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PENERAPAN METODE USER CENTERED DESIGN UNTUK PERANCANGAN
SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA
Sutariyani
STMIK AUB Surakarta
ABSTRACT
Student Administration system that is in AUB Surakarta still using manual system, so that administration
processes running long. Student Administration Information Web -based constitute information system
designed to manage the administrative at AUB Surakarta using UCD -based method to users . Student
Administration Information System is built using the PHP programming language and MySQL as the
database manager. This information system design this using UCD by providing input in the form of
questionnaires. The draft includes: usecase, class diagram, the activity diagram, sequential diagrams, ERD,
relationships table, table structure, form design. To implement this system need previous testing, namely
testing program and system testing and then be evaluated. Student Administration Information System
provides information about Card Study Plan, paperwork, leave application, submission and final title
KPPIS exams, graduation and enrollment of students which can be accessed online. Student administration
information system is expected to facilitate and assist institutions in managing student administration data.
Because the system integrates several important processes in managing data related to student
administration data so that the quality of the information generated will be better when compared with the
previous system manually.
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I. PENDAHULUAN

Teknologi
Informasi
telah
merambah ke seluruh sektor kehidupan,
mulai dari digunakannya
Teknologi
Informasi ini hanya sebagai pengganti
mesin ketik sampai dengan yang sudah
mendukung
dalam
pengambilan
keputusan
manaje-men. Teknologi
Informasi telah
berkem-bang begitu
pesat. Hal ini tentu saja membawa
dampak
perubahan
seluruh
sektor
kehidupan manusia.
Ketika kemajuan teknologi sudah
merambah ke berbagai bidang kehidupan
manusia, sehingga memberikan kemudahan bagi manusia didalam menjalani
kehi-dupan
sehari-hari, salah satu
teknologi yang perkembangannya begitu
cepat tersebut adalah komputer. Sebelum
tekno-logi komputer berkembang pada
umumnya banyak perusahaan dan instansi
pemerinta-han masih menggunakan alat
yang berkerja secara sederhana. Tetapi
seiring
perkem-bangan jaman dan
pemikiran manusia semakin maju, sebuah
badan usaha bahkan instansi pemerintah
dapat melakukan pemasukkan data dan
penyebaran infor-masi untuk diolah

dengan bantuan komputer. Penyampaian
informasi tersebut dengan menggunakan
media website sehingga informasi lebih
terarah dan akurat. Banyak sekali website
yang menyediakan beragam informasi,
tetapi banyak sekali website yang tidak
apat memenuhi keinginan pengguna
karena sesuatu hal dan tujuan awal
pembuatan website tersebut bahkan
mengecewakan penggunanya karena
merasa tidak puas. Dengan pengalaman
tersebut yang didapat ketika mengunjungi
suatu
website.
Pengguna
akan
memberikan penilaian tersendiri terhadap
suatu website tidak layak dikunjungi,
jadi banyak website yang ditingalkan
pengguna karena gagalnya pencapaian
tujuan awal website tersebut
Salah satu bidang yang perlu
ditangani lebih seksama adalah masalah
Administrasi Mahasiswa. Perguruan
Tinggi bukanlah sekumpulan gedung
atau bangunan fisik belaka, akan tetapi
universitas adalah tempat dimana
komunitas ilmiah berkumpul dan
berinteraksi untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan
bagi
kepentingan
kemanusiaan dan peradaban manusia.
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Bagaimana pengelolaan
mekanisme
administrasi rencana studi mahasiswa,
pengajuan cuti, pendaftaran skripsi,
KPPIS, pendaftaran wisuda,
urusan
surat menyurat yang berkaitan dengan
mahasiswa menjadi permasalahan yang
sangat kompleks. Di STMIK Adi Unggul
Bhirawa (AUB) Surakarta masih
menggunakan sistem yang manual
sehingga prosesnya menjadi lama yaitu:
pada saat
pengambilan yudisium
mahasiswa datang ke kampus kemudian
mengambil ke Pembimbing Akademik
masing-masing, pengisian Kartu Rencana
Studi
(KRS)
mahasiswa
datang
kekampus kemudian mengisi didepan
Pembimbing Akademik secara tertulis,
Pengajuan pendaftaran Skripsi dan Kerja
Praktek Perancangan dan Implementasi
Sistem (KPPIS) dengan cara mahasiswa
mengisi formulir kemudian dikembalikan
ke bagian BAAK.
Pengelolaan bidang Administrsi
Mahasiswa akan menjadi lebih efektif
dan efisien apabila dibantu dengan
penggunaan teknologi informasi, yaitu
dengan menggunakan Sistem Informasi
Administrasi Mahasiswa dengan menggunakan metode User Centered Design (UCD),
yaitu merupakan paradigma baru dalam
pengembangan sistem berbasis web.
Perancangan berbasis pengguna adalah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsep dari
UCD adalah user sebagai pusat dari
proses pengembangan sistem, dan
tujuan/sifat-sifat, konteks dan lingkungan
sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. UCD adalah proses
yang
interaktif
dimana
langkah
perancangan dan evaluasi dibuat di
dalam permulaan
proyek sampai
implemenasi. UCD adalah perancangan
antarmuka yang melibatkan pengguna,
antarmuka dapat digunakan untuk
menarik perhatian pengguna.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian yang berjudul Sistem
Informasi Administrasi mahasiswa berbasis
web menggunakan metode User Centered
Design (Studi kasus : STMIK AUB
Surakarta)
2.1. Sistem Informasi Administrasi
Sistem
informasi
administrasi
adalah
kumpulan dari komponen-komponen atau
elemen-elemen yang saling berhubungan
untuk
melakukan
proses
pencatatan,
pengaturan, pengalokasian suatu kegiatan
untuk mencapai tujuan tertentu dengan
menggunakan sarana perlengkapan dan
peralatan yang ada. (Siagian, 1998)
2.2. Metode Desain Pusat User
Aspek utama dalam UCD adalah keterlibatan
pengguna pada keseluruhan proses. Pengguna
tidak hanya memberi komentar tentang ide
perancangan. Bagaimana implementasi sistem
yang baru akan mempengaruhi pekerjaan
mereka.Dekade ini menggunakan beberapa
nama berbeda, seperti human factors
engineering,
ergonomics
engineering,
usability engineering, user engineering
factors.
2.3. Model Iteratif
Model iteratif (iteratif model) mengombinasi
proses-proses pada model air terjun dan
iteratif pada model prototipe. Mode
linkremental
menghasilkan
versi-versi
perangkat lunak yang sudah mengalami
penambahan
fungsi
untuk
setiap
pertambahannya (inkremen/increment)
2.4. Unified Modelling Language (UML)
Unified
Modelling
Language (UML)
adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi
standar dalam industri untuk menentukan,
visualisasi,
merancang
dan
mendokumentasikan artifact dari sistem
perangkat lunak untuk memodelkan bisnis
dan sistem non perangkat lunak lainnya.
UML merupakan suatu kumpulan teknik
terbaik yang telah terbukti sukses dalam
memodelkan sistem yang besar dan kompleks
(Nugroho, 2005).
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III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan model Iteratif terdiri dari Plan Of
System, Design dilanjutkan Implementasi
dan Manage.
a. Subyek Penelitian
Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini, maka yang
ditetapkan sebagai subyek penelitian
adalah Sistem Informasi Administrasi
mahasiswa yang ada di STMIK-AUB
Surakarta dan seluruh user yang terlibat
dengan Sistem Informasi tersebut.
b. Sampel Penelitian
Pengambilan sampel dalam penelitian ini
dilakukan secara acak (random sampling)
dari responden yang akan menggunakan
Sistem Informasi Administrasi Mahasiswa
penelitian mengambil 25 sampel, 20
mahasiswa dan 5 karyawan.

Gambar 2 Class Diagram Sistem

Administrasi Mahasiswa
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 Use Case Diagram Sistem

Administrasi Mahasiswa
Dalam use case diagram terdapat empat aktor
yaitu mahasiswa, pimpinan, bagian keuangan
dan BAAK. BAAK memasukkan data yang
dibutuhkan oleh sistem antara lain data dosen,
berita, mahasiswa dan lainnya. Mahasiswa
dapat melakukan pendaftaran KP dan Skripsi,
pendaftaran pendadaran, cuti kuliah, daftar
wisuda, pengajuan ujian KP dan Skripsi,
keterangan masih kuliah, dan pelayanan
lainnya.

a. Langkah-langkah pemeliharaan system:
1) Penggunaan sistem
Yaitu menggunakan system sesuai
dengan fungsi tugasnya masingmasing untuk operasi rutin
2) Audit sistem
Malakukan
penggunaan
dan
pemeliharaan
formal
untuk
menentukan seberapa baik system
baru dapat memenuhi kriteria
kinerja.
Dikatakan
penelaahan
setelah penerapan dan dapat
dilakukan oleh seorang auditor
internal.
3) Penjagaan Sistem
yaitu melakukan pemantauan untuk
pemeriksaan rutin, sehingga system
tetap beroperasi dengan baik. Selain
itu
juga
untuk
menjaga
kemutakhiran system jika sewaktuwaktu terjadi perubahan dalam
system.
4) Perbaikan system
Malakukan perbaikan jika dalam
operasi terjadi kesalahan dalam
program atau kelemahan rancangan
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yang tidak terdeteksi saat tahap
pengujian system.
5) Peningkatan system
Melakukan modifikasi terhadap
system ketika terdapat potensi
peningkatan system setelah system
berjalan beberapa waktu.
b. Kebutuhan Pemeliharaan
Kebutuhan pemeliharaan sistem tersebut
adalah:
1) Administrator minimal pendidikan
S1
2) Perlu
adanya training untuk
menjalankan
system
informasi
administrasi yang sudah dipasang.
V. KESIMPULAN

Beberapa
hal
yang
dapat
disimpulkan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk menggali kebutuhan perancangan
aplikasi system informasi administrasi
mahasiswa di STMIK AUB penulis
menggunakan metode UCD, yaitu
penulis membuat kuesioner kepada
pengguna baik secara tertulis maupun
memaparkan
rencana
tampilan,
rancangan,
inplementasi
maupun
pemeliharaan terhadap sistem
2. Sistem informasi administrasi mahasiswa
dirancang sesuai dengan metode UCD
yaitu dengan menyebarkan kuesioner.
Rancangan tersebut meliputi: usecase,
diagram klas, diagram aktifitas, diagram
sekuensial, ERD, relasi tabel, Struktur
tabel, desain form.
3. Untuk mengimplementasikan sistem ini
perlu pengujian sebelumnya yaitu
pengujian program dan pengujian sistem
kemudian dilakukan evaluasi
4. Sistem
Informasi
Administrasi
mahasiswa ini memberikan informasi
tentang Kartu Rencana studi, urusan
surat
menyurat,
pengajuan
cuti,
pengajuan judul dan ujian KPPIS,
pendaftaran wisuda yang bisa diakses
mahasiswa secara online.
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