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Abstral.. 

cek kclulusan mahasiswa menyediakan fasi litas untuk memeriksa kelulusan scorang rnahasiswa 
inlac:ork:m syarat kclulusao yang sudah ditentukan di suatu umvcr~ilas. misalnya jumlah sks minimal, peminatan. 

kuliah pra syarat, sks minimal ni la1 D. dan lain scbagaioya. 

kunci: sistem informasi. kelulusan, unit•ersttas 

PENDAHULUAN 

melatar belakangi penelitllln mt adalah proses 
~riksaan kelulusan rnahasiswa yang dilakukan 
aecam manual dapat mcnimbulkan kcsalaban yang 
• tal. Ba.nyaknya hal yang harus diperiksa olch 
pctugas administrasi menyebabkan sering kali terjadt 
l:tsalahan da1am proses mengurus kelulusan. Jika 
lmlapat kesalahan pada proses diatas, bis;;~ jadt 
mahasiswa lerscbut terlambat mendaftarkan 
~elulusannya ke pihak universitas, dan kemungkinan 
terburuk. mahasiswa tersebut bisa terlambat lulus. 
Oleh knrena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan 
mernm1malisasi kcsalahan yang terjadi pada proses 
pemenksaan kelulusan dengan membuat aplikasi 
sistem infonnasi bcrbasis komputer. 

2. ANALISA KEBUTUHAN 

Secara umum. proses yang dibutuhkan pada 
pemcl'il..saan kelayakan kelulusan scorang mnhosiswo 
adalah: 

JUmlah SKS harus mencukup1 SKS mimmal 
yang sudah ditctapkan pihak UmvcrsitaS 
jumlab SKS dcngan nilai 0 harus kurang dari 
sama dengan yang sudah ditctapkan pihak 
Universitas 
JUmlab SKS untuk tiap jenis kelompok mata 
kuliab barus mencukupi SKS mmimal untuk 
tiap kelompok mata kuliab yang sudah 
ditetapkan pihak Universitas 
Mata kuliah yang diambi l oleh mahasiswa 
bergantung pada kurikulum yang sesuai dengan 
tabun masuknya 
Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa 
angkatan tertcntu menentukan peminatan 
mahasiswa lerscbut. 
Mata kuliah tcrtentu yang diambil oleb seorang 
mabasis"a harus mengikuu alur pra syarat yang 
bcrlaku. 

Pergantian kunkulum memungkinkan seorang 
mabasiswa mengambil 2 mata kuliab yang sama 
pada kurikulum yang berbeda. dan hal ini 
memberikan kescmpataa pada mahasiswa 
tcrsebut untuk mcmilib mata kullah mana yang 
akan disertakan di transkrip akhimya. 

3. OESAIN PROSES 

Setclah user menginputkan nomor mahasiswa, proses 
pcmeriksaan kclulusan mahasiswa tersebut dilakukan 
dalam 7 tahap, yailu : 

Meocari rnata kuiJ.ah yang dtanggap dobel. yauu 
mata k:uliah yang sama, tetapi berlaku pada 
kurikulum yang berbeda. Contoh, Pancasila 
berlaku di kurikulum 2000. scdangkan 
Kewarganegara.nn berlaku di kurikulum 2005. 
Bag• rnahasis"a yang mengamb1l mata kubah 
Pancasila, seharusnya tidak pcrlu mengambil 
mala ku liah Kcwarganegan111n. Tetapi bagi 
mahnRiswa angkatan sebelum 2005 yang 
tcrlanjur mengambil kedua mata kuliab terscbul, 
boleh meniadakan salab satu mata kuliah. 
Mencari mata kuhab yang sama. namun terdapat 
pada jenis mata kuliah yang berbeda d.i 
kurikulum yang berbeda. Contoh, Matematika 
Oasar pads lmrikulum 2000 tennasuk d.i mata 
kuliah umum. namun di kurikulum 2005. mata 
kuhah tersebut termasuk di mata kuliah inu. 
Bagi mahasiswa angkatan scbelum 2005, 
Matcrnatika Onsar dapat dipilih mcnjadi jenis 
umum atau in1i . 
Mengbitung total SKS yang sudah d.iambil olch 
mahasiswa yang bersa,gkutan, apakah sudah 
scsuai dengan SKS minimum yang ditentukan 
olch Unversitas. 
Mcnghitung total SKS yang mcndapatkan nilai 
0 Jika SKS dengan nilai 0 melebibi batas 
maksima.l yang ditetapkan oleh Uni' ersitas, 
maka mahastsw;;~ tersebut haru~ mengulang mata 
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