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ABSTRAK

Proma atau skripsi merupakan salah satu syarat dari kelulusan mahasiswa dalam
sebuah Universitas. Namun, tidak semua Universitas menggunakan aplikasi berbasis
komputer dalam penanganan pengajuan proma atau skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sebagian masih menggunakan metode manual, tanpa adanya proses yang terkomputerisasi.

Dalam penelitian ini, tentang pengajuan proma dan skripsi yang dilakukan oleh
mahasiswa yang sebelumnya menggunakan metode manual menjadi aplikasi berbasis
komputer yang memudahkan pihak mahasiswa dalam pengajuan proma atau skripsi maupun
prodi dalam menangani dan menganalisa pengajuan mahasiswa. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah selain merancang aplikasi “Sistem Penyeleksian Proma dan Skripsi”,
aplikasi ini juga memberikan laporan-laporan yang diperlukan dengan hasil yang cepat, tepat
dan efisien

Metode yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah dengan
melakukan analisa, studi lapangan (observasi untuk mengidentifikasi masalah). Peneliti
menggunakan software Macromedia Dreamweaver 8 dan Database Management System
menggunakan mySQL. Output yang dihasilkan berupa laporan verifikasi data pengajuan
proma atau skripsi mahasiswa.

Kata kunci: sistem informasi, proma, skripsi, kaprodi, mahasiswa

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Proma atau skripsi merupakan
salah satu syarat dari kelulusan
mahasiswa di sebuah universitas.
Namun, tidak semua universitas
menggunakan aplikasi berbasis
komputer dalam penanganan
pengajuan proma dan skripsi yang
dilakukan oleh mahasiswa. Dalam
penelitian ini, saya mencoba untuk
membuat suatu program tentang
pengajuan proma atau skripsi yang
sebelumnya menggunakan metode
manual menjadi aplikasi yang berbasis
komputer agar memudahkan

mahasiswa dalam mengajukan
pendaftaran proma dan skripsi,
maupun prodi dalam menganalisa
pengajuan proma dan skripsi
mahasiswa.

Dari latar belakang
permasalahan maka diadakan
penelitian dan pembuatan aplikasi
dengan judul “SISTEM INFORMASI
PENYELEKSIAN PROMA DAN
SKRIPSI” studi kasus: Prodi Sistem
Informasi Universitas Narotama.
Pembuatan sistem informasi ini
menggunakan aplikasi pemrograman
“Macromedia Dreamwaver 8” dengan
Database Management System



menggunakan “MySQL”. Sehingga
proses pembuatan laporan lebih cepat,
mudah dengan hasil yang maksimal.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang

yang telah diuraikan diatas, maka
diperoleh suatu rumusan
permasalahan yang menjadi dasar
dalam pembuatan sistem informasi ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana merancang atau

membangun sistem informasi
penyeleksian proma dan skripsi
dengan terkomputerisasi?

2. Bagaimana caranya memudahkan
mahasiswa dalam pengajuan proma
dan skripsi maupun kaprodi dalam
penanganan dan menganalisa
pengajuan dari mahasiswa?

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah Sistem

Informasi Penyeleksian Proma dan
Skripsi, antara lain :
1. Sistem Informasi Penyeleksian

Proma dan Skripsi tidak membahas
mengenai biaya administrasi.

2. User yang terlibat dalam sistem
informasi ini hanya dapat
digunakan oleh kaprodi dan
mahasiswa.

3. Sistem Informasi Penyeleksian
Proma dan Skripsi membutuhkan
data mahasiswa judul-judul skripsi.

4. Sistem Informasi Penyeleksian
Proma dan Skripsi meliputi
pengecekan jumlah sks mahasiswa,
judul mahasiswa sebelumnya, jika
ditemukan data yang sama maka
secara otomatis di-ignore.

5. Sistem Informasi Penyeleksian
Proma dan Skripsi menghasilkan
output berupa laporan hasil
pendaftaran proma dan skripsi
mahasiswa dari kaprodi

1.4 Tujuan
Adapun tujuan tugas akhir

yang ingin dicapai dalam pembuatan
Sistem Informasi Penyeleksian Proma
dan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun Sistem
Informasi Penyeleksian Proma dan
Skripsi mahasiswa Universitas
Narotama Surabaya dari proses
manual menjadi proses
terkomputerisasi yang
memudahkan mahasiswa dalam
mengajukan proma dan skripsi.

2. Untuk membuat laporan-laporan
yang diperlukan dengan hasil yang
cepat, tepat dan efisien.

1.5 Manfaat
Manfaat yang didapat dari

dibuatnya Sistem Informasi
Penyeleksian Proma dan Skripsi ini
adalah :
1. Untuk memenuhi syarat kelulusan

di Universitas Narotama Surabaya.
2. Mempermudah pihak kampus baik

mahasiswa, maupun kaprodi dalam
hal management data proma dan
skripsi mahasiswa.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Informasi

Menurut John F. Nash
(1995:8) yang diterjemahkan oleh La
Midjan dan Azhar Susanto,
menyatakan bahwa sistem informasi
adalah kombinasi dari manusia,
fasilitas atau alat teknologi, media,
prosedur dan pengendalian yang
bermaksud menata jaringan
komunikasi yang penting, proses atas
transaksi-transaksi tertentu dan rutin,
membantu manajemen dan pemakai
intern dan ekstern dan menyediakan
dasar pengambilan keputusan yang
tepat. Sedangkan menurut Henry
Lucas (1988:35) yang diterjemahkan
oleh Jugianto H.M, menyatakan
bahwa sistem Informasi adalah suatu
kegiatan dari prosedur-prosedur yang
diorganisasikan, bilamana dieksekusi
akan menyediakan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan
dan pengendalian di dalam organisasi.
Menurut John F.Nash dan Martil
B.Robert (1988:35) yang
diterjemahkan oleh Jugianto H.M,



menyatakan bahwa sistem informasi
adalah kombinasi dari orang-orang,
fasilitas, teknologi, media, prosedur-
prosedur dan pengendalian yang
ditujukan untuk mendapatkan jalur
komunikasi pentingm, memproses tipe
transaksi rutin tertentu, memberi
sinyal kepada manajemen yang
lainnya terhadap kejadian-kejadian
internal.Prepared by Ridwan Iskandar
Sudayat, SE. Dari ketiga pengertian
sitem informasi diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa Sistem Informasi
menyediakan informasi untuk
membantu pengambilan keputusan
manajemen, operasi perusahaan dari
hari ke hari dan informasi yang layak
untuk pihak luar perusahaan.

Suatu sistem adalah suatu
jaringan kerja dari prosedur-prosedur
yang saling berhubungan, untuk
melakukan suatu kegiatan atau untuk
menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
Suatu prosedur adalah urutan yang
tepat dari tahapan-tahapan instruksi
yang menerangkan apa (what) yang
harus dikerjakan, siapa (who) yang
mengerjakan, kapan (when) dikerjakan
dan bagaimana(how) mengerjakannya.

Sistem adalah kumpulan dari
elemen-elemen yang berinteraksi
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sedangkan definisi dari informasi
adalah data yang diolah menjadi
bentuk yang lebih berguna bagi yang
menerimanya.

Sistem informasi biasa juga
disebut dengan Computer Based
Information System (CBIS),
merupakan sistem pengolah data
menjadi sebuah informasi yang
berkualitas dan dipergunakan untuk
suatu alat bantu mengambil sebuah
keputusan. Sistem informasi yang
akurat dan efektif, dalam
kenyataannya selalu berhubungan
dengan istilah “computer-based” atau
pengolahan informasi yang berbasis
pada komputer. Sistem informasi
“berbasis komputer” mengandung arti

bahwa komputer sangat mempunyai
peranan penting di dalam sebuah
sistem informasi.

Sedangkan definisi dari sistem
informasi adalah suatu kerangka kerja
didalam suatu organisasi yang
mengkoordinasikan sumber daya
(manusia, komputer) untuk mengubah
suatu input yang di proses menjadi
output guna mencapai sasaran-sasaran
organisasi.

2.1.1 Karakteristik Sistem
Menurut DeLone & McLean,

penerapan sebuah sistem informasi
memang tidak harus menggunakan
sarana komputer dalam segala
kegiatannya. Tetapi pada prakteknya
tidak mungkin sistem informasi yang
sangat kompleks itu dapat berjalan
dengan baik jika tanpa adanya
komputer. Sistem informasi
merupakan sistem pembangkit
informasi. Dengan integrasi yang
dimiliki antara subsistemnya, sistem
informasi akan mampu menyediakan
informasi yang berkualitas, tepat,
cepat dan akurat sesuai dengan apa
yang dibutuhkan oleh si pengguna.
Suatu sistem mempunyai
karakteristik atau sifat-sifat tertentu,
yaitu mempunyai komponen-
komponen (Components), batas
sistem (Boundary), lingkungan luar
sistem (Environment), penghubung
(Interface), masukan (Input),
keluaran (Output), pengolah
(Process), dan Sasaran (Objectivites)
atau tujuan (Goal). Dari komponen-
komponen tersebut dapat diartikan
sebagai berikut :

1. Komponen Sistem (Components)
Suatu sistem terdiri dari sejumlah
komponen yang saling berinteraksi,
yang artinya saling bekerjasama
membentuk suatu kesatuan.
Komponen-komponen sistem dapat
berupa subsistem atau bagian-
bagian dari sistem. Setiap sistem
betapapun kecilnya selalu



mengandug komponen-komponen
atau subsistem. Setiap subsistem
mempunyai sifat-sifat dari sistem
keseluruhan. Suatu sistem dapat
mempunyai sistem lebih besar yang
disebut supra sistem

2. Batas Sistem (Boundary)
Batas sistem merupakan daerah
yang membatasi antara suatu
sistem dengan sistem yang lainnya
atau dengan lingkungan luarnya.
Batas suatu sistem memungkinkan
sistem dipandang sebagai suatu
kesatuan. Batas sistem ini
menunjukkan ruang lingkup dari
sistem tersebut. Misalnya sistem
akuntansi harus mempunyai batas
dengan sistem personalia dari
sebuah perusahaan.

3. Lingkungan Luar Sistem
(Environment).
Lingkungan luar dari suatu sistem
adalah segala sesuatu diluar batas
dari suatu sistem yang dapat
mempengaruhi operasi sistem.
Lingkungan luar sistem dapat
bersifat menguntungkan dan dapat
juga merugikan sistem tersebut.
Lingkungan luar yang
menguntungkan merupakan energi
dari sistem yang harus tetap dijaga
dipelihara. Sedangkan lingkungan
luar yang merugikan harus ditahan
dan dikendalikan, kalau tidak akan
menggangu kelangsungan hidup
sistem. Misalnya proses keluar
masuknya barang pada sistem
stock.

4. Penghubung Sistem (Interface)
Penghubung sistem merupakan
media penhubung antara satu
sistem dengan subsistem lain.
Melalui penghubung ini
memungkinkan sumberdaya
mengalir dari subsistem satu
dengan subsistem lain. Data
keluaran dari subsistem menjadi
masukan bagi subsistem yang lain
dengan melalui penghubung. Dan
dengan penghubung subsistem satu

dapat berinteraksi dengan
subsistem yang lain membentuk
satu kesatuan.

5. Masukan (Input)
Masukan (input )adalah energi
yang dimasukkan ke dalam sistem.
Masukan dapat berupa masukan
perawatan (maintenance input) dan
masukan sinyal (signal input).
Maintenance input adalah energi
yang dimasukkan supaya sistem
tersebut dapat beroperasi. Signal
input adalah energi yang diproses
untuk mendapatkan keluaran.
Didalam sistem komputer, program
adalah maintenance input untuk
diolah menjadi informasi. Dengan
masukan ini akan menghasilkan
keluaran atau informasi yang lebih
baik dan baru. Misalnya program
pada komputer yang mengolah
manajemen sebuah perusahaan.

6. Keluaran (Output)
Keluaran (output) adalah hasil dari
energi yang diolah dan
diklasifikasikan menjadi keluaran
yang berguna. Keluaran dapat
berupa masukan untuk subsistem
yang lain atau dapat juga langsung
dinikmati oleh manusia.

7. Pengolah Sistem (Process)
Suatu sistem mempunyai suatu
bagian pengolah yang akan
mengubah masukan menjadi
keluaran. Misalnya dalam suatu
sistem komputer akan mengolah
masukan yang berupa data menjadi
keluaran berupa laporan yang dapat
memberikan informasi. Misalnya
bila suatu sistem akan mengolah
suatu masukan berupa data-data
menjadi keluaran berupa informasi
yang berguna bagi perusahaan.

8. Sasaran Sistem (Objectives)
Suatu sistem pasti mempunyai
tujuan (goal) atau sasaran (target).
Kalau sistem tidak mempunyai
sasaran, maka operasi sistem tidak



akan berguna. Sasaran dari sistem
sangat menentukan sekali masukan
yang dibutuhkan sistem dan
keluaran yang dihasilkan sistem.
Suatu sistem dikatakan berhasil
bila mencapai sasaran dan
tujuannya.

2.1.2 Syarat-syarat Sistem Informasi
Dalam membentuk suatu

sistem informasi hendaknya
memenuhi beberapa persyaratan
dari sistem itu (Anatol Raporot).
Oleh karena pembentukan sistem
informasi manajemen sebaiknya
memenuhi syarat sebagai berikut  :

a. Sistem informasi harus dapat
diandalkan dalam arti selalu dapat
berfungsi  dengan baik pada saat
diperlukan.

b. Sistem informasi juga harus
memungkinkan pemakai
mempergunakan pada saat
dirasakan perlu, tanpa terganggu
oleh misalnya : perbaikan
kerusakan, percobaan – percobaan
dan lain sebagainya.

c. Sistem informasi harus luwes,
artinya dapat dengan mudah
disesuaikan dengan adanya
perubahan terutama yang
menyangkut kebutuhan pemakai
sistem.

d. Sistem informasi harus pula
dirancang dalam periode waktu
yang cukup, artinya tidak terlalu
pendek sehingga menghasilkan
sistem yang kurang berkemampuan
tetapi juga tidak terlalu lama
sehingga tidak pernah akan selesai
dan akan diterapkan. Sistem harus
direncanakan untuk diterapkan
dalam jangka waktu tertentu dan
masih memungkinkan
dilakukannya perubahan untuk
menampung perkembangan dimasa
depan.

e. Sistem Informasi harus pula
memberikan perubahan kemudahan
dalam pemeliharaannnya selama

diterapkan. Hal ini dapat tercapai
misalnya dengan menerapkan
standart – standart penyusunan
program, pengolah data secara
prosedur yang memberikan
kemungkinana untuk itu. Untuk
mengetahui relasi – relasi antar file
yang dapat digunakan dalam
pembuatan sistem informasi maka
diperlukan konsep dari sistem basis
data.

2.1.3 Komponen Sistem Informasi
Lebih jauh lagi, dalam

sebuah sistem basis data, secara
lengkap akan terdapat suatu
komponen-komponen utama
sebagai berikut (Ludwig Von
Bartalanfy):
a. Perangkat keras (hardware)

Perangkat  keras yang
biasanya terdapat dalam sebuah
sistem informasi adalah :
1. Komputer (untuk sistem yang

stand-alone atau lebih dari
satu untuk sistem jaringan)

2. Memori sekunder yang on-
line (harddisk)

3. Memori sekunder yang off-
line (Tape, atau Removable
Disk) untuk keperluan
backup data.

4. Media/perangkat komunikasi
(untuk sistem jaringan)

b. Perangkat Lunak (Software)
Merupakan kumpulan

instruksi yang saling berkaitan
membentuk suatu program
terpadu yang berfungsi sebagai
pengatur cara kerja atau
pengoperasian hardware.
Perangkat lunak ini dapat
digolongkan menjadi 2 jenis
yakni  :

1. Perangkat lunak sistem atau
sistem operasi. Secara
sederhana, Sistem Operasi
merupakan program yang
mengaktifkan dan
memfungsikan sistem



komputer, mengendalikan
seluruh sumber daya
(resource) dalam komputer
dan melakukan operasi-
operasi dasar dalam
komputer (operasi I/O,
pengelolaan file, dan lain-
lain). Sejumlah Sistem
Operasi yang banyak
digunakan seperti : MS-DOS,
MS-Windows 3.1, atau
Novel-Netware, MS-
Windows NT, Unix dan Sun-
Solaris (untuk komputer
server dalam sistem
jaringan). Program pengelola
basis data hanya dapat aktif
(running) jika Sistem Operasi
yang dikehendakinya telah
aktif.

2. Perangkat lunak aplikasi,
misalnya sistem
pemrograman untuk aplikasi
khusus.

c. Basis Data (Database)
Merupakan kumpulan dari

file-file yang saling berelasi,
yang disimpan dalam media
penyimpanan elektronis. Relasi
tersebut biasa ditunjukkan
dengan kunci dari tiap file yang
ada. Sebuah sistem informasi
dapat memiliki beberapa basis
data. Setiap basis data dapat
berisi atau memiliki sejumlah
objek basis data (seperti
file/table, indeks, dan lain-lain).

d. Sistem Pengelola Basis Data
(Software DBMS)

Pengelolaan basis data
secara fisik tidak dilakukan oleh
pemakai secara langsung, tetapi
ditangani oleh sebuah perangkat
lunak  yang khusus. Perangkat
lunak (disebut DBMS) inilah
yang akan menentukan
bagaimana data diorganisasi,
disimpan, diubah dan diambil
kembali. Ia juga menerapkan

mekanisme pengamanan data,
pemakain data secara bersama,
pemaksaan
keakuratan/konsistensi data, dan
sebagainya. Perangkat lunak
yang termasuk DBMS seperti
dBase III+, dBase IV, FoxBase,
Rbase, MS-Access dan Borland-
Paradox (untuk kelas sederhana)
atau Borland-Interbase, MS-
SQLServer, CA-Open Ingres,
Oracle, Informix dan Sysbase
(untuk kelas kompleks / berat).

e. Pemakai (User)
Ada beberapa jenis atau

tipe pemakai (User) terhadap
suatu sistem basis data yang
dibedakan berdasarkan cara
mereka berinteraksi terhadap
sistem :

1. Programer Aplikasi
Pemakai yang berinteraksi
dengan basis data melalui
Data Manipulation Language
(DML), yang disertakan
(embedded) dalam program
yang ditulis dalam bahasa
program induk seperti C,
Pascal, Cobol, dan lain-lain.

2. User Mahir (Casual User)
Pemakai yang berinetraksi
dengan sistem data base
tanpa menulis modul
program. Mereka
menyatakan query (untuk
akses data) dengan bahasa
query yang telah disediakan
oleh DBMS.

3. User Umum (End User Naive
User)
Pemakai yang berinteraksi
dengan sistem basis data
melalui pemanggilan satu
program aplikasi permanen
(executeable program) yang
telah ditulis / disediakan
sebelumnya.

4. User Khusus (Specialized User)



Pemakai yang menulis aplikasi
basis data non konvensional,
tetapi untuk keperluan-
keperluan khusus, seperti untuk
aplikasi kecerdasan buatan
(AI/Artifical Intelegent), sistem
pakar, pengolahan citra, dan
lain-lain, yang bisa saja
mengakses basis data dengan
atau tanpa DBMS yang
bersangkutan.

Untuk sebuah sistem basis
data yang stand-alone, maka pada
suatu saat hanya ada satu pemakai
yang dapat bekerja. Sedang untuk
sistem basis data dalam jaringan,
maka pada suatu saat ada banyak
pemakai yang berhubungan
(menggunakan) basis data yang
sama pilihan untuk stand-alone
atau jaringan (multiuser)
tergantung pada (ditentukan oleh)
kebutuhan pemakai, perangkat
keras yang tersedia, sistem operasi
yang digunakan, serta DBMS yang
dipilih.

2.1.4 Macromedia Dreamwaver 8.0
Salah satu perangkat lunak

web editor adalah Macromedia
Dreamwaver 8.0 yang merupakan
penyempurnaan dari versi
sebelumnya dan tentu saja semakin
mudah dalam penggunaanya. Oleh
karena itu, perangkat lunak ini
paling inovatif dan lebih lengkap
dibandingkan perangkat lunak web
editor lain. Adapun pengertian dari
Macromedia Dreamwaver 8.0 ini
adalah program aplikasi
professional untuk mengolah
bahasa pemrograman HTML secara
visual. Program Aplikasi
Macromedia Dreamwaver 8.0
menyertakan banyak perangkat
yang terkait dengan pengkodean
dan fitur seperti HTML, CSS,PHP
serta JavaScript.

Fasilitas terbaru dari
Macromedia Dreamwaver 8.0

adalah Zoom Tool and Guides,
Panel CSS yang baru, Code
Collapse, Coding Toolbar, dan
Insert Flash Video, Macromedia
Dreamwaver 8.0 mendukung
pemrograman script server-side,
seperti PHP, ASP, ASP.NET,
ColdFusion dan JSP. Pemrograman
script server-side mempunyai
pengertian sebagai suatu contoh
script yang digunakan dalam
pemrograman web dinamis, yang
dimana semua perintahnya
dieksekusi pada server. Fungsi
server disini adalah sebagai
pemroses script dan hasilnya
dikembalikan dalam bentuk tag-tag
HTML yang kemudian ditampilkan
dalam sebuah browser.

Berikut ini adalah contoh halaman awal
Macromedia Dreamwaver 8.0 :

Gambar 2.1 Model halaman awal
Macromedia Dreamwaver 8.0

Berikut ini adalah contoh halaman kerja
awal Macromedia Dreamwaver 8.0 :



Gambar 2.2 Model halaman kerja
awal Macromedia Dreamwaver 8.0

2.1.5 PHP
PHP singkatan dari

(hypertext preprocessor) yaitu
bahasa pemrograman web server-
side yang bersifat open source.
PHP merupakan script yang sudah
terintegrasi dengan HTML dan
berada pada server (server side
HTML embedded scripting). PHP
adalah script yang digunakan untuk
membuat halaman website yang
dinamis. Dinamis berarti halaman
yang akan ditampilkan dibuat
berdasarkan permintaan dari client.
Mekanisme ini menyebabkan
informasi yang diterima client
selalu yang terbaru atau up to date.
Semua script PHP dieksekusi pada
halaman server dimana script
tersebut dijalankan.

Contoh script PHP (hypertext
preprocessor) :

<?php
Echo “Hallo, apa kabar

PHP”;
?>

Gambar 2.3 Model viewPHP

2.1.6 HTML (hypertext markup
language)

Html (hypertext markup
laguage) adalah sebuah bahasa
yang digunakan untuk membuat
sebuah halaman website dan

menampilkan informasi berbagai
macam informasi pada aplikasi
untuk browser seperti : mozila, IE,
netscape dan lain-lain. Maka dari
itu untuk membuat sebuah website
yang kompleks kita harus benar-
benar faham dasar syntax atau
kode-kode HTML yang harus
digunakan atau sering juga disebut
dengan TAG html, tag atau kode
html ini akan memberikan perintah
kepada browser untuk
menampilkan format informasi
tertentu. Sebagai contoh kata
“makan”, kata “makan” ini akan
menjadi tebal ketika ditampilkan
didalam browser jika ditulis
dengan cara <b> makan </b> dan
hasilnya akan menjadi seperti
berikut (makan).

Berikut ini adalah contoh syntax
penulisan dari file html.

<html>
<head>
<title>Apa kabar dunia</title>
<body>
<h1>Apa kabar dunia</h1>
</body>
</head>
</html>

Sesuai syntax diatas maka
hasil dari pengolahan atau
pemrosesan syntax html adalah
kata “Apa kabar dunia” akan
menjadi besar ukuran fontnya.

2.1.7 Cascading style sheet (CSS)
Cascading style sheet (CSS)

merupakan salah satu bahasa
pemrograman web untuk
mengendalikan beberapa
komponen dalam sebuah web
sehingga akan lebih terstruktur dan
beragam. Sama halnya style dalam
aplikasi pengolahan kata seperti
Microsoft Word yang dapat
mengatur beberapa style, misalnya
heading, subbab, bodytext, footer,
image, dan style lainnya untuk



dapat digunakan bersama-sama
dalam beberapa berkas (file). Pada
umumnya CSS di pakai untuk
mengformat tampilan halaman web
yang dibuat dengan bahasa
pemrograman HTML dan
XHTML.

CSS dapat mengendalikan
ukuran gambar, warna bagian
tubuh pada teks, warna table,
ukuran border, warna border,
warna hyperlink, warna mouse
over, spasi antara paragraph
lainnya. CSS adalah bahasa style
sheet yang digunakan untuk
mengatur tampilan dokumen.
Dengan adanya CSS
memungkinkan kita untuk
menampilkan halaman yang
berbeda dengan format yang sama.

Contoh syntax CSS (Cascading
style sheet) sebagai berikut :

<html>
<head>
<style type="text/css">
{
background-color:#d0e4fe;
}
h1
{
color:orange;
text-align:center;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>CSS example!</h1>
</body>
</html>

Dari syntax di atas
menunjukkan bahwa kalimat “CSS
example!” akan menjadi warna
orange dan posisi dari kalimat
“CSS example!” berada pada posisi
tengah.

2.2 Pemodelan Diagram
2.2.1 Diagram Alur Dokumen

Bagan alir dokumen (flow
of document) atau juga disebut
bagan alir formulir (From
Flowchart) merupakan bagian alir
yang menunjukkan arus dari
laporan dan formulir termasuk
tembusan – tembusannya. Bagan
alir ini menggunakan simbol –
simbol yang mana simbol – simbol
itu dapat dilihat pada gambar 2.4

Gambar 2.4 Simbol-Simbol Flow Of
Document

2.2.2 Pengertian DFD
Data flow diagram (DFD)

adalah suatu diagram yang
menggunakan notasi-notasi untuk
menggambarkan arus dari data
sistem, yang penggunanya sangat
membantu untuk memahami sistem
secara logika, terstruktur dan jelas.

DFD juga berfungsi untuk
menggambarkan input, process dan
output yang terjadi dalam sebuah
sistem. Dalam mendokumentasikan
sebuah sistem, DFD mempunyai
level-level dari yang terkecil yaitu
level 0 atau sering disebut sebagai
context diagram. Context diagram ini
merupakan gambaran umum dari



sistem yang hanya memiliki satu
proses saja untuk mewakili seluruh
sistem. Semakin bertambahnya level
dalam DFD akan semakin detail
digambarkannya pada proses-proses
yang ada pada sistem, tetapi yang
boleh bertambah hanya proses dan
data flow saja. Sedangkan untuk data
source jumlahnya harus tetap dengan
yang ada pada context diagram.
Khusus untuk data store, pada
context diagram masih belum
digambarkan, akan tampak pada
level 1 dan konsisten jumlahnya
sampai pada level-level berikutnya.

2.2.3 Notasi DFD
Simbol-simbol yang digunakan

dalam DFD terdiri dari 4 macam
yaitu, process, Data flow, data store
dan external entity. Berikut ini
adalah uraian singkat mengenai 4
simbol yang ada pada DFD :
1. Process adalah simbol yang

mengubah suatu data dari  suatu
bentuk yang lain. Dengan kata
lain, proses hanya menerima input
data dan mengeluarkan hasil data
yang sudah diproses. Simbol
proses dapat dilihat pada gambar
2.5.

Gambar 2.5 Simbol Process

2. Data flow/alur data digambarkan
oleh anak panah untuk
menunjukkan keluar dari atau
masuk kesuatu proses. Dengan
perkataan lain, alur data
merupakan perpindahan data atau
informasi  dari suatu bagian
kebagian lain dari suatu sistem.
Konsep-konsep mengenai

penggambaran alur data adalah
sebagai berikut :
a. Konsep paket data (packets of

data)
Bila kedua data atau lebih
mengalir dari suatu sumber
dan ketujuan yang sama, maka
harus dianggap sebagai alur
datar yang tunggal, karena data
itu mengalir bersama-sama
sebagai suatu paket.

b. Konsep Alur Data Menyebar
(Diverging Data Flow)
Alur data menyebar
menunjukkan sejumlah
tembusan dari alur data yang
sama dan berasal dari sumber
yang sama menuju ketuju yang
berbeda.

c. Konsep Alur Data Menumpul
(Converging  Data Flow)
Konsep ini menunjukkan
beberapa alur data yang
berbeda dari sumber yang beda
bergabung bersama menuju
ketujuan yang sama

d. Konsep Sumber Dan Tujuan
Alur Data
Semua alur data harus
dihasilkan suatu proses atau
menuju ke suatu proses (dapat
salah satu atau kedua-duanya,
yaitu berasal dari suatu proses
menuju ke bukan suatu proses
atau berasal dari bukan suatu
proses tetapi menuju kesuatu
proses atau berasal dari proses
dan menuju proses). Konsep
ini penting karena arus data
adalah salah satu dari hasil
suatu proses atau akan
digunakan oleh suatu proses.

Gambar 2.6. Simbol Alur Data



3. Data store adalah tempat untuk
menyimpan data dalam suatu
sistem, baik secara manual
maupun secara elektronik.
Simpanan data digunakan jika
suatu proses perlu menggunakan
lagi data tersebut. Simbol dapat
dilihat pada gambar 2.7.

Gambar 2.7 Simbol Data Store.

4. Terminator sering dikenal sebagai
entity atau external entity atau
sumber atau tujuan data
dipresentasikan dengan bujur
sangkar. Ada tiga  hal penting
yang harus diingat tentang
terminator, yaitu  :

a. Terminator adalah asal atau
tujuan data, bagian luar dari
pada sistem. Dengan kata lain,
alur yang menghubungkan
terminator dengan bermacam-
macam proses atau data store
pada suatu sistem
menunjukkan hubungan antara
dunia luar dengan sistem.

b. Sistem analisa tidak dapat
mengubah isi atau cara kerja
terminator.

c. Hubungan yang ada antara
terminator tidak dapat
ditunjukkan dalam mode DFD.

Gambar 2.8 Simbol Terminator
(external entity)

2.3 Conseptual Data Model (CDM) dan
Physical Data Model (PDM)

2.3.1 Conseptual Data Model (CDM)
Conseptual Data Model atau

yang lebih dikenal sebagai CDM
digunakan untuk menggambarkan

secara detail struktur basis data
dalam bentuk logik. Struktur ini
independen terhadap semua
perangkat lunak maupun struktur
data storage tertentu yang digunakan
dalam aplikasi ini. CDM terdiri dari
objek yang tidak diimplementasikan
secara langsung kedalam basis data
yang sesungguhnya.

2.3.2 Physical Data Model (PDM)
PDM merupakan gambaran

secara detail basis data dalam bentuk
fisik. Penggambaran rancangan
PDM memperlihatkan struktur
penyimpanan data yang benar pada
basis data yang digunakan
sesungguhnya.

2.4 My Structure Query Language
(MySQL)

MySQL (My Structure Query
Language) adalah sebuah program
untuk membuat database yang bersifat
open source dan berjalan di semua
platform. Selain itu, MySQL juga
merupakan program pengakses
database yang bersifat jaringan
sehingga dapat digunakan untuk
aplikasi Multi User (Banyak
Pengguna). Sebagai sebuah program
atau aplikasi database, MySQL tdiak
dapat berjalan sendiri tanpa adanya
sebuah aplikasi lain (Interface). Oleh
karena itu MySQL membutuhkan
sebuah perangkat lunak pendukung di
antaranya adalah bahasa pemrograman
PHP (Paper Hipertext Preposesor),
Visual Delphi, Visual Basic, Cold
Fusion, dan lain-lain.

MySQL memiliki layer
utama seperti layer DOS yaitu
memiliki prompt utama yang disebut
MySQL, tetapi sekarang sudah ada
suatu program dump yang dibuat
seperti web berjalan dibawah server
database yang disebut PhpMyAdmin.
MySQL adalah sebuah implementasi
dari sistem manajemen basis data
relasional (RDBMS) yang
didistribusikan secara gratis dibawah



lisensi GPL (General Public License).
Setiap pengguna dapat secara bebas
menggunakan MySQL, namun dengan
batasan perangkat lunak tersebut tidak
boleh dijadikan produk turunan yang
bersifat komersial. MySQL sebenarnya
merupakan turunan dari salah satu
konsep utama dalam basis data yang
telah ada sebelumnya; SQL (Structure
Query Language). SQL adalah sebuah
konsep pengoperasian basis data,
terutama untuk pemilihan atau seleksi
dan pemasukan data, yang
memungkinkan pengoperasian data
dapat dikerjakan dengan mudah dan
secara otomatis.

3. DESAIN SISTEM
3.1 Analisis Permasalahan

Proma atau skripsi merupakan
salah satu syarat dari kelulusan
mahasiswa di sebuah universitas.
Namun, tidak semua universitas
menggunakan aplikasi berbasis
komputer dalam penanganan
pengajuan proma dan skripsi yang
dilakukan oleh mahasiswa. Dalam
penelitian ini, saya mencoba untuk
membuat suatu program tentang
pengajuan proma atau skripsi yang
sebelumnya menggunakan metode
manual menjadi aplikasi yang
berbasis komputer agar
memudahkan mahasiswa dalam
mengajukan pendaftaran proma dan
skripsi, maupun prodi dalam
menganalisa pengajuan proma dan
skripsi mahasiswa.

3.2 Flowchart Dokumen
Pada flowchart dokumen

dijelaskan mahasiswa melakukan
pendaftaran di fakultas, yang
kemudian diberi dua dokumen oleh
fakultas yaitu form pendaftaran
proma atau skripsi. Setelah itu
mahasiswa menginputkan data
mahasiswa yang diperlukan, lanjut
diberikan kepada kaprodi untuk
mem-verifikasi pengajuan
mahasiswa agar mahasiswa dapat

memdapatkan form bimbingan tugas
akhir dan form berita acara dari
fakultas. Seperti yang dijelaskan
gambar 3.1.

Gambar 3.1: Flowchart dokumen
pendaftaran proma/skripsi

3.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem dimulai

dengan membuat flowchart sistem
terlebih dahulu kemudian diagram
jenjang, Data Flow Diagram (DFD),
Conceptual Database Model (CDM),
dan Physical Database Model
(PDM), dan struktur basis data.

3.3.1 Flowchart Sistem
Flowchart sistem dapat

didefinisikan sebagai bagan yang
menunjukan arus pekerjaan dari
keseluruhan sistem. Bagan ini
menjelaskan urut-urutan dari



prosedur-prosedur yang ada di dalam
sistem.
1. Flowchart Sistem Login

Pada flowchart sistem
Login dijelaskan kaprodi atau
mahasiswa menginputkan
username dan password. Jika
sudah terverifikasi maka dapat
langsung ke halaman utama.

Gambar 3.2: Flowchart Sistem Login

2. Flowchart Sistem Maintenance
Dalam flowchart sistem

maintenance terdapat 4 proses,
yaitu proses input data proma,
data skripsi, data mahasiswa, dan
data kaprodi yang nantinya akan
disimpan kedalam database.
Seperti yang dijelaskan pada
gambar 3.3.

Gambar 3.3 Flowchart Sistem
Maintenance

3. Flowchart Sistem Laporan
Pada flowchart sistem laporan,

laporan yang dihasilkan hanya laporan
hasil verifikasi dari kaprodi. Dapat
dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Flowchart Sistem Laporan

3.3.2 Diagram Jenjang
Diagram jenjang

menggambarkan seluruh proses
yang ada dalam sistem. Simbol
huruf ‘p’ dibelakang nomor proses
merupakan singkatan dari
‘primitive’ yang mempunyai arti,
proses ini merupakan proses yang
tidak dapat dipecah kembali.
Diagram jenjang digunakan untuk
mempersiapkan penggambaran
DFD ke level selanjutnya.

Gambar 3.5 Diagram Jenjang
Gambar 3.5 memperlihatkan

bahwa di dalam SI Penyeleksian



Proma dan Skripsi terdapat 3
proses utama, yaitu:
1. Proses Maintenance

Merupakan proses input
data master. Untuk proses data
master ini mencakup 3 sub
proses, yaitu:
a. Data Proma: proses input

data proma.
b. Data skripsi: proses input

data skripsi.
c. Data mahasiswa :

proses input data
mahasiswa.

2. Proses Login
Merupakan proses verifikasi

username dan password yang
diperlukan untuk mengakses dan
memanipulasi seluruh data yang
ada di sistem.

3. Proses Laporan
Merupakan proses

pembuatan laporan hasil dari
verifikasi kaprodi.

3.3.3 Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram (DFD)

adalah representasi grafik dari
sebuah sistem. DFD
menggambarkan komponen-
komponen sebuah sisram aliran-
aliran data.

3.3.3.1 Diagram Konteks (Top level)
Diagram konteks

merupakan top level atau
tingkatan tertinggi didalam data
flow diagram. Sebagai top level
adalah SI Penyeleksian Proma
dan Skripsi. Pihak-pihak yang ada
disebut eksternal entity (entitas
luar).

data_verifikasi_skripsi

data_verifikasi_proma

data_reg_mhs

input_skripsi

input_proma

login_mhs

verifikasi_skripsi

verifikasi_proma

data_mhs

verifikasi_skripsi

verifikasi_proma

login_kaprodi

0

si_penyeleksian_proma_dan_skripsi

+

kaprodi

mahasiswa

Gambar 3.6 Diagram Konteks
Diagram konteks pada

gambar 3.6 menggambarkan
bahwa dalam SI Penyeleksian
Proma dan Skripsi terdapat 2
entitas eksternal yang bekerja
saling berhubungan. Yaitu
kaprodi dan mahasiswa.
Mahasiswa menginputkan data
untuk mengisi form pengajuan
proma atau skripsi. Selanjutnya
kaprodi menyeleksi data
mahasiswa tersebut sebelum
mem-verifikasi laporan pengajuan
mahasiswa. Setelah proses
verifikasi selesai, mahasiswa
menerima laporan hasil dari
kaprodi.

3.3.3.2 Data Flow Diagram Level 0
DFD level 0

menggambarkan proses utama
yang ada dalam SI Penyeleksian.
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Gambar 3.7 DFD Level 0
DFD level 0

menggambarkan beberapa proses
masukan dan proses laporan data.
DFD level 0 terdiri atas 2 entitas
eksternal, 3 proses, dan 4
simpanan data (data store).
Entitas eksternalnya yaitu : entitas
kaprodi, dan mahasiswa.
Prosesnya antara lain : proses
maintenance, login, dan laporan.
Sedangkan simpanan datanya
antara lain : tadmin, tmahasiswa,
tproma, tskripsi. Proses login
menjelaskan alur data proses
input username dan password
pada aplikasi sistem informasi
penyeleksian proma dan skripsi,
kemudian sistem mem-verifikasi
otentivikasi username dan
password sesuai dengan data
login yang disimpan dalam
simpanan data tadmin. Untuk
penjelasan lebih detail akan
dibahas pada level selanjutnya.

3.3.3.3 Data Flow Diagram Level 1
Gambar 3.9 menunjukkan

DFD level 1 sub proses
maintenance merupakan detail
proses hasil dekomposisi dari
proses maintenance, terdiri dari 3
proses turunan yaitu: proses entry
data proma, entry data skripsi,
dan entry data mahasiswa.
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data_mhs
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kaprodi mahasiswa
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Gambar 3.8 DFD Level 1
3.4 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data terdiri
dari 2 bagian, yaitu perancangan
Entity Relationship Diagram (ERD)
dan perancangan struktur basis data.
Pembuatan ERD berfungsi untuk
mengintreprestasikan, menentukan,
dan mendokumentasikan kebutuhan
sistem berkaitan dengan database
yang dibutuhkan oleh sistem.

Setelah melalui proses
analisis dan perancangan sistem,
maka langkah berikutnya adalah
membuat database dengan
merancang struktur tabel yang ada
didalamnya disertai dengan relasi
antar tabel

3.4.1 Conceptual Data Model (CDM)
ERD CDM diperoleh dari

DFD yang telah dirancang. Sebuah
Conceptual Data Model (CDM)
menggambarkan secara
keseluruhan konsep struktur basis
data dirancang untuk suatu
program atau aplikasi. Pada CDM
belum tergambar jelas bentuk tabel
penyusun basis data beserta nama
kolom yang terdapat pada tiap
tabel. Tabel penyusun tersebut
sudah mengalami relationship atau
hubungan baru tidak terlihat pada
kolom mana hubungan antara tabel.
Rancang CDM dapat dilihat pada
gambar 3.9.
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Gambar 3.9 Conceptual Data Model
(CDM)



3.4.2 Physical Data Model (PDM)

ERD CDM di-generate
menjadi ERD PDM. ERD PDM
memberikan informasi tentang tipe
data, dimana informasi ini tidak
terdapat dalam ERD CDM. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar 3.10
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FK_TADMIN_REFERENCE_TPROMAFK_TADMIN_REFERENCE_TSKRIPSI
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Gambar 3.10 Physical Data Model (PDM)
3.4.3 Perancangan Tabel

Berdasarkan hasil dari
proses analisis dan
perancangan sistem, maka
beberapa tabel kemudian
dirancang dan dibuat untuk
mendukung proses pengolahan
data dalam sistem. Tabel-tabel
tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Tabel admin

a. Nama tabel : tadmin
b. Keterangan : tabel yang

berfungsi menyimpan
data kaprodi dan
mahasiswa

Tabel 3.1 tadmin
Nam
a
Field

Tip
e
Dat
a

Uku
ran

Ketera
ngan

no Inte
ger

usern
ame

Var
char

15 Primar
y Key

pass Var 8

word char

level Text 15

2. Tabel Mahasiswa
a. Nama tabel : tmahasiswa
b. Keterangan : tabel yang
berfungsi menyimpan data
mahasiswa

Tabel 3.2 tmahasiswa

Nama
Field

Tipe
Data

Ukur
an

Keteran
gan

no Integ
er

3 Primar
y key

userna
me

Varc
har

15

nama_l
gkp

Text 25

passwo
rd

Varc
har

8

email Varc
har

20

no_telp Integ
er

jurusan Text
fakulta
s

Text

level Text
statusu
ser

Char 18

3. Tabel Proma
a. Nama tabel : tproma
b. Keterangan : tabel yang
berfungsi menyimpan data
proma

Tabel 3.3 tproma

Nama
field

Tipe
data

ukur
an

Ketera
ngan

No Integ
er

Primar
y key

Userna Varc 15



me har

nama_l
gkp

Text 25

no_telp Integ
er

jumlah_
sks

Integ
er

judul_pr
oma

Text 50

Statuspr
oma

char 18

4. Tabel Skripsi
a. nama tabel : tskripsi
b. Keterangan : tabel yang
berfungsi menyimpan data
skripsi

Tabel 3.4 tskripsi

Nama
field

Tipe
data

uku
ran

Ketera
ngan

No integ
er

Primar
y Key

usernam
e

Varc
har

15

nama_lg
kp

Text 25

no_telp Integ
er

jumlah_
sks

Integ
er

3

ipk Integ
er

judul_sk
ripsi

Text

Abstract Text
pembim
bing1

Text

pembim
bing2

Text

Level Text
Statussk
ripsi

char 18

3.5 Desain Form Tampilan
1) Desain Form Login

Menu login (Gambar 3.11)
adalah program yang pertama kali

muncul pada tampilan awal yang
harus diakses agar dapat masuk
ke halaman utama dan mengakses
form-form yang lain setelah user
memasukkan username dan
password yang sesuai.

Gambar 3.11 Desain form login

2) Desain Form Utama
Form utama (Gambar 3.12)

adalah tampilan program Sistem
Informasi Penyeleksian Proma
dan Skripsi setelah user
memasukkan username dan
password yang sesuai.

Gambar 3.12 Desain halaman
utama

3) Desain form pegajuan proma
Form pendaftaran proma

(Gambar 3.13) adalah tampilan
program pengajuan proma.



Gambar 3.13 Desain form pengajuan
proma

4) Desain form pengajuan skripsi
Form pendaftaran proma

(Gambar 3.14) adalah tampilan
program pengajuan proma.
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Judul Proma

Judul Skripsi

Abstrak

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Batal

+

Gambar 3.14 Desain form pengajuan
skripsi

5) Desain laporan pengajuan
mahasiswa

Form laporan data
pengajuan mahasiswa (Gambar
3.15) adalah program yang
digunakan untuk menyajikan data
mahasiswa untuk dicetak menjadi
sebuah laporan.

Gambar 3.15 Desain laporan pengajuan
mahasiswa

4. IMPLEMENTASI PROGRAM
Tahap implementasi sistem

merupakan tahap yang dilakukan
setelah melewati proses analisis,
perancangan, dan desain sistem. Dalam
proses implementasi sistem maka akan
dapat diketahui apakah sistem telah
berjalan seperti yang diharapkan atau
tidak.

4.1 Instalasi Kebutuhan Sistem
4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras
(Hardware)

Dalam menjalankan sebuah SI
Penyeleksian Proma dan Skripsi
dibutuhkan persyaratan minimal
sebagai berikut agar dapat digunakan :
a. Processor 800 megahezrt (Mhz)

Pentium processor
b. Memory RAM 256 megabytes

(MB)
c. Harddisk space 10 GB
d. VGA Card 16 MB
e. Display 800 x 600 256 colors
f. Keyboard, mouse dan printer
g. Koneksi internet.

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak
(Software)

Kebutuhan perangkat lunak
dalam menjalankan sebuah SI



Penyeleksian Proma dan Skripsi
adalah :
a. Sistem Operasi Microsoft

Windows Seven (7)
b. XAMPP.
c. Net Framework Minimal Versi

2.0.50727.42
d. Internet browser.

4.2 Implementasi Sistem
4.2.1 Form Login

Halaman form login merupakan
halaman awal dari sistem. Terdapat
form menu:

a. Login : untuk masuk ke aplikasi

b. Sign Up: untuk proses pendaftaran

Gambar 4.1 Tampilan Form Login

4.2.2 Form Pendaftaran
Tampilan form pendaftaran,

dimana pendaftaran ini merupakan
proses yang penting untuk pengajuan
proma atau skripsi, karena dalam
proses pengajuan proma atau skripsi
dibutuhkan data dari mahasiswa.

Gambar 4.2 Tampilan form pendaftaran

4.2.3 Form Utama Mahasiswa
Memberikan informasi tentang

syarat-syarat, pengajuan, info
mengenai proma dan skripsi.

Gambar 4.3 Tampilan Form Utama
Mahasiswa

4.2.4 Tampilan form pendaftaran proma
Merupakan proses pengajuan

proma yang sebelumnya mahasiswa
telah terdaftar dalam aplikasi ini,
yang kemudian akan diproses lebih
lanjut di halaman kaprodi.

Gambar 4.4 Tampilan form pendaftaran
proma

4.2.5 Tampilan form pendaftaran
skripsi

Merupakan proses pengajuan
skripsi yang sebelumnya mahasiswa
telah terdaftar dalam aplikasi ini,
yang kemudian akan diproses lebih
lanjut di halaman kaprodi.



Gambar 4.5 Tampilan form pendaftaran
skripsi

4.2.6 Tampilan form info mahasiswa
Merupakan Tampilan yang

memberikan info proma atau skripsi
kepada mahasiswa tentang verifikasi
pengajuan dari mahasiswa.

4.6 Tampilan form info verifikasi

4.2.7 Tampilan form utama kaprodi
Merupakan Tampilan utama

dari kaprodi yang terdapat isi dari
daftar verifikasi proma dan skripsi
dari mahasiswa. Pada Tampilan
utama ini terdapat:
a. Pengajuan proma: merupakan
link untuk membuka pengajuan
proma dari mahasiswa.
b. Pengajuan skripsi: merupakan
link untuk membuka pengajuan
skripsi dari mahasiswa.
c. Log Out: keluar dari aplikasi.

Gambar 4.7 Tampilan form utama kaprodi

4.2.8 Tampilan form pengajuan proma
Merupakan Tampilan data

pengajuan proma dari mahasiswa
yang kemudian diverifikasi oleh
kaprodi. Data verifikasi ini dipakai
untuk syarat pengajuan skripsi
nantinya.

Gambar 4.8 Tampilan form pengajuan
proma

4.2.9 Tampilan form pengajuan skripsi
Merupakan Tampilan data

pengajuan skripsi dari mahasiswa
yang kemudian diverifikasi oleh
kaprodi.

Gambar 4.9 Tampilan form pengajuan
skripsi



5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap
Sistem Informasi Penyeleksian Proma
dan Skripsi , maka kesimpulan yang
dapat ditarik sebagai berikut :
1. Perancangan dan pembangunan

Sistem Informasi Penyeleksian
Proma dan Skripsi berbasis
komputer memudahkan mahasiswa
Universitas Narotama dalam
mengajukan proma dan skripsi.

2. Perancangan dan pembuatan
Sistem Informasi Penyeleksian
Proma dan Skripsi menghasilkan
laporan periodik secara cepat, tepat
dan efisien.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat

disampaikan untuk pengembangan
sistem informasi ini adalah :
1. Agar sistem ini dapat

dikembangkan lagi ruang
lingkupnya. Tidak hanya pengajuan
proma dan skripsi, namun terdapat
masalah financial lainnya, dan cuti
pada mahasiswa.
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