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ABSTRACT :
Archiving helpful accreditation as a step in the assessment or accreditation in higher education
program. In this study, the research object centered study program. The study program that made
the object of research is the environment of the campus of the National Institute of Science and
Technology (ISTN) precisely the Program Information Systems Studies Faculty of Science and
Technology Information of National Institute of Science and Technology (ISTN). Archiving data
relating to accreditation, particularly related to form 3A is still done conventionally, it enables
data to be spilled, lost or damaged, it takes time to perform the search process it felt less effective,
so the system needs information archiving that is designed and constructed to assist in the
archiving, research results even this can be implemented in the programs of other subjects with
reference to the standards that are designed and built using a standard 1 - standard 7. So the
results may assist in the archiving of data relating to the accreditation forms 3A.To realize its
archiving application created by web-based accreditation standards in charge, to use the language
PHP and uses a My SQL database. The advantages of this application is in addition to the data
will not be scattered, broken, or missing because the data is already computerized, thereby
minimizing damage to data, and the data search will be easy because it is already arranged in the
application in accordance with the applicable standards, then the advantage other data can be
directly download, and can be shaped in a report pdf, excel and xml.
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PENDAHULUAN
Gie Liang, (2012) mengatakan bahwa arsip
adalah kumpulan data yang disimpan secara
teratur, terencana, karena mempunyai nilai
sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan
dapat cepat ditemukan kembali.. Sedangkan
Pamungkas Delta: Ensiklopedinasional Indonesia.
(2004) mengatakan bahwa akreditasi merupakan
bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu
lembaga pendidikan swasta. Sistem Informasi
pengarsipan akreditasi bermanfaat sebagai
langkah dalam penilaian akreditasi pada Program
Studi ataupun Perguruan Tinggi. Pada penelitian
ini, objek penelitian terpusat kepada program
studi.
Adapun Program studi yang dijadikan objek
penelitian berada dilingkungan kampus Institut
Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) tepatnya
yaitu Program Studi Sistem Informasi Fakultas
Sains dan Teknologi Informasi Institut Sains dan
Teknologi Nasional. Data-data yang berkaitan
dengan akreditasi khususnya terkait dengan form
3A masih dilakukan secara konvensional, hal ini
memungkinkan data akan tercecer, hilang atau
rusak, membutuhkan waktu untuk melakukan
proses pencarian hal ini dirasakan kurang efektif,
sehingga dibutuhkan sistem informasi knowledge
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Management Systems yang dirancang dan
dibangun untuk membantu di dalam pengarsipan
tersebut,
hasil
penelitian
inipun
dapat
diimplementasikan pada program-program studi
yang lainnya dengan mengacu pada standar yang
dirancang dan dibangun menggunakan standar 1 standar 7, sehingga hasil yang diperoleh dapat
membantu di dalam pengarsipan data-data yang
berkaitan dengan form 3A tersebut.
Dikaji dari penelitian Nurmiati, Siti &
Rosmawarni, Neny. (2014) Design of E-Smart
Academic Information Systems Based on
Knowledge
Management
Systems,
dapat
disimpulkan knowledge management systems
membantu Kepala Program Studi, orangtua
mahasiswa dan mahasiswa dapat memantau
peningkatan proses belajarnya dalam bidang
akademik, dengan demikian diharapkan para
orang tua juga dapat ikut berperan dalam proses
pendidikan, Kepala Program Studi juga dapat
melihat perkembangan dari mahasiswa pada
program studi tersebut, mahasiswa sendiri dengan
adanya aplikasi ini, mahasiswa dapat melihat dan
melakukan evaluasi terhadap pendidikan yang
sedang di tempuh.
Penelitian Junidar, (2012) yang berjudul
Perancangan Sistem Informasi Arsip Surat
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Menggunakan PHP dan MySQL, dapat
disimpulkan bahwa dengan menyimpan arsip
yang secara manual dapat memungkinkan data
akan hilang, rusak, dan menyulitkan dalam
pencarian data jika suatu waktu diperlukan.
Nurmiati, Siti & Munandar, Haris (2016.
Maret 5) yang berjudul Sistem Informasi
Akademik Untuk Akreditasi Pada Program Studi
Berbasis Web dapat disimpulkan bahwa teknologi
informasi tidak dapat dilepaskan dari bidang
pendidikan, dan untuk melakukan aktifitas
kegiatan akademik secara online yang berguna
untuk
menentukan
kelayakan
program
akademiknya perlu dilakukan penilaian secara
komprehensif atas komitmen terhadap mutu dan
kapasitas dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Pengetahuan sebuah organisasi sangat terkait
dengan nilai, budaya, dan kondisi dari organisasi
tersebut. Ada dua jenis pengetahuan yaitu:
1) Explicit Knowledge
Bentuk
pengetahuan
yang
sudah
terdokumentasi/terformalisasi,
mudah
disimpan, diperbanyak, disebarluaskan dan
dipelajari. Contoh : manual, buku, laporan,
dokumen, surat dan sebagainya.
2) Tacit Knowledge
Bentuk pengetahuan yang masih tersimpan
dalam pikiran manusia. Contoh: gagasan,
persepsi,
cara
berpikir,
wawasan,
keahlian/kemahiran, dan sebagainya.
Knowledge Management secara sederhana
didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang
dibutuhkan
untuk
mendapatkan
sumber
pengetahuan
yang
banyak.
Manajemen
pengetahuan (Knowledge Management) adalah
proses sistematis untuk menemukan, memilih,
mengorganisasikan dan menyajikan informasi
dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan
penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang
kajian yang spesifik. Secara umum Manajemen
Pengetahuan adalah teknik untuk mengelola
pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan
nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif
tergantung dari cara organisasi menggunakan dan
memanfaatkan pengetahuan.
Dalam
perguruan
tinggi
manajemen
pengetahuan menjadi penting. Setiap pengetahuan
yang dimiliki oleh setiap civitas akademika perlu
untuk dikelola dengan baik sehingga pengetahuan
yang ada dapat dinikmati dan dipelajari secara
bersama diantara civitas akademika perguruan
tinggi.


BAHAN DAN METODE
Bahan Penelitian
Bahan utama penelitian diperoleh dari
data-data arsip program studi Sistem
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi
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Informasi (FSTI) Institut Sains dan Teknologi
Nasional (ISTN) meliputi data dosen, data
karya ilmiah, karya penelitian dan
pengabdian pada masyarakat dan data yang
berkaitan dengan penilaian pada standar 1 –
sandar 7.


Metode
a. Metode Pengumpulan Data
Penelitian yang berkaitan dengan
data-data yang diperlukan, diantaranya :
1. Studi Pustaka :
Studi ini didapatkan berdasarkan pada
penelitian yang sebelumnya telah
dilakukan, yang terdapat pada jurnal
baik cetak ataupun elektronik,
internet, buku-buku dan sumber
terkait lainnya.
2. Studi Lapangan
a. Wawancara (Interview)
Metode yang dilakukan dengan
melakukan wawancara kepada
pihak yang berkenaan dengan
penelitian.
b. Pengamatan (Observation)
Metode yang dilakukan dengan
melakukan proses pengamatan
secara langsung berkenaan dengan
pengarsipan yang dilakukan pada
objek penelitian.
b.

Metodologi Pengembangan Perangkat
Lunak
System Engineering

Requirement Analysis

Design

Coding

Testing
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 1. Metodologi Pengembangan Perangkat
Lunak
Gambar 1 menjelaskan mengenai
metodologi pengembangan perangkat
lunak yang meliputi :
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1). System engineering, kegiatan ini
dilakukan
dengan
proses
pengumpulan,
dan
penetapan
kebutuhan semua elemen sistem,
2). Requirements analysis, kegiatan ini
dilakukan dengan menganalisis
terhadap
permasalahan
yang
dihadapi dan menetapkan kebutuhan
perangkat lunak, fungsi perfomasi,
dan interfacing,
3). Design, kegiatan ini dilakukan
dengan
menetapkan
domain
informasi untuk perangkat lunak,
fungsi, dan interfacing,
4). Coding, kegiatan ini dilakukan
dengan menuliskan kode program
yang mengimplementasikan hasil
design ke dalam kode atau bahasa
yang dimengerti oleh
mesin
komputer dengan menggunakan
bahasa pemrograman tertentu,
5). Testing (pengujian), kegiatan untuk
melakukan pengetesan program
yang akan digunakan.
c.

Kerangka Pemikiran
Pada penelitian ini, kerangka
pemikiran dapat dilihat pada gambar 2,
dimana diantaranya terdiri dari 1.
merumuskan masalah, 2. pengumpulan
data berdasarkan dari studi lapangan dan
studi pustaka, 3. Rancang bangun
aplikasi yang digunakan diantaranya
adobe
Dreamwaver,
XAMPP,
PhotoShop, 4. Pengujian sistem yang
dilakukan secara Black Box, 5. Hasil
penelitian
ini
Sistem
Informasi
Pengarsipan Akreditasi Program Studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian dapat dihasilkan
diantaranya :
1. Data Flow Diagram
Pada gambar 3. Diagram Konteks Sistem
Informasi Akreditasi terdiri dari Kaprodi,
User, Tata Usaha.
akreditasi dari standart 1-7, dan menu umum

kaprodi

laporan akreditasi dari
standar 1-7, dan menu
umum ( kecuali admin )

laporan akreditasi dari standar
1-7, dan menu umum

user

pengarsipan akreditasi

info dan download akreditasi
dari standar 1-7, dan menu
umum

info dan download
akreditasi dari standar
1-7, dan menu umum
( kecuali admin )

akreditasi dari standar 1-7
( kecuali standar 4 ), dan menu
umum ( kecuali menu admin )

TU

laporan akreditasi dari standar
1-7, dan menu umum
info dan download akreditasi
dari standar 1-7, dan menu
umum

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 3. Diagram Konteks
kaprodi

mengisi data standart 1
laporan data standar 1, dan
mengunduh data standar 1

1.0
standar 1

tb_profile
mengisi data standar 2

TU

mengisi data standar 2

laporan data standar 2, dan mengunduh data standar 2
tb_tata_pamong

mengisi data standar 1
laporan data standar 1, dan
mengunduh data standar 1
laporan data standar 1, dan
mengunduh data standar 1

laporan data standar 2, dan mengunduh data standar 2

2.0
standar 2

laporan data standar 2, dan mengunduh data standar 2

3.0
standar 3

laporan data standar 3, dan mengunduh data standar 3
laporan data standar 3, dan mengunduh data standar 3

tb_kepemimpinan
tb_sppm
mengisi data standar 3
laporan data standar 3, dan mengunduh data standar 3
tb_mahasiswa

mengisi data standar 3

mengisi data standart 4
laporan data standar 4, dan mengunduh data standar 4
tb_dosen

laporan data standar 4, dan mengunduh data standar 4

4.0
standar 4

laporan data standar 4, dan mengunduh data standar 4

tb_karyawan
mengisi data standart 5

mengisi data standar 5

laporan data standar 5, dan mengunduh data standar 5
tb_kurikulum

5.0
standar 5

laporan data standar 5, dan mengunduh data standar 5
laporan data standar 5, dan mengunduh data standar 5

tb_pembelajaran

Merumuskan Masalah

tb_suasana_akademik
mengisi data standar 6

mengisi data standar 6

laporan data standar 6, dan mengunduh data standar 6
tb_pembiyaan

6.0
standar 6

laporan data standar 6, dan mengunduh data standar 6
laporan data standar 6, dan mengunduh data standar 6

tb_prasarana
mengisi data standar 7

Pengumpulan Data

mengisi data standar 7

laporan data standar 7, dan mengunduh data standar 7
tb_penelitian

7.0
standar 7

laporan data standar 7, dan mengunduh data standar 7
laporan data standar 7, dan mengunduh data standar 7

tb_ppm
laporan menu umum

user
tb_kerjasama
mengisi menu umum kecuali admin
laproan data umum, dan
mengunduh

Studi Lapangan

Tinjuan Pustaka

admin
tb_mata_kuliah
tb_periode_akademik

Design

Testing

Result
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
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8.0
menu
umum

laporan data umum, dan mengunduh
tb_tujuan_dan sasaran
tb_laporan_karya_ilmiah
tb_berita

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 4. Diagram Nol (0)
Gambar 4 ini terdapat kaprodi yang
sebagai super admin, yang bertugas untuk
mengelola data akreditasi, dan mndapatkan
info data akreditasi yang terdiri dari standar
1-7 dan menu tambahan yang terdapat pada
menu umum, dan TU bertugas untuk
membantu kaprodi akan tetapi TU tidak
dapat mengelola data akreditasi standar 4,
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dan menu admin yang terdapat dalam menu
umum, dan user yang terdiri dari rektor,
dekan, dan assessor yang mendapat info data
akreditasi dari standar 1-7, dan menu umum.
input profile prodi
kaprodi

1.1 p
input data

Pada gambar 7, menjelaskan mengenai
flowchart autentifikasi tata usaha, sebagai berikut
ini :

mengambil
tb_profile

input profile prodi

TU

profile prodi

1.2 p
edit data

profile prodi

profile prodi

info dan mengunduh

info dan mengunduh

info dan
mengunduh

1.3 p
delete data

user

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 5. Diagram Level 1
Gambar 5. diagram level 1 menjelaskan
diagram level 1, terdapat kaprodi menjadi
super admin, di mana bertugas untuk input,
edit, dan delete data profile prodi yang akan
masuk ke dalam
database di kolom
tb_profile, kemudian hasil dari input menjadi
info yang dapat dilihat oleh kaprodi, TU, dan
user. TU bertugas membantu kaprodi.
2.

Flowchart
Gambar 6 flowchart autentifikasi apakah
sebagai kaprodi atau tidak untuk melakukan
menginput data-data yang berkenaan dengan arsip
akreditasi, dimana dimulai dengan login, apakah
sebagai kapordi atau bukan, jika iya maka akan
terbuka menu akreditasi.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 6. Flowchart autentifikasi Kaprodi
INF-126

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 7. Flowchart autentifikasi Tata Usaha
Sedangkan pada gambar 8 flowchart
menjelaskan mengenai flowchart dilihat dari sisi
user.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 8. flowchart user
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PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai penelitian ini yaitu
mengenai tampilan program dari Sistem
Informasi telah dibuat antara lain meliputi
Interface yang dapat terdiri menu dan login,
diantaranya ditampilkan sejarah program studi
sistem informasi, tampilan dapat dilihat seperti
gambar 9 sebagai berikut ini :

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 11. Menu Input Data

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 9. Menu Login

Pada gambar 11, menjelaskan mengenai
input data dalam hal ini input data mahasiswa,
dimana di sistem ini, hak pengaksesan yang telah
terautentifikasi dapat melakukan penginputan data
mahasiswa, meliputi penginputan nim sampai
dengan data-data yang dibutuhkan berkenaan
dengan mahasiswa.
Dari penginputan data-data, diantaranya data
mahasiswa, dapat dilihat hasil penginputan datadata tersebut pada gambar 11 (a) data mahasiswa
dalam format pdf dan (b) format excel, sebagai
berikut ini :

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 11 (a). Data Mahasiwa dalam format pdf
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 10. Menu Utama Sistem Informasi
Pada gambar 10, menjelaskan mengenai
menu utama yang terdapat pada sistem informasi
yang telah dibuat, diantaranya menu home, profil,
dosen, sampai dengan logout, bergantung
autentifikasi yang telah disetujui sesuai dengan
flowchart yang telah digambarkan pada gambar
flowchart sebelumnya.

(b). Data Mahasiswa dalam format pdf
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas
sebelumnya, disimpulkan berdasarkan temuan
penelitian :
1. Dibutuhkan sistem informasi KMS yang
membantu dalam mengarsipkan data-data
yang berkenaan dengan data-data akreditasi
yang meliputi standar 1 - 7, seperti data
dosen, data yang berkenaan dengan
Tridharma PT.
2. Hasil report yang dihasilkan dari Sistem
Informasi KMS ini dalam bentuk pdf, xml,
excel,
sehingga
memudahkan
dalam
melakukan pencetakan secara langsung.
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