA memenuhi persyaratan jalur prestasi maka CAMA 

tidak mengikuti tes potensi akademik dan sistem menjalankan aktifitas 

proses hasil penerimaan. Apabila CAMA tidak memenuhi syarat maka 

CAMA harus mengikuti tes potensi akademik. Syarat jalur prestasi dapat 

dilihat pada tabel 3.6. 

3) Apabila CAMA mengikuti jalur prestasi tanpa tes maka proses langsung 

menuju ke hasil penerimaan namun apabila CAMA mengikuti jalur 

kerjasama dengan tes dan jalur umum maka CAMA harus mengikuti tes 

potensi akademik. 

4) Apabila CAMA mengikuti beasiswa maka CAMA akan mengikuti tes 

beasiswa pada hari yang sama. Tes beasiswa tertulis untuk jurusan IMT, 

BIS dan PSY. INA akan menjalankan tes gambar dan interview. 

5) Proses selanjutnya adalah proses tes potensi akademik, tes potensi 

akademik dilakukan oleh semua CAMA yang mengikuti jalur tes. Apabila 
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CAMA memilih jurusan INA dan VCD maka CAMA wajib mengikuti tes 

menggambar.  

6) Setelah selesai melakukan tes maka hasil tes akan dikumpulkan kembali 

kepada pihak Prosedur PMB. 

 

Tabel 3.6 

Tabel syarat jalur prestasi Universitas Ciputra periode 2010-2011 

 

Jalur Prestasi Syarat 

Jalur Prestasi Akademik  Nilai rata-rata rapor tiap semester kelas XI > 

75 atau nilai matematika dan B.Inggris tiap 

semester kelas XI = SKM + 5 

Jalur Prestasi Olahraga 1. Nilai rata-rata rapor tiap semester kelas XI 

> 70 atau nilai matematika dan B.Inggris 

tiap semester kelas XI = SKM 

2. Merupakan juara 1,2,3 bidang olahraga 

tertentu mewakili daerah untuk tingkat 

propinsi atau nasional 

Jalur Prestasi Keaktifan OSIS 1. Merupakan pengurus inti OSIS (Ketua, 

wakil, bendahara, sekretaris dan ketua 

bidang) 

2. Nilai rata-rata rapor tiap semester kelas XI 

> 70 atau nilai matematika dan B.Inggris 

tiap semester kelas XI = SKM 

Jalur Prestasi Akselerasi Untuk siswa kelas akselerasi dapat mengikuti 

jalur prestasi dengan mengumpulan rapor dan 

surat keterangan dari Kepsek dengan stempel 

sekolah yang menyatakan bahwa siswa 

termasuk kelas akselerasi 

Jalur Prestasi Pemenang Lomba Mengumpulkan fotokopi sertifikat juara 1 dari 

kompetisi / perlombaan yang diadakan 

Universitas Ciputra Surabaya 

Jalur Kerjasama Tanpa tes Nilai rata-rata rapor tiap semester kelas X > 70 
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4. Proses hasil beasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Diagram aktifitas proses hasil beasiswa 

 

Swimlane: Progdi, Prosedur PMB dan Sistem 

Gambar 3.6 menjelaskan mengenai proses hasil beasiswa, berikut adalah 

penjelasan mengenai aktifitas yang terjadi pada proses hasil beasiswa PMB: 

1) Proses awal dimulai dengan pihak progdi yang telah mendapatkan hasil 

tes beasiswa yang didapatkan dari pihak Prosedur PMB. 

2) Pihak progdi memeriksa hasil dari tes beasiswa tersebut. 
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3) Setelah mendapatkan hasil beasiswa tersebut maka pihak progdi 

mengirimkan hasil dokumen beasiswa yang berisi siapa saja CAMA 

yang berhak mengambil beasiswa serta berapa besar potongan yang 

didapatkan sesuai golongan beasiswa. 

4) Pihak prosedur menerima hasil laporan beasiswa dan meminta approval 

pada wakil ketua bidang internal. 

5) Setelah mendapatkan persetujuan maka anggota Prosedur PMB bagian 

superadmin akan mengganti status CAMA menjadi beasiswa secara 

manual. 
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5. Proses hasil penerimaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 

Diagram aktifitas proses hasil penerimaan 
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Swimlane: Prosedur PMB, Progdi, Sistem, Keuangan, Wakil ketua bidang 

internal, Pihak ketiga (BCA) dan CAMA 

 Gambar 3.7 menjelaskan mengenai prosedur proses hasil penerimaan, 

berikut adalah penjelasan mengenai aktifitas yang terjadi pada proses hasil 

akademik: 

1) Pihak Prosedur PMB menerima hasil tes potensi akademik dari 

CAMA dan memberikan hasil tes gambar dan tes beasiswa kepada 

pihak progdi untuk diperiksa.  

2) Pihak Prosedur PMB akan memeriksa nilai rapor CAMA yang 

mengikuti jalur prestasi untuk mendapatkan track penerimaan 

CAMA. Nilai rapor dari CAMA akan dibandingkan dengan syarat 

nilai jalur prestasi jurusan yang dipilih pada tabel 3.7, apabila nilai 

rapor sama atau lebih dari syarat nilai yang ditentukan maka 

CAMA akan mendapatkan track 1 namun apabila nilai rapor 

dibawah syarat nilai yang ditentukan untuk jalur prestasi maka 

CAMA akan mendapatkan track 2.  

3) Pihak Prosedur PMB memproses hasil tes potensi akademik 

melalui sistem. Sistem akan menghitung dan membandingkan nilai 

tes potensi akademik CAMA dengan syarat nilai yang telah 

ditentukan untuk mendapatkan track penerimaan CAMA. Sistem 

akan menghitung hasil dari nilai tes pengetahuan umum dan tes 

matematika dengan persentase syarat penilaian dari jurusan yang 

dipilih. Hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan 



64 
 

syarat track pada tabel 3.8. Setelah mendapatkan hasil track dari 

jurusan yang dipilih CAMA, sistem akan memberikan rekomendasi 

penerimaan jurusan yang dihitung dengan cara membandingkan 

antara skor dari dua jurusan yang dipilih. Apabila berbanding lebih 

dari lima poin maka yang direkomendasikan adalah jurusan yang 

memiliki skor yang lebih tinggi dan apabila hanya berbanding 

dibawah lima poin maka yang dipilih adalah pilihan pertama.  

4) Setelah melakukan grading system maka pihak Prosedur PMB  

mengajukan persetujuan kepada wakil ketua bidang internal PMB. 

5) Setelah mendapatkan persetujuan maka pihak Prosedur PMB 

bagian superadmin akan mempersiapkan untuk mengumumkan 

hasil penerimaan per gelombang. 

6) Superadmin akan menghubungi BCA untuk mengaktifasi virtual 

account. 

7) Superadmin akan meminta pihak Keuangan untuk membuat rincian 

pembayaran SPP CAMA sesuai dengan jurusan dan track CAMA. 

8) Keuangan akan menentukan rincian pembayaran CAMA dengan 

cara login ke aplikasi PMB-manager dan memilih menu “generate 

target acconting”. 

9) Setelah menentukan rincian pembayaran CAMA maka pihak 

Keuangan akan mencetak surat penerimaan dengan cara memilih 

menu “generate acceptance letter”. 
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10) Pihak Keuangan akan memberikan rincian pembayaran SPP dan 

surat penerimaan kepada superadmin untuk di publish di website. 

11) Superadmin akan mengumumkan hasil penerimaan melalui sms 

agar CAMA dapat memeriksa melalui website. 

12) Keuangan mengirimkan surat penerimaan secara cetak kepada 

CAMA sebagai bukti otentik penerimaan CAMA. 

13) CAMA akan melakukan pembayaran DPP dan SPP pertama 

dengan cara cicilan. 

14) Keuangan akan memeriksa pembayaran yang dilakukan oleh 

CAMA. 

15) Superadmin melakukan update status penerimaan CAMA. 

 

Tabel 3.7 

Tabel syarat nilai jalur tanpa tes Universitas Ciputra periode 2010-2011 

 

Progdi Jalur 

Prestasi Kerjasama 

International Business Management (Regular) 78,38 72,82 

International Business Management (International) 79,16 73 

Information Multimedia and Technology  78,28 75 

Business Information System 80,28 73,7 

Interior Architecture 79,25 72,99 

Visual Communication Design 77,79 73,13 

International Hospitality and Tourism Business 78,7 71,5 

Culinary Business 78,44 72,42 

Psychology 78,52 73,89 
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Berikut adalah contoh proses penerimaan dengan jalur prestasi. Ada dua calon 

mahasiswa, A dan B, memilih jurusan IBM (reg). A memiliki nilai rapor kelas XI 

semester satu: 78,5 dan kelas XI semester dua: 79,5. Sedangkan B memiliki nilai 

rapor kelas XI semester satu: 77,5 dan kelas XI semester dua: 76. Maka sistem 

akan merekomendasikan A pada jalur prestasi track 1 karena nilai A mencukupi 

standar nilai jalur prestasi yaitu 78,38. Sedangkan B direkomendasikan pada jalur 

prestasi track 2 karena nilainya kurang dari standar nilai jalur prestasi track 1. 

Berikut adalah contoh proses penerimaan dengan jalur tes. Ada satu calon 

mahasiswa C memilih jurusan pilihan satu IBM (reg) dan jurusan pilihan dua 

IMT. Hasil dari tes potensi akademik C untuk pengetahuan umum adalah 70 dan 

matematika adalah 60. Dibawah ini adalah cara perhitungan yang dilakukan oleh 

sistem: 

1. Perhitungan nilai pengetahuan umum untuk jurusan IBM (reg)

PE: 70 x 70 / 100 = 49

2. Perhitungan nilai matematika untuk jurusan IBM (reg)

Mat: 60 x 30 / 100 = 18

3. Perhitungan total nilai

Total = 49 + 18 = 67

4. Perbandingan dengan syarat nilai IBM (reg) pada tabel 3.8.

Dari hasil 67 tersebut ternyata C memenuhi track 2 pada jurusan IBM

(reg)

5. Perhitungan nilai pengetahuan umum untuk jurusan IMT

PE: 70 x 60 / 100 = 42
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6. Perhitungan nilai matematika untuk jurusan IMT 

Mat: 60 x 40 / 100 = 24 

7. Perhitungan total nilai dan perbandingan dengan syarat nilai jurusan IMT 

Total = 42 + 24 = 66 

8. Perbandingan dengan syarat nilai jurusan IMT pada tabel 3.8 

Dari hasil 66 tersebut ternyata C memenuhi track 1 pada jurusan IMT 

Tabel 3.8 

Tabel syarat nilai jalur tes Universitas Ciputra periode 2010-2011 

 

Progdi Bobot nilai (dalam %) Total 

nilai 

Passing Grade 

Pengetahuan 

umum 

Matematika Gambar 100 Track 

1 

Track 

2 

Track 

3 

International 

Business 

Management 

(Regular) 

 

 

70 

 

 

30 

 

 

X 

 

 

100 

 

 

70 

 

 

60 

 

 

50 

International 

Business 

Management 

(International) 

 

 

70 

 

 

30 

 

 

X 

 

 

100 

 

 

70 

 

 

60 

 

 

50 

International 

Hospitality and 

Tourism Business 

 

80 

 

20 

 

X 

 

100 

 

60 

 

55 

 

50 

 

Culinary Business 

 

80 

 

 

20 

 

X 

 

100 

 

60 

 

55 

 

50 

Business 

Information 

System 

 

60 

 

40 

 

X 

 

100 

 

60 

 

40 

 

25 

Information 

Multimedia and 

Technology 

 

60 

 

40 

 

X 

 

100 

 

60 

 

40 

 

25 

 

Interior 

Architecture 

 

20 

 

 

40 

 

 

40 

 

100 

 

85-

100 

 

 

70-

84,99 

 

55-

69,99 

Visual 

Communication 

Design 

 

40 

 

25 

 

35 

 

100 

 

75 

 

65 

 

55 

Psychology 

 

 

70 

 

30 

 

X 

 

100 

 

70 

 

50 

 

30 
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6. Proses daftar ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Diagram aktifitas proses daftar ulang 

 

Swimlane: CAMA, Keuangan dan Pihak ketiga (PM, BAA, BCA) 

Gambar 3.8 memperlihatkan mengenai alur aktifitas yang terjadi pada 

proses daftar ulang. Berikut adalah penjelasan mengenai alur bisnis yang terjadi 

pada proses aktifitas tersebut: 

1) Proses awal daftar ulang bermula dengan CAMA datang ke 

Universitas Ciputra Surabaya pada tanggal daftar ulang yang telah 

ditentukan (apabila CAMA berhalangan hadir maka CAMA dapat 

mengajukan permohonan untuk melakukan registrasi ulang 

pribadi). 

2) Setelah itu CAMA akan menunjukan bukti pembayaran kepada 

pihak keuangan. 
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3) CAMA akan melakukan pengukuran jas dan foto KTM dengan 

pihak PM (Property Management) 

4) CAMA akan membuka akun BCA baru bersama dengan pihak 

BCA 

5) CAMA akan melakukan registrasi ulang dengan pihak BAA. 
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7. Proses pindah jurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Diagram aktifitas proses pindah jurusan 
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Swimlane: CAMA, Marketing dan admission PMB, Prosedur PMB, Sistem dan 

Keuangan 

Gambar 3.9 menjelaskan mengenai proses pindah jurusan yang terjadi 

apabila CAMA ingin berpindah dari jurusan pilihan pertama menuju jurusan 

pilihan keduanya. Berikut adalah proses aktifitas yang terjadi: 

1) CAMA akan mengisi form pindah jurusan yang didapatkan dari 

pihak Marketing dan admission PMB maupun langsung 

mengunduh dari website pmb.ciputra.ac.id. 

2) Setelah mengisi CAMA akan mencetak form tersebut dan 

memberikannya kepada pihak Marketing dan admission PMB. 

3) Pihak Marketing dan admission PMB akan meneruskan dokumen 

tersebut kepada pihak prosedur dan registrasi. 

4) Pihak prosedur dan registrasi akan memeriksa nilai dan kelayakan 

CAMA untuk pindah jurusan 

5) Apabila CAMA tidak berhasil pindah jurusan maka pihak prosedur 

akan memberikan kabar kepada Marketing dan admission untuk 

memberi tahu CAMA mengenai hasil perpindahan jurusan. 

6) Apabila berhasil berpindah jurusan maka pihak prosedur dan 

registrasi akan menghubungi pihak Keuangan untuk mengubah 

rincian pembayaran CAMA tersebut. 

7) Pihak prosedur dan regitrasi PMB akan mendapatkan konfirmasi 

dari pihak Keuangan dan mengubah data jurusan pilihan CAMA 

tersebut. 
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8) Pihak Prosedur PMB akan memberi kabar kepada pihak Marketing 

dan admission PMB untuk memberi tahu CAMA mengenai hasil 

perpindahan jurusan. 

9) Apabila CAMA memilih jurusan yang tidak ada dipilihan formulir 

maka CAMA harus membeli formulir cetak atau voucher online 

baru dan melakukan pendaftaran baru dengan ketentuan sesuai 

dengan gelombang yang diikuti. 

 

3.6  Pemetaan masalah 

Wawancara juga telah dilakukan dengan masing-masing aktor guna 

mengetahui kendala yang dihadapi oleh masing-masing  aktor dalam setiap 

bisnis proses: 

a) Daftar  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Jeanny Augustine selaku 

koordinator divisi Marketing dan admission PMB, masalah yang 

muncul dalam proses ini adalah: 

1. Pengiriman dokumen persyaratan CAMA dikirim secara 

terpisah dari formulir online sehingga menyusahkan dalam 

memeriksa dokumen. 

2. Aplikasi PMB masih mengalami error karena session expired 

atau server down, contoh: data CAMA yang telah 

dikonfirmasi ternyata tidak masuk kedalam sistem, status 
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kelengkapan dokumen CAMA yang sudah diubah menjadi 

lengkap terkadang masih tidak tersimpan kedalam sistem. 

3. Dokumen yang berputar pada proses ini masih ada yang 

berupa hardcopy apabila terjadi dalam jumlah besar maka 

akan menyusahkan proses pencarian dan konversi data dari 

data konvensional menjadi data digital. 

b) Beasiswa  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yuli selaku koordinator beasiswa 

PSY, Ibu Astrid selaku koordinator beasiswa INA dan Ibu Citra selaku 

koordinator beasiwa IMT dan BIS dapat diketahui masalah yang 

muncul pada proses beasiswa adalah: 

1. Proses beasiswa masih belum memiliki SOP (Standard 

Operation Procedure) yang jela sehingga proses beasiswa 

berjalan tidak selaras dengan pihak Prosedur PMB dan 

menimbulkan miskomunikasi. Contoh: Tes beasiswa 

seharusnya dilakukan bersamaan dengan tes potensi 

akademik namun terkadang progdi mengadakan tes 

beasiswa terlebih dahulu dari tes potensi akademik. 

2. Pihak progdi tidak memiliki akses ke aplikasi program 

PMB-manager sehingga menyusahkan apabila ingin 

memeriksa daftar CAMA yang mendaftar ke jurusan 

masing-masing. 
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3. Fitur Notifikasi e-mail pendaftar beasiswa masih belum 

berjalan dengan baik hal ini menyebabkan progdi harus 

bertanya atau menunggu kabar dari pihak Marketing dan 

admission PMB untuk mengetahui pendaftar beasiswa. 

4. Sistem beasiswa masih dilakukan dengan cara manual. 

c) Penentuan jalur tes dan tanpa tes. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinabi Tanamal selaku 

koordinator Prosedur PMB dan Ibu Yuli selaku koordinator seleksi 

beasiswa jurusan PSY dan Ibu Citra selaku koordinator seleksi 

beasiswa jurusan IMT dan BIS maka dapat diketahui masalah yang 

muncul dalam proses ini: 

1. Tes beasiswa seringkali berjalan dahulu tidak bersamaan 

dengan tes potensi akademik dan hal ini berpengaruh pada 

hal pengumuman beasiswa yang terjadi terpisah dengan 

pengumuman akademik. 

d) Hasil beasiswa 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Citra 

selaku koordinator tim seleksi beasiswa progdi BIS & IMT, Bapak 

Ignasius Ferry selaku koordinator tim seleksi beasiswa progdi PSY, 

Ibu Astrid Kusumowidagdo selaku koordinator tim seleksi beasiswa 

progdi INA dan Bapak Nico Pramono selaku anggota Prosedur PMB 

maka telah diketahui beberapa masalah yang terjadi pada proses ini: 



75 
 

1. SOP beasiswa akademik belum jelas sehingga sering terjadi 

miskomunikasi antara pihak Marketing dan admission PMB 

dalam mengumumkan jurusan yang diterima mahasiswa 

karena pengumuman penerimaan jalur beasiswa langsung 

dilakukan oleh pihak progdi. 

2. Aplikasi PMB-manager masih belum mampu menangani 

pengubahan status beasiswa CAMA sehingga untuk 

mengubah data status beasiswa CAMA harus dilakukan 

manual. 

3. Pintu komunikasi untuk hal beasiswa masih belum terfokus 

kepada satu pintu sehingga sering membuat miskomunikasi 

antara CAMA dan jurusan pilihannya. 

e) Hasil penerimaan 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rinabi Tanamal 

selaku koordinator Prosedur PMB serta dengan Bapak Nico Pramono 

selaku anggota Prosedur PMB maka beberapa masalah yang 

diketahui adalah: 

1. Pengumuman hasil penerimaan CAMA beasiswa dan 

pengumuman penerimaan akademik tidak bersamaan 

sehingga menimbulkan kebingungan antara jurusan yang 

dipilih oleh CAMA. 

2. Proses grading system masih dilakukan secara manual 

dengan menggunakan dokumen excel. 
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f) Daftar ulang 

Tidak ada kendala khusus yang dihadapi pada proses ini. 

g) Mengubah data 

Tidak ada kendala khusus yang dihadapi pada proses ini. 

h) Pindah jurusan 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Jeanny Augustine selaku divisi 

koordinator Marketing dan admission PMB dan Ibu Veronica 

Hidayati selaku wakil ketua bidang internal maka diketahui masalah 

yang terjadi pada proses ini: 

1. Aplikasi PMB-manager masih belum bisa menangani proses 

pindah jurusan dan hal ini dapat merepotkan berbagai pihak. 

2. Dokumen yang digunakan untuk melakukan proses ini masih 

menggunakan hardcopy. Hardcopy terkadang menyebabkan 

proses terhambat karena terkadang masih terbengkalai dan 

proses pencarian dokumen terkadang menjadi susah. 

i) Masalah lain-lain 

Dari hasil wawancara dengan berbagai aktor maka didapatkan 

berbagai macam masalah: 

1. Marketing dan admission PMB 

1) Sumber data masih banyak yang berupa hardcopy dan 

hal ini menyusahkan Marketing dan admission dalam 

pencarian data secara manual. 
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2. Prosedur PMB 

1) Hal surat menyurat dalam proses PMB diharapkan 

dapat berlangsung dengan lancar karena bersifat 

penting. 

2) Kurangnya waktu untuk fokus dalam proses PMB 

karena beban pekerjaan lain. 

3) Dokumen yang diproses dalam proses PMB masih 

dalam bentuk hardcopy sehingga terkadang susah 

melakukan pencarian dokumen. Proses perpindahan 

data dari data cetak menjadi data digital memakan 

waktu yang cukup lama apabila dalam jumlah besar. 

Dokumen hardcopy seringkali terbengkalai dan hal ini 

menyebabkan proses menjadi terlambat. 

4) Ada bisnis proses yang tidak pasti sehingga terkadang 

proses masih berubah-ubah. 

5) Kurangnya otomasi pada sistem menyebabkan 

pekerjaan menjadi menumpuk sehingga maintenance 

terhadap sistem menjadi kurang 

3. Keuangan 

1) Approval dalam hal surat-menyurat dalam proses PMB 

diharapkan untuk dipercepat karena penting. 

4. Progdi 

1) Proses beasiswa masih belum memiliki SOP yang jelas 
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2) Tidak bisa login ke aplikasi PMB-manager 

menyebabkan susah dalam memeriksa data. 

3) Dokumen yang digunakan masih banyak menggunakan 

hardcopy sehingga susah melakukan pencarian ulang 

data CAMA. 

4) Komunikasi dari panitia PMB dan progdi dengan 

CAMA masih sering keluar lebih dari satu pintu dan 

hal ini menyebabkan miskomunikasi. 

 

3.7  Analisa kebutuhan sistem 

Setelah dilakukan pemetaan masalah maka analisa kebutuhan sistem 

dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh para aktor-

aktor PMB dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Beberapa 

tambahan yang dibutuhkan oleh sistem informasi PMB yang baru adalah: 

1. Fitur untuk CAMA: 

a) Login (dapat menggunakan login facebook) 

b) Pendaftaran 

1. Unggah dokumen persyaratan 

2. Ubah data pribadi 

3. Memeriksa hasil 

4. Pindah jurusan  

c) Mendapatkan notifikasi sms 
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2. Fitur untuk panitia PMB:

a) Login

b) Memasukkan data

c) Lihat dan ubah data CAMA

d) Memeriksa dokumen

e) Notifikasi e-mail

f) Ubah status beasiswa

g) Grading system

h) Memeriksa nilai (Akademik dan rapor)

i) Buat rincian bayar

j) Cetak surat penerimaan

k) Lihat statistic laporan keuangan PMB

l) Lihat laporan demografi proses PMB

m) Mengumumkan hasil

3. Membuat dan mengadakan beberapa perubahan pada bisnis proses

untuk menyelaraskan proses PMB.

4. Orang yang bertugas menjadi superadmin adalah dua agar dapat lebih

sering melakukan maintenance.

5. Dokumen menggunakan softcopy guna meningkatkan efisiensi waktu

kerja.

6. Memfokuskan informasi yang keluar pada proses PMB pada satu pintu

yaitu adalah Prosedur PMB.




