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ABSTRAK 

 

Sebuah pendaftaran yudisium pada dasarnya akan menimbulkan sedikit atau banyak penggandaan 

berkas persyaratan dan kondisi meminta paraf dari beberapa bagian untuk verifikasi berkas, kemudian 

pasti dibutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar jika melihat banyaknya pendaftaran yudisium 

di fakultas teknik, apalagi teknik adalah fakultas dengan banyak mahasiswa yang terdapat di 

Universitas Islam Majapahit daripada fakultas lainnya. Tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan 

maka sebuah aplikasi pendaftaran yudisium berbasis website akan menjadi solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, karena mahasiswa tidak perlu melakukan penggandaan berkas dan meminta 

paraf lagi dalam melakukan pendaftaran dan admin tidak akan menumpuk banyak dokumen berkas 

pada ruangnnya. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses 

pendaftaran yudisium, karena telah tersistem rapi mulai dari pendaftaran sampai dengan proses 

pengarsian. 

 

Kata kunci : Rancang Bangun, Pendaftaran Yudisium, Universitas Islam Majapahit 

 

 

ABSTRACT 

 

A judicial registration will basically result in a little or a lot of duplication of the requirements and 

conditions file requesting initials from several sections for file verification, then surely a large amount 

of storage space is needed if you see the number of judicial registrations in the engineering faculty, 

let alone techniques are faculties with many students at Majapahit Islamic University rather than 

other faculties. Without prejudice to the comfort aspect, a website-based judicial registration 

application will be a solution to overcome these problems, because students do not need to duplicate 

files and ask for more initial registration and admin will not accumulate a lot of file documents in the 

space. With this system, it is hoped that it can help and simplify the registration process, because it 

has a neat system starting from registration to the processing process. 

 

Keywords: Design, Judicial Registration, Majapahit Islamic University 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Saat ini dunia telah mengenal teknologi yang 

bernama internet. Dengan internet semua orang 

dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana 

saja. Peranan internet juga dapat dipadukan 

dengan proses pra yudisium. Mahasiswa yang 

dinyatakan telah lulus sidang skripsi, maka 

diharuskan melakukan pendaftaran yudisium 

sebelum akhirnya nanti dikukuhkan pada prosesi 

wisuda kesarjanaan strata-1. 

Actual yang terjadi adalah proses pendaftaran 

yudusium yang masih manual dan mengakibatkan 

banyaknya pengolahan data yang memerlukan 

penanganan dalam waktu yang relative singkat, 

padahal kondisi ini tentu sangat membebani 

mahasiswa untuk melakukan print out beberapa 

persyaratan dan harus bolak balik meminta 

stempel serta tanda tanggan pada beberapa bagian 
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seperti SIAKAD, LP4MP, Admin Fakultas dan 

ICONEPS. Demikian pula pada bagian admin 

fakultas harus melakukan pengecekan beberapa 

berkas yang telah terkumpul kemudian dilakukan 

proses pengarsipan yang tentunya memakan 

waktu dan tempat yang tidak sedikit. Hal tersebut 

dirasa kurang efektif dan efisien bagi mahasiswa 

maupun bagi admin fakultas. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan 

mengimplementasikan sistem pendaftaran 

yudisium berbasis website, yang diharapakan 

dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa 

calon peserta yudisium dan admin fakultas dalam 

melakukan pendaftaran yudisium.   

 

Metodologi Penelitian 

Motode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir Rancang Bangun 

Aplikasi Pendaftaran Yudisium Berbasis Website 

di Universitas Islam Majapahit Mojokerto ini 

terdiri dari tujuh tahapan penilitian yaitu : 

 

1. Identifikasi Masalah, pada tahap ini yang 

dilakukan adalah meneliti dan mengamati 

proses setelah mahasiswa dinyatakan lulus 

ujian sampai ke proses yudisium, terkait 

masalah apa saja yang timbul pada proses 

tersebut. Identifikasi masalah dilakukan 

melalui proses wawancara terhadap mahasiswa 

dan admin fakultas.  

 

2. Pengumpulan Data, di tahap ini yang 

dilakukan peneliti adalah mengumpulkan 

sumber-sumber data, baik berupa informasi 

maupun selebaran formulir pendaftaran 

yudisium dan SK Dekan No : 

337UNIM/SK/O/IX/2017 tentang yudisium 

yang diperoleh penulis dari bagian Tata Usaha 

Fakultas teknik. 

 

3. Studi Pustaka, tahap ini penulis mempelajari 

teori-teori literatur dari buku-buku referensi, 

skripsi, jurnal, atau data-data di internet yang 

berhubungan dengan pendaftaran yudisium 

berbasis website sebagai bahan atau dasar 

pemecahan masalah. 

 

4. Analisa Kebutuhan Sistem, dari proses 

pengembangan identifikasi masalah dan 

pengumpulan data yang disesuaikan 

berdasarkan teori-teori yang dipelajari maka 

dapat ditarik kesimpulan sistem seperti apa 

yang dibutuhan. 

 

 

5. Perancangan Sistem, setelah diketahui sistem 

yang dibutuhkan berdasarkan proses analisa 

selanjutkan penulis melakukan perancangan 

sistem, mulai dari desain perancangan sampai 

dengan proses pengcodingan aplikasi. 

 

6. Implementasi Program, proses ini merupakan 

tahapan lanjutan hasil dari perancangan sistem, 

yang mana proses ini dilakukan penginputan 

data berdasarkan kebutuhan sistem. 

 

 

7. Pengujian Aplikasi, tahap ini adalah tahapan 

terakhir untuk menguji apakah aplikasi yang 

dibuat sudah sesuai berdasarkan kebutuhan apa 

belum. Mulai dari pengujian fungsi tombol dan 

inputan yang dilakukan dengan metode black 

box, sampai dengan pengujian menggunakan 

kuesioner yang membutuhkan peran serta 

beberapa responden. 

 

Diagram Konteks 

Context diagram atau diagram konteks adalah 

diagram yang menggambarkan bagaimana proses 

dokumentasi data. Diagram konteks terdiri atas 

sebuah lingkaran proses transformasi, data source 

dan data destination yang menerima maupun 

mengirim data secara langsung dari proses 

transformasi. Diagram konteks sistem rancang 

bangun aplikasi pendaftaran yudisium yang 

dirancang pada Gambar 1 melibatkan dua 

pengguna yang terlibat langsung di dalam 

pengimplemantasiannya.  
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Gambar 1 Context Diagram 

 

DFD Level 0 

DFD level 0 merupakan satu lingkaran besar 

yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada 

di dalamnya, dengan pemecahan dari diagram 

konteks yang memuat penyimpanan data. Proses 

yang terdapat pada Gambar 2 DFD level 0 adalah 

konfigurasi login, pengolahan data master, 

pengolahan data transaksi dan laporan.  

 
Gambar 2 DFD Level 0 

 

Implementasi 

Implementasi sistem ini akan menjelaskan 

hasil tampilan-tampilan sistem rancang bangun 

aplikasi pendaftaran yudisium di Universitas Islam 

Majapahit (UNIM) khususnya pada Fakultas 

Teknik yang disertai dengan penjelasan tentang 

menu-menu yang ada dalam program.  

 

1. Halaman Login Admin 

Login admin adalah istilah dalam hal keamanan 

komputer, seperti berupa proses pintu masuk bagi 

admin untuk mengakses aplikasi pendaftaran 

yudisium. Login dimaksudkan untuk mengatur 

proses identifikasi kesesuaian antara email dengan 

password seperti pada Gambar 3 berikut ini : 

 
Gambar 3 Tampilan Login Admin 

 

2. Halaman Menu Utama 

Homepage atau halaman utama berisi daftar isi 

atau menu-menu dari sistem aplikasi pendaftaran 

yudisium berbasis webtsite, sehingga ketika admin 

mengakses dapat memilih kehalaman mana yang 

akan dituju, sebab dihalaman ini terdapat 

informasi berkelanjutan pada menu-menu yang 

telah dibuat secara spesifik untuk mempermudah 

seorang admin dalam melakukan pekerjaannya.  

 

Tampilan awal homepage pada dashboard 

memberikan informasi terkait jumlah mahasiswa 

keseluruhan yang telah di inputkan pada sub menu 

data mahasiswa. Selain total mahasiswa 

dashboard juga memberikan informasi tentang 

jumlah mahasiswa yang telah terdaftar beserta 

dengan prosentase perbandingan dari total jumlah 

data mahasiswa. 
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Gambar 4 Tampilan Menu Utama 

 

3. Halaman Periode 

Universitas adalah lembaga pendidikan yang 

berdiri tidak hanya setahun dua tahun saja namun 

hingga bertahun-tahun lamanya selama universitas 

tersebut mampu mempertahankan kwalitas, 

bahkan meningkat menjadi universitas yang lebih 

baik. Aplikasi pendaftaran yudisium ini pun 

diracang dengan memberikan menu periode agar 

dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif 

lama, dengan hanya menambahkan tahun periode. 

Halaman periode dibuat untuk mempermudah 

seorang admin dalam menyortir data pendaftar 

yudisium per tahun periode, supaya ketika sistem 

ini telah berjalan betahun-tahun lamanya dan data 

yang tersimpan telah menjadi database, seorang 

admin dapat dengan mudah menemukan kembali 

data yang di cari.  

 

 

Gambar 5 Tampilan Menu Periode 

 

Tampilan halaman periode pada Gambar 5 

memberikan perintah kepada sistem untuk 

menampilkan tahun periode. Dimana periode 

tersebut akan menjadi acuan pada semua data 

lanjutan yang terdapat di sistem. Dalam sistem 

pendaftaran yudisium kali ini penulis membuat 

periode sesuai tahun akademik yang saat ini 

sedang berjalan, yaitu periode tahun 2017 – 2018. 

Penambahan tahun periode dapat dilakukan 

dengan klik perintah create maka akan muncul 

jendela baru untuk menambahkan periode tahun 

seperti pada tampilan Gambar 6 berikut ini : 

 

 
Gambar 6 Tampilan Create Periode 

 

4. Halaman Data Mahasiswa 

Halaman data mahasiswa memberikan 

informasi terkait data kemahasiswaan, yang 

meliputi : 

a. Nomor Induk Mahaiswa (NIM) 

b. Nama mahasiswa 

c. Program studi (Prodi) 

d. Nomor handphone 

e. Kelas.  

 
Gambar 7 Tampilan Data Mahasiswa 

 

Menu data mahasiswa berfungsi sebagai 

informasi dan pengolahan data mahasiswa dengan 

format excel. Manajemen data mahasiswa 

memberikan kemudahan untuk seorang admin 

dalam melakukan olah data mahasiswa, maupun 

sumber informasi  terkait data mahasiswa yang di 

inputkan. 
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Tampilan data mahasiswa yang tampak 

memang terlihat random jika dilihat pada kolom 

program studi, karena sistem mengurutkan data 

sesuai dengan alphabet nama, jadi nama yang 

huruf awalnya A maka akan cenderung berada 

diatas, demikian pula sebaliknya.  Pengelompokan 

program studi dapat dilakukan dengan klik tombol 

sort yang berada di sebelah kanan kolom Prodi, 

demikian juga untuk perintah yang sama pada 

kolom-kolom lainya. 

 
Gambar 8 Tampilan Create Mahasiswa 

 

Fungsi tombol perintah Import excel data 

mahasiswa memberikan kemudahan untuk admin 

agar dapat melakukan input data mahasiswa 

secara kolektif hanya dengan memasukkan satu 

data saja per prodi yang sebelumnya telah dibuat 

dalam format excel. Langkah untuk melakukan 

import excel adalah dengan cara : 

 

a. Klik tombol perintah import excel pada menu 

Data Mahasiswa, maka akan muncul jendela 

baru seperti pada Gambar 8 

b. Pilih program studi sesuai dengan data 

mahasiswa yang akan di input 

c. Klik tombol pilih file, lakukan pencarian file 

pada komputer dengan ketentuan format excel 

yang akan di import  

d. Jika telah selesai klik tombol submit 

Maka nama data mahasiswa yang baru saja di 

import akan bertambah pada halaman menu data 

mahasiswa dan  akan muncul text notification 

seperti pada Gambar 9 berikut ini : 

 
Gambar 9 Import Excel Berhasil 

 

Untuk mempermudah kinerja seorang admin 

dalam mengoprasikan aplikasi pendaftaran 

yudisium ini, maka menu program data mahasiswa 

juga dilengkapi dengan Kolom show untuk 

menampilkan urutan teratas dalam jumlah tertentu, 

Kolom search untuk menampilkan data 

mahasiswa yang dicari, Tombol previous untuk 

menampilkan data mahasiswa pada halaman 

sebelumnya dan Tombol next untuk menampilkan 

data mahasiswa pada halaman berikutnya.  

5. Laporan Peserta Yudisium 

Laporan peserta yudisium merupakan halaman 

yang menampilkan informasi laporan terkait data 

mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta 

yudisium. Format data laporan dibuat semirip 

mungkin dengan kebutuhan data, yaitu meliputi 

NIM, Nama, Nomor telpon, Tempat tanggal lahir, 

IPK. Laporan peserta yudisium yang terdaftar 

dikelompokkan berdasarkan program studi 

masing-masing untuk memudahkan admin dalam 

melakukan pengecekan. Laporan ini lah yang 

nanti akan menjadi arsip admin. 

 

 
Gambar 10 Tampilan Laporan 
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6. Laporan Peserta Yudisium 

Pendaftaran yudisium dimulai dengan 

pengisian formulir seperti pada Gambar 11 yang 

dapat diakses oleh mahasiswa calon peserta 

yudisium untuk melakukan pengisian data 

mahasiswa pendaftar. 

 

 
Gambar 11 Form Pendaftaran 

 

Hal pertama yang harus di inputkan adalah 

NIM mahasiswa, karena dari NIM secara otomatis 

sistem akan memunculkan nama dan program 

studi dari nim yang di inputkan tersebut. 

Selanjutnya mahasiswa memasukkan Nomor 

telpon, tempat tanggal lahir, ipk, upload ijazah 

dan upload sertifikat atau piagam penghargaan 

dengan format file pdf, kemudian klik submit. 

 

 
Gambar 12 Pendaftaran Berhasil 

 

Namun jika pendaftaran gagal karena masih 

memiliki tanggungan, maka sistem akan 

memberikan konfirmasi terkait tanggungan apa 

saja yang belum terpenuhi. 

 

 
Gambar 13 Pendaftaran Gagal 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, implementasi dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Rancang bangun aplikasi  pendaftaran 

yudisium berbasis website ini diharakan dapat 

menjadi alat bantu dalam pengolahan data 

mahasiswa pendaftar yudisium di fakultas 

teknik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. 

2. Sistem rancang bangun ini akan semakin 

memudahkan calon peserta yudisium dan 

fakultas dalam melakukan pendaftaran dan 

pengecekan syarat kelengkapan administratif. 

3. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran 

dengan cara mengakses link (ip address 

network)/localhost/sistem-yudisium/public, 

tanpa harus bertatap muka dengan petugas. 

4. Kaprodi & Dekan Fakultas Teknik dapat 

dengan cepat memperoleh laporan peserta 

yudisium yang telah terdaftar. 

 

Saran 

Untuk menunjang perbaikan pada aplikasi 

pendaftaran yudisium yang telah diusulkan 

penulis, maka diberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Tampilan desaign interface pada dashboard 

dapat ditambahkan gambar agar lebih menarik. 

2. Menambahkan user interface bagi semua biro 

atau bagian terkait untuk melakukan verifikasi 

data tanggungan mahasiswa, agar admin tidak 
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perlu lagi meminta data laporan tanggungan 

dan import data tanggungan ke sistem. 

3. Dari perancangan aplikasi pendaftaran 

yudisium berbasis website ini diharapkan ada 

pengembang yang mampu menjadikan sistem 

pendaftaran secara online. 
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