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Abstract 
Management Academic system in the University should be designed properly to 
produce valid information. The Design system covered system behavior design, 
process, and data. The plan method used is object oriented by using Unified Modeling 
System (UML) tools. UML can be used to shows variant of interaction variations and 
institutions status using a model as a system being executed. 
This paper will discuss about behavior plan system in order to show the interaction 
between the user and the system as well as the access right of each user. This 
indication can be used to observing how effective, efficient, and the transparency of 
information system toward the users’ need. 
The findings of this paper can be used at the level of owner, user, analyst, designer 
and programmer to observe the whole system dynamically.   
 
Keywords : unified modeling system, design system, system behavior. 
 

Pendahuluan 
Tata kelola yang baik, sangat diperlukan dalam pengelolaan sebuah 

universitas. Agar tercapainya tata kelola universitas yang baik, 
implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu 
keharusan untuk pengelolaan seluruh sistemnya. TIK diharapkan dapat 
memberikan efek transparansi, efektif, efisien, bagi  keseluruhan 
manajemen serta terjamin akuntabilitas dan realibilitas nya. 

‘Core sistem’ suatu Universitas adalah akademik dan harus  terus 
diperbaiki agar dapat menghasilkan informasi yang benar, tepat guna, 
transparan, efektif dan reliabilitas. Dalam rangka mewujudkan sistem 
akademik tersebut, maka perlu dibangun sistem dengan metode yang benar 
dan dilengkapi dengan dokumen yang dapat diaudit. Pengembangan 
aplikasi pada setiap komponen di universitas juga harus dibuat  sesuai 
dengan visi dan metode pengembangan yang baik / standar. 

Berbagai aktivitas dalam akademik diimplementasikan ke dalam 
modul-modul diantaranya modul penerimaan mahasiswa baru, modul 
perkuliahan, dan modul kelulusan.  Modul penerimaan mahasiswa baru 
berisi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru, mulai dari pencatatan 
data penjualan formulir sampai dengan pencatatan data mahasiswa yang 
mendaftar ulang.  Modul perkuliahan berisi proses-proses yang berkaitan 
dengan kegiatan akademik, seperti perekaman data mata kuliah, 
kurikulum, pengaturan jadwal kuliah, Isian Rencana  Studi mahasiswa dan 
pemrosesannya, perekaman data dosen, perekamanan data perkuliahan, 
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dan pemrosesan data nilai /transkrip. Modul kelulusan berisi proses-proses 
kelulusan mata kuliah yaitu yudisium dan alumni. Pengguna aplikasi 
tersebut adalah mahasiswa, dosen, administrasi dan direktorat akademik 
serta pihak rektorat. Berbagai hak akses pun dapat dilakukan pengguna 
sesuai dengan levelnya.  

Dinamika dan perkembangan yang terjadi di universitas 
menyebabkan  kebutuhan dari pihak pengguna juga mengalami perubahan,  
dengan demikian implementasi  dan pemanfaatan aplikasi  akademik 
memerlukan banyak perubahan dan penyesuaian.  Oleh karena itu 
diperlukan analisis dan rancangan aplikasi akademik dengan mengevaluasi 
sistem yang digunakan saat ini. Selanjutnya diperlukan pula rancangan ke 
arah pengembangannya.  

Analisis sistem merupakan langkah awal dalam pengembangan 
perangkat lunak. Tahapan yang dilakukan adalah mengkaji dan 
mengevalusi sistem yang berjalan (yang meliputi komponen proses, data, 
pengguna ataupun objek). Rancangan sistem meliputi rancangan perilaku 
sistem (system behavior) dan  rancangan fisik. Rancangan perilaku sistem 
dapat memberikan gambaran bagaimana suatu sistem dapat bekerja. 
Rancangan fisik memberikan gambaran tentang proses dan data dari suati 
perangakt lunak. Tahapan selanjutnya adalah implementasi dan 
maintenance.  Berbagai diagram atau notasi dapat digunakan dalam 
mendukung dokumentasi setiap tahapan pengembangan sistem, 
diantaranya Unified Modeling System (UML).  

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan mengevaluasi 
sistem yang berjalan berdasarkan proses bisnis universitas terutama 
komponen akademik, dan membuat rancangan system behavior aplikasi 
akademik agar menghasilkan informasi secara efesien, efektif, transparan 
serta terjamin akuntabilitas dan realibilitasnya. Alat bantu (tool) yang 
digunakan dalam menggambarkan system behavior akademik adalah UML. 
UML dipilih karena UML dapat sebagai “blueprint” (cetak biru) suatu 
sistem. Dalam cetak biru sistem tersebut akan terlihat entitas-entitas yang 
terlibat dan berinteraksi dengan sistem, aktivitas-aktivitas yang dapat 
dilakukan oleh sistem dan pengguna, komponen objek apa saja yang 
terdapat dalam sistem dan interaksi antar objek. 
 
Teori Pendukung 
 
A. Pengembangan perangkat lunak 

Suatu sistem perangkat lunak dapat dikatakan mempunyai kualitas 
yang baik apabila memenuhi syarat yaitu : [1] sesuai dengan keinginan 
pemakai dan semua fungsi dapat digunakan; [2] handal dalam pemakaian 
dan aman; [3] mudah disesuaikan dengan perubahan sistem; [4] mampu 
mengatasi permasalahan sistem; [5] sistem menyediakan fungsi-fungsi 
untuk kemungkian perubahan sistem [Steven2006] . Hal itu semua dapat 
dilakukan apabila diawali dengan terjalinnya komunikasi antara calon 
pengguna dan pengembang. Calon pengguna akan mendefinisikan proses 
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dan apa yang akan diharapkan (output) dari sistem, pengembang akan 
menerjemahkan apa yang telah didefiniskan oleh calon pengguna ke dalam 
tahapan pengembangan dan pembangunan perangkat lunak. 

Pembangunan perangkat lunak direalisasikan dalam beberapa 
tahapan yaitu analisis, desain, konstruksi program, pengujian dan 
perawatan [Pressman 2005]. Untuk memahami perangkat lunak yang akan 
dibangun, maka diperlukan analisis untuk memahami domain informasi 
sistem / perangkat lunak yang meliputi fungsi-fungsi yang dibutuhkan atau 
evaluasi terhadap sistem yang ada, performansi dan interaksinya dengan 
calon pengguna. Perancangan perangkat lunak merupakan multi tahap 
yaitu perancangan global dan detil (fisik). Perancangan gobal mencakup 
perancangan perilaku sisem dan perancangan detil fokus pada atribut-
atribut program yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi interaksi sistem dengan user, dan prosedur detil (algoritma). 
Konstruksi program berarti menerjemahkan desain dengan kode program 
secara detil. Program yang telah dihasilkan harus diuji agar dapat dideteksi 
kesalahannya. Pengujian dilakukan oleh pembuat program, desainer dan 
analisis sistem.  Perawatan sistem dapat dimaksudkan sebagai sistem 
pemantauan implementasi sistem oleh pengguna, dan dilakukan dalam 
jangka waktu tertentu. Gambar 1. ini berikut ini menunjukkan tahapan 
pembangunan perangkat lunak secara Linear Squential. 
 

 
 

Gambar 1. :Model Linear Squential, [Pressman 2005] 

Terdapat dua paradigma dalam pengembangan atau pembangunan 
perangkat lunak yaitu struktural dan berbasis objek (object oriented). Object 
Oriented Software Engineering dapat diwujudkan dengan menggunakan 
alat bantu Unified Modeling Language (UML).   
 

B. Unified Modeling Language (UML) 
Secara definisi UML1 adalah bahasa grafikal untuk 

memvisualisasikan, spesifikasi, konstruksi dan dokumentasi sistem 
perangkat lunak secara benar dan konsisten. UML juga sebagai "blueprint" 

                                                           
1  Unified Modeling Language Essential, Borland Training Manual, Borland Software Corporation, 
2003, akses Juli 2009 
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suatu sistem secara konseptual, seperti perwujudan proses bisnis dan 
fungsi-fungsi sistem, berbagai statement dalam bahasa pemrograman, 
skema basis data dan komponen perangkat lunak yang bersifat "resusable". 
UML tidak mendefinisikan proses, namun fokus pada standar bahasa 
pemodelan sistem. 

Tujuan merancang sistem dengan UML adalah : [1] memudahkan 
pengguna agar dokumen rancangan mudah untuk dibaca, dan digunakan 
untuk merepresentaikan pemodelan bahasa visualnya agar dapat 
diimplementasikan; [2] mendukung spesifikasi sistem yang tidak hanya 
tergantung pada bahasa pemrograman tertentu; [3] menyediakan formula 
dasar untuk pemahaman pemodelan bahasa pemrograman (implementasi); 
[4] mendukung konsep pengembangan tingkat tinggi seperti komponen, 
collaboration, kerangka kerja dan pattern; [5] mengintegrasikan sistem 
secara praktis. 

Dalam merepresentasikan model sistem, UML mendefinisikan 
diagram-diagram berikut ini : Use case,  activity diagram, class diagram, 
sequence diagram, collaboration diagram, statechart, deployment diagram.  
Penjelasan singkat mengenai diagram-diagram tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 

 
Tabel 1 : Keterangan Diagram dalam UML 

No. Diagram Keterangan 
1. Use Case Diagram Use Case Diagram merupakan suatu graph yang 

berisi actor, use case dan kemungkinan berbagai 
antar muka dan relasi antar elemen-elemen 
tersebut. Relasi tersebut adalah asosiasi antar 
actor dan use case, generalisasi antara actor, 
generalisasi, extend dan include  di antara use 
case. Dalam use case diagram juga terdapat 
elemen system boundary yang merupakan 
kelompok atau batasan sistem.  System boundary 
ini juga menunjukkan bahwa sistem sebagai 
bagian dari lingkungan sistem yang lebih besar. 
Use case diagram dapat menunjukkan behavior 
dari sistem perangkat lunak. Use case 
menunjukkan interaksi antara sistem dengan 
aktor-aktor eksternal sistem.  
 

2. Activity Diagram Activity Diagram merupakan salah satu bentuk 
behavior (perilaku) sistem. Diagram ini 
menunjukkan urutan aktivitas yang  terdapat 
dalam proses atau bisnis proses. 

3. Class Diagram   Class diagram didefinsikan sebagai grafik yang 
menampilkan deklarasi elemen-elemen model 
secara statik, interface, dan relasi antar elemen,  
dan dihubungkan menjadi suatu graph. Class 
Diagram  merepresentasikan domain bisnis atau 
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“problem domain”, dan dapat sebagai “blue print” 
untuk pengembang (pemrogram) agar dapat 
diubah menjadi kode (bahasa pemrograman). 
Class diagram juga dapat sebagai deskripsi 
sistem yang telah diimplementasikan. Dalam 
tahapan maintenance, pemrograman dapat 
melakukan reverse-egnieering dari sistem yang 
ada ke dalam class diagram agar sistem dapat 
dipahami menjadi lebih baik.   

4. Sequence diagram Sequence diagram merepresentasikan urutan 
penggunaan objek dalam aplikasi. Setiap use case 
harus direpresentasikan dalam satu sequence 
diagram.  Diagram interaksi ini menunjukkan 
pemodelan sistem secara dinamik. 

5. Collaboration Diagram Collaboration Diagram merepresentasikan link 
(hubungan) antar objek  seperti halnya garis 
komunikasi antara actor dan use case. 
Collaboration diagram dapat langsung dibentuk 
berdasarkan sequence diagram tetapi berbeda 
dalam aspek interaksi objeknya. Diagram ini 
menunjukkan komunikasi dinamik antar objek.   

6. Statechart Diagram Statechart Diagram menggambarkan satus-
status objek dan event yang menyebabkan 
perubahan status.  Dapat dikatakan bahwa 
statechart diagram adalah suatu graph yang 
merepresentasikan status mesin.  Status 
merepresentasikan suatu kondisi selama objek 
tersebut hidup / ‘life’. 

7. Deployment Diagram Deployment Diagram menunjukkan konfigurasi 
pemrosesan elemen-elemen selama ekseskusi dan 
komponen perangkat lunak, proses, dan objek 
yang mengeksekusinya.  Secara umum diagram 
ini juga menunjukkan karakteristik hubungan 
client-server secara aktual.  

 
C.Sistem Behavior (Perilaku Sistem) 

Dalam sistem berorientasi objek, behavior merupakan cara suatu 
objek beraksi dan berinteraksi, dalam hal ini akan berakibat pada 
perubahan status objek melalui message. System behavior didefinisikan 
sebagai deskripsi dari apa yang dilakukan oleh sistem  tanpa menjelaskan 
bagaimana sistem bekerja [Larman2005].  

Diagram behavior menunjukkan berbagai variasi interaksi objek 
seperti halnya saat sistem dieksekusi. Dengan notasi UML, behavior sistem 
dapat merepresentasikan bagaimana pandangan calon pengguna terhadap 
sistem. Diagram UML yang dapat mepresentasikan behavior sistem adalah 
use case diagram, sequence diagram, activity diagram dan statechart 
diagram.  
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Hasil Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 
melakukan pembangunan perangkat lunak pada tahapan analisa dan 
perancangan. Hasil analisa dan perancangan dalam makalah ini difokuskan 
pada rancangan perilaku sistem. 

 
(I) Analisa Sistem 
 Tahapan analisa sistem diawali dengan merumuskan proses bisnis 
lingkup akademik di Universitas. Proses bisnis sistem akademik 
Universitas Paramadina terdiri atas : 
1. Seleksi mahasiswa baru, yaitu sebuah aktivitas yang bertujuan untuk 

melakukan proses pendaftaran, dan seleksi calon mahasiswa untuk 
menjadi mahasiswa baru serta penentuan hasil seleksinya. 

2. Registrasi mahasiswa, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk 
melakukan proses pendaftaran mata kuliah sebagai tanda bahwa 
seorang mahasiswa aktif dan siap untuk mengikuti perkuliahan. Proses 
registrasi ini dilakukan oleh setiap mahasiswa sebelum mulainya 
semester baru. 

3. Perkuliahan, merupakan aktvitas inti dalam akademik yang mencakup 
proses penyusunan jadwal, persiapan dokumen perkuliahan, monitoring 
sistem perkuliahan  dan sistem penilaiannya. 

4. Kelulusan, merupakan aktivitas akhir dalam akademis yaitu penentuan 
kelulusan perkuliahan (yudisium).  

 
(II) Analisa Kebutuhan Pengguna  

Kelompok pengguna aplikasi tersebut adalah mahasiswa, dosen, 
program studi, staf akademik tingkat program studi, staf akademik tingkat 
pelayanan mahasiswa / dosen, staf akademik tingkat direktorat akademik, 
staf humas, direktur akademik, direktur fellowship, direktur humas, 
direktur kemahasiswaan, direktur penjaminan mutu dan tingkat rektorat. 

Dari hasil wawancara dan forum group discussion dengan 
perwakilan dari setiap tingkatan calon pengguna, kebutuhan pengguna 
terhadap aplikasi akademik, dengan mengevaluasi sistem yang ada saat ini, 
adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan tampilan home yang memberikan informasi secara 
umum tentang akademik  

2. Setiap menu yang muncul dapat diakses berdasarkan lingkup hak 
akses pengguna dan mempunyai tingkat keamanan yang baik 

3. Adanya informasi yang valid dan uptodate tentang penilaian dan 
transparan bagi mahasiswa serta informasi kehadiran perkuliahan 
bagi mahasiswa dan dosen 



Retno Hendrowati & Prima Naomi 
Rancangan Perilaku (Behavior) Sistem Pengelolaan Akademik di Universitas 

 

 313 

4. Sistem dilengkapi dengan submenu ‘forum’ atau ‘FAQ’ agar setiap 
pengguna bisa memberikan informasi atau pertanyaan tentang 
aplikasi dan isinya. 

5. Sistem dapat diakses dengan cepat, tepat, dan aman. 
6. Tampilan sistem bersifat “dinamis”, “user friendly” dan handal 

 
(III) Rancangan Perilaku Sistem Akademik 

Berdasarkan evaluasi terhadap sistem yang berjalan dan bisnis 
proses pengelolaan akademik, maka dirancang behavior sistem akademik 
dan digambarkan dengan use case diagram berikut ini :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Gambar 2. use case diagram untuk subsistem Seleksi Mahasiswa Baru 

Dari gambar 2 tersebut, dapat dilihat interaksi setiap actor 
(calon pengguna) dengan sistem. Setiap use case dapat dijelaskan 
seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 2 : Deskripsi Use case diagram untuk subsistem Seleksi Mahasiswa Baru 
Nama Use 

Case 
Nama Actor Deskripsi 

Pendaftaran Calon Mhs 
Baru 

Use case ini mendeskripsikan proses 
pendaftaran calon mahasiswa baru (CMB).  
CMB wajib mengisi form pendaftaran calon 
mahasiswa secara online dan offline. 
Berdasarkan kategorinya, form pendaftaran 
CMB terbagi atas Reguler, Fellowship (PF) dan 
Social Responsibility (PSR). Untuk CMB 
Reguler, mhs wajib membayar untuk 
penyerahan form pendaftaran.  

 Tim SMB Use case ini mendeskripsikan apa yang 

System

Calon Mhs Baru

Pendaftaran

Jadwal Seleksi

Hasil Seleksi

Tim SMB Humas

AkademikKeuangan



Jurnal Universitas Paramadina Vol. 6 No. 3, Desember 2009: 307-326 
 

 314

Humas dilakukan oleh tim SMB Humas, yaitu 
merekam form yang telah diisi oleh mahasiswa, 
membuat laporan pendaftaran CMB, membuat 
laporan keuangan pendaftaran CMB. Untuk 
kategori CMB PF dan PSR tim seleksi dibentuk 
dari Direktorat Kerjasama & Fellowship dan 
DKPM 

Jadwal Seleksi Calon Mhs 
Baru 

Use case ini mendeskripsikan bahwa CMB yang 
telah mendaftar dapat melihat jadwal seleksi 
untuk proses seleksi calon mahasiswa baru.  

 Tim SMB 
Humas 

Use case ini mendeskripsikan bahwa Tim SMB 
Humas membuat jadwal seleksi dengan melihat  
komponen dosen (penyeleksi), ruangan, dan 
waktu 

Hasil Seleksi Calon Mhs 
Baru 

Use case ini mendeskripsikan bahwa CMB 
setelah mengikuti seleksi berhak untuk melihat 
hasil seleksi sesuai dengan tanggal yang telah 
ditentukan oleh panitia 

 Tim SMB 
Humas 

Use case ini mendeskripsikan bahwa Panitia 
seleksi dan tim SMB Humas mengolah hasil 
seleksi CMB dan menentukan hasil seleksi. 
Kemudian membuat laporan untuk selanjutnya 
sebagai laporan seleksi mahasiswa baru 

 Keuangan Use case ini mendeskripsikan bahwa Keuangan 
berhak mendapatkan laporan hasil seleksi 
mahasiswa baru 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan bahwa Akademik 
berhak mendapatkan laporan hasil seleksi 
mahasiswa baru 
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Gambar 3 : use case diagram subsistem pendaftaran ulang mahasiswa 

 
Dari gambar 3 tersebut, dapat dilihat interaksi setiap actor 

(calon pengguna) dengan sistem. Setiap use case dapat dijelaskan 
seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 3 : Deskripsi use case diagram untuk use case pendaftaran ulang mahasiswa 

Nama Use Case Nama Actor Deskripsi 
KHS & Transkrip Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses 

mahasiswa melihat daftar nilai dalam 
format KHS (nilai per semester) dan 
transkrip (untuk semua semester yang telah 
ditempuh mahasiswa).   

 Dosen PA Use case ini mendeskripsikan proses dosen 
Pembimbing Akademik (PA)  melihat nilai 
mahasiswa pembimbingnya dalam format 
KHS dan transkrip. 

System

Mahasiswa

KHS & Transkrip

Dosen PA

Akademik

Jadwal Kuliah

Isian Rencana Studi

Approval

Kelas Perkuliahan

<<extend>>
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 Akademik Use case ini mendeskripsikan apa yang 
dilakukan oleh Akademik dalam membuat 
Kartu Hasil Studi (KHS) dan transkrip 
akademik mahasiswa setiap semester, per 
program studi.  

Jadwal Kuliah Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses 
mahasiswa melihat jadwal kuliah   

 Dosen PA Use case ini mendeskripsikan proses dosen 
PA melihat  jadwal kuiah 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan proses 
akademik membuat jadwal kuliah 
berdasarkan komponen mata kuliah, dosen 
pengajar, ruangan.  

Isian Rencana 
Studi 

Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses 
mahasiswa mengisi form isian rencana studi 
secara online 

 Dosen PA Use case ini mendeskripsikan proses dosen 
PA melihat hasil IRS mahasiswa dan 
melakukan Approval  

 Akademik Use case ini mendeskripsikan proses 
akademik melihat hasil IRS mahasiswa dan 
melakukan Approval 

Kelas 
Perkuliahan 

Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses 
mahasiswa melihat kelas perkuliahan 
(pembagian kelas) setelah mahasiswa 
mengisi IRS 

 Dosen PA Use case ini mendeskripsikan proses dosen 
PA dan selaku pengajar melihat kelas 
perkuliahan 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan proses 
akademik menyusun kelas perkuliahan 
berdasarkan jadwal kuliah, mata kuliah tiap 
semester, dosen pengajar, dan sarana / kelas 
perkuliahan. Penyusuna n kelas dilakukan 
oleh akademik setelah mahasiswa sebagai 
peserta kuliah melakukan pembayaran.  
Sehingga dapat dipersiapkan lembar absen 
setiap kelas perkuliahan 
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Gambar 4. use case diagram untuk subsistem Perkuliahan 
 
Dari gambar 4 tersebut, dapat dilihat interaksi setiap actor 

(calon pengguna) dengan sistem. Setiap use case dapat dijelaskan 
seperti pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4 : Deskripsi use case untuk use case subsistem Perkuliahan 
Nama Use Case Nama Actor Deskripsi 
Jadwal Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses mahasiswa 

melihat  jadwal kuliah dan jadwal ujian per 
mahasiswa atau pun per program studi baik 
secara online maupun offline.   

 Dosen  Use case ini mendeskripsikan proses dosen 
melihat jadwal kuliah dan jadwal ujian per dosen 
atau pun per program studi baik secara online 
maupun offfline . 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan apa yang dilakukan 
oleh Akademik dalam menyusun jadwal 
perkuliahan dengan melihat komponen jadwal 
kuliah dari setiap program studi, ruangan dan 
waktu.  Selain jadwal kuliah, Akademik juga 
menyusun jadwal ujian. 

Perkuliahan Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses mahasiswa 
mengikuti perkuliahan untuk direkam data 
kehadirannya dalam perkuliahan dan melihat  
rekaman data kehadirannya.   

 Dosen  Use case ini mendeskripsikan proses dosen 
melihat  informasi monitoring kehadiran dalam 

System

Mahasiswa

Dosen

Akademik

Jadwal

Perkuliahan

Penilaian
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perkuliahan. 
 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan apa yang dilakukan 
oleh Akademik dalam menyusun melakukan 
rekaman data kehadiran mahasiswa dan dosen 
dalam perkuliahan. Hal ini akan menjadi laporan 
monitoring kehadiran perkuliahan dosen dan 
mahasiswa.  

Penilaian Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses mahasiswa 
mengikuti ujian dan berhak melihat nilai hasil 
ujian.   

 Dosen  Use case ini mendeskripsikan proses dosen  
melakukan dan entry nilai setiap mata kuliah 
yang diampu oleh dosen. 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan apa yang dilakukan 
oleh Akademik dalam mengelola nilai untuk 
selanjutnya menjadi KHS dan transkrip 
mahasiswa .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Use case diagram untuk subsistem Kelulusan 
 

Dari gambar 5 tersebut, dapat dilihat interaksi setiap actor 
(calon pengguna) dengan sistem. Setiap use case dapat dijelaskan 
seperti pada tabel berikut ini : 

 

System

Mahasiswa

ProgramStudi

Akademik

Pendaftaran Skripsi

Sidang

Yudisium

Approval

<<extend>>
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Tabel 5 : Deskripsi use case untuk use case subsistem Kelulusan 
Nama Use Case Nama Actor Deskripsi 
Pendaftaran 
Skripsi 

Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses mahasiswa 
mendaftar skripsi, dengan mengisi formulir 
skripsi yang berisi data nama mhs, Nim, nama 
pembimbing, judul skripsi, dan sks yang telah 
ditempuh (lulus). Data tersebut selanjutnya di-
approv oleh program studi dan akademik   

 Program 
Studi 

Use case ini mendeskripsikan proses yang 
dilakukan oleh program studi terhadap proses 
pendaftaran skripsi mahasiswa, yaitu approval 
pendaftaran skripsi berdasarkan syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan proses yang 
dilakukan oleh akademik terhadap proses 
pendaftaran skripsi mahasiswa, yaitu approval 
pendaftaran skripsi berdasarkan syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. 

Sidang Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses penentuan 
sidang, yaitu melihat jadwal sidang  

 Program 
Studi 

Use case ini mendeskripsikan proses sidang 
mulai dari penentuan jadwal sidang, dan 
membuat hasil nilai sidang serta berita acara 
sidang untuk selanjutnya dilaporkan ke 
akademik 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan proses bahwa 
pihak akademik menerima laporan Berita Acara 
sidang yang berisi informasi periode sidang, judul 
skrips i, mahasiswa, dan pembimbing untuk 
diproses lebih lanjut 

Yudisium Mahasiswa Use case ini mendeskripsikan proses bahwa 
mahasiswa yang lulus sidang berhak 
mendapatkan informasi dan mengikusi yudisium. 
Mahasiswa yang telah melewati proses yudisium 
akan memperoleh dokumen sah yaitu ijazah dan 
tarnskrip nilai (asli dan terlegalisir) 

 Program 
Studi 

Use case ini mendeskripsikan proses bahwa 
program studi berhak mendapatkan informasi 
tentang yudisium 

 Akademik Use case ini mendeskripsikan proses yang 
dilakukan oleh pihak akademik dalam rangka 
yudisium kelulusan mahasiswa. Yaitu pendataan 
lulusan, pembuatan IPK / transkrip, pembuatan 
ijazah dan lainnya tentang kelulusan. 
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Setelah use case diagram dibuat, maka langkah selanjutnya adalah 
membuat activity diagram.  Activity diagram merupakan salah satu bentuk 
dari penggambaran perilaku (behavior) sistem. Sebuah atau kumpulan use 
case dalam direpresentasikan dalam sebuah activity diagram.  Berikut 
adalah  activity diagram yang diturunkan dari setiap use case di atas. 
 Dalam desain sistem akademik Universitas, activity diagram 
disusun berdasarkan penggambaran use case diagram untuk setiap use case 
dan penggabungan use case.  Detil dari setiap activity diagram adalah 
sebagai berikut : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. activity diagram untuk use case Pendaftaran calon mahasiswa baru 
  

Pada gambar 6. tersebut terlihat bahwa untuk pengguna calon mahasiswa 
baru dapat melakukan pendaftaran seleksi mahasiswa baru. Sistem 
pendaftaran ini dapat dilakukan secara online atau pun offline oleh sistem. 
Form pendaftaran disesuaikan dengan tiga kategori seleksi mahasiswa baru 
yaitu seleksi secara reguler, Paramadina Fellowship dan Paramadina Social 
Responsibility (PSR).  Basis data (objek) yang dihasilkan dari sistem ini 
akan digunakan untuk proses selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Login Autentifikasi user Otorisasi user display menu

Plilih Menu PendaftaranPilih Menu Pengisian Form PendaftaranPengisian Form Pendaftaran Calon mahasiswa

Save/submit

[ObjProgramStudi]

[ObjCalonMhsBaru]

[ObjPendaftarPF] [ObjPendaftarReguler] [ObjPendaftarPSR]
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Gambar 7 activity diagram untuk use case Jadwal Seleksi dan pengolahan hasil 
seleksi calon mahasiswa baru 
 
Pada gambar 7 tersebut terlihat bahwa pengguna tim seleksi calon 
mahasiswa baru menyusun jadwal seleksi dan mengelola hasil seleksi untuk 
selanjutnya diumumkan ke calon mahasiswa baru. Tim seleksi calon 
mahasiswa terdiri atas tim Humas, tim dosen penyeleksi reguler, tim 
Fellowship dan tim PSR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Gambar 8. activity diagram untuk use case Pengisian IRS 

login autentifikasi user Otorisasi User Display menu pilihMenu Pendaftaran

CreateJadwalSeleksi Pilih submenu Hasil Seleksi

[ObjPendaftar]

[ObjDosen]

[ObjWaktu]

[ObjSarana]

[ObjJadwalSeleksi]

Pilih Submenu create jadwal

Entry Nilai Seleksi

Perhitungan nilai seleksi

[ObjHasilSeleksi]

[ObjPesertaSeleksi]

Login Autentifikasi user otorisasi user Display menu

Pilih Menu Perkuliahanpilih menu jadwalcreate jadwal kuliah

[ObjMataKuliah]

[ObjProgramStudi]

[ObjRuangan]

[ObjDosen]

view&print jadwal kuliah

[ObjJdlKuliah per Prodi] [ObjJdlKuliahUniv]
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Pada gambar 8. tersebut terlihat bahwa mahasiswa dapat melakukan 
pengisian IRS secara online pada sistem akademik. Dalam proses 
pengisian IRS mahasiswa harus melihat informasi tentang jadwal 
dan nilai KHS. IRS yang telah diisi oleh mahasiswa harus 
mendapatkan approval dari dosen (dalam hal ini sebagai pembimbing 
akademik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  activity diagram untuk use case Jadwal Kuliah  
 
Pada gambar 9. tersebut terlihat bahwa pihak akademik menyusun 
jadwal perkuliahan berdasarkan pada data mata kuliah yang  akan 
ditawarkan, progam studi, ruangan, dan dosen pengajar. Untuk 
penyusunan jadwal tingkat Universitas, pihak akademik 
mendapatkan informasi terlebih dahulu jadwal setiap program studi. 
Untuk selanjutnya jadwal yang sudah pasti diumumkan melalui 
papan pengumuman atau pun aplikasi online. 

Pada gambar 10. terlihat bahwa pihak akademik melakukan 
penyusunan kelas perkuliahan berdasarkan data IRS mahasiswa, 
jadwal dan kelas yang tersedia. Setelah mahasiswa melakukan 
pembayaran biaya kuliah, maka pihak akademik akan menyusun 
kelas perkuliahan. Sebagai keluaran dari proses ini adalah kelas 
perkuliahan yang akan dijalankan dan form absensi perkuliahan. 
Selama kuliah berlangsung, akademik akan merekam data 
kehadiran mahasiswa dan dosen. Laporan tentang perkuliahan ini 
selanjtunya disebut dengan monitoring perkuliahan. Selain itu, 

Login Autentifikasi user otorisasi user Display menu

Pilih Menu Perkuliahanpilih menu jadwalcreate jadwal kuliah

[ObjMataKuliah]

[ObjProgramStudi]

[ObjRuangan]

[ObjDosen]

view&print jadwal kuliah

[ObjJdlKuliah per Prodi] [ObjJdlKuliahUniv]
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selama kuliah berlangsung, pihak akademik akan menyusun jadwal 
ujian berdasarkan data monitoring perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. activity diagram untuk use case Perkuliahan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. activity diagram untuk use case Penilaian 
 

Login Autentifikasi User

Otorisasi User

Display menuPilih Menu Perkuliahan

Pilih Submenu Kelas [ObjIRS]Cek peserta kuliah

Susun Kelas[ObjAbsenPerkuliahan]

Monitoring Perkuliahan CreateLaporan Perkuliahan

Susun Jadwal Ujian
[Obj Monitoring Kuliah]

[ObjJadwal Ujian]

Login Autentifikasi User Otorisasi User

Display MenuPilih Menu PenilaianEntry Nilai Mata Kuliah

[Obj Nilai Mata Kuliah]

Perhitungan Nilai

[Obj KHS] [Obj Transkrip]

[ObjNilai]

[ObjProgramStudi]

[ObjJadwal]
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Pada gambar 11. ini terlihat bahwa pihak akademik melakukan 
pengolahan data nilai. Nilai per mata kulia diperoleh dari masing-masing 
pengajar, kemudian diolah oleh pihak akademik untuk menghasilakan nilai 
dalam format Kartu Hasil Studi (KHS) dan Skripsi. Selanjutnya nilai 
tersebut diumumkan melalui media pengumuman dan online aplikasi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. activity diagram untuk use case diagram kelulusan 
  

Pada gambar 12. tersebut terlihat bahwa pihak program studi 
melakukan proses pendaftaran skripsi, melakukan ujian skripsi, mengola 
dan merekam data skripsi dan melaporkan nilai skripsi ke pihak akademik. 
 

(IV) Antar muka Sistem 
Setelah dilakukan perancangan perilaku (behavior) sistem, maka dapat 
ditentukan rancangan antar muka sistem. Rancangan antar muka sistem 
disesuaikan dengan bisnis proses sistem akademik dan modul dari masing-
masing subsistemnya seperti digambarkan sebagai berikut : 
 

 

 

Login Autentifikasi User Otorisasi User Display Menu

Pilih Menu Skripsi[Obj Form Skripsi] Approval

Cek Nilai AKademik
[Obj Transkrip]

[ ya ] 

Rekam data Skripsi

[ ya ] 

[ Tidak ] 

[ tidak ] 

Pelaporan data skripsi
[Laporan Skripsi]

Perekaman Data Sidang [Obj Hasil Sidang]

Yudisium
[Obj Yudisium]

[ObjBeritaAcaraSidang]

[ObjIjazah] [ObjKelulusan]
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Gambar 13 :  Rancangan Antar muka Sistem Akademik Universitas 

 

Rancangan antar muka ini hanya memberikan aktivitas / subsistem ini dari 
sistem akademik. Untuk selanjutnya bentuk atau format tampilan antar 
muka sistem dapat diimplementasikan sesuai dengan kreativitas 
pengembang. Implementasi sistem akademik ini berbasis web.  
 

Kesimpulan 
Perancangan sistem akademik yang dilakukan dengan metode 

berorientasi objek dan dengan alat bantu UML dapat merepresentasikan 
sistem secara keseluruhan, diantaranya behavior / perilaku sistem. Dengan 
rancangan perilaku sistem tersebut dapat terlihat bahwa terjadi interaksi 
antara user (actor) dengan sistem, sehingga  pihak-pihak terkait yaitu 
owner, user, analyst, designer, dan programmer dapat melihat keseluruhan 
sistem yang akan dibangun secara dinamis. Selanjutnya dapat dilihat 
seberapa efektif, efisien, dan transparansi informasi sistem terhadap 
kebutuhan pengguna.  

Alat bantu UML yang dapat berperan sebagai “blue print” sistem 
melalui diagram-diagram yang ada dapat memudahkan pihak-pihak terkait 
membaca dokumen rancangan, merepresentaikan pemodelan bahasa visual 
agar dapat diimplementasikan (bagi pemrogram) dan dapat melihat 
aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem dan pengguna. 
 

___________ 
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