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ABSTRAK 

Dalam proses pelaporan kegiatan atau prestasi mahasiswa pada bagian 
kemahasiswaan Universtias Dinamika dimulai dari pengumpulan berkas atau data 
dari mahasiswa, lalu mahasiswa mendatangi bagian kemahasiswaan untuk 
menyerahkan berkas kegiatan, kemudian kemahasiswaan melakukan scanning atau  
pemindahan data kedalam web aplikasi simkatmawa secara manual dan meyimpan 
kedalam google drive. Tidak adanya aplikasi dalam proses tersebut membutuhkan 
waktu relatif lama dan kemahasiswaan atau mahasiswa tidak memiliki wadah untuk 
menyimpan berkas kegiatan. Selain itu, kepala bagian kemahasiswaan sulit untuk 
melakukan monitoring proses pelaporan kegiatan mahasiswa secara langsung.  

Solusi untuk permasalahan di atas adalah merancang dan membangun 
aplikasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan menggunakan panduan 
Simkatmawa Ristekdikti. Panduan simkatmawa ristekdikti digunakan untuk 
menjadi acuan penilaian daripada pelaporan kegiatan mahasiswa dengan 
memperhitungkan setiap aspek dan bobot yang dinilaikan. Sistem ini dapat mebantu 
Staf bagian kemahasiswaan dalam proses pelaporan pengambilan data kegiatan 
mahasiswa sampai pelaporan kedalam aplikasi simkatmawa dan juga sebagai 
wadah penyimpanan kegiatan atau prestasi mahasiswa. 

Hasil uji coba menggunakan blackbox testing membuktikan bahwa aplikasi 
dapat berjalan dengan lancar. Perhitungan nilai menggunakan panduan 
Simkatmawa menghasilkan laporan nilai kegiatan dapat membatu Kepala Bagian 
Kemahasiswaan untuk melakukan monitoring kegiatan atau prestasi yang 
dilakukan mahasiswa. Selain itu, aplikasi ini membantu Staf Bagian 
Kemahasiswaan dalam pengumpulan data kegiatan, proses perhitungan skor, 
sampai dengan pelaporan. 

Kata Kunci: Kegiatan Mahasiswa, Pemeringkatan, Simkatmawa, Scrum
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Memiliki pengalaman berorganisasi dan prestasi adalah sebuah kebanggaan 

tersendiri bagi setiap mahasiswa dan juga berdampak baik pada kampus tempatnya 

menimbah ilmu. Maka bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika tugas dan 

fungsinya memberikan pembinaan dan pelayanan kepada mahasiswa untuk 

mewujudkan atribut soft skills yang sesuai dengan nilai dan budaya Universitas 

Dinamika. 

Kemahasiswaan berkewajiban melayani serta mengelola kegiatan dan 

program pembinaan soft skills dengan menyediakan sarana dan fasilitas sebagai 

wadah organisasi kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu Kementrian Ristekdikti 

membuat aplikasi Sistem Informasi pemeringkatan Kemahasiswaan 

(SIMKATMAWA) guna mendorong Perguruan Tinggi untuk meningkatkan 

keperdulian kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Pemeringkatan 

kemahasiswaan juga ditunjukan memotivasi PT untuk mengembangkan kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan baik secara kelembagaan kemahasiswaan, prestasi 

mandiri PT dan juga keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang diselengarakan oleh 

Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa serta upaya untuk menginventarisir 

prestasi-prestasi nasional maupun internasional mahasiswa (Ristekdikti, 2019).  

Dalam melakukan proses pemeringkatan pada Aplikasi Simkatmawa, 

Kemahasiswaan Universitas Dinamika memiliki beberapa tahapan sebelum meng-

upload kedalam aplikasi simkatmawa, diantaranya: pertama, kemahasiswaan 

melakukan sosialisasi dengan pihak yang terkait. Kedua, mengumpulkan berkas 
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lalu berkas tersebut di fotocopy dan di scan dan mengumpulkan semua berkas 

kedalam google drive. Ketiga, memasukan data dari berkas tersebut kedalam 

database. Keempat, kemahasiswaan meng-upload semua berkas ke aplikasi 

Simkatmawa. Berikut ini adalah hasil pemeringkatan kemahasiswaan Universitas 

Dinamika pada Lampiran 1. 

Selama melakukan proses pemeringkatan pada aplikasi Simkatmawa 

Kemahasiswaan menemukan beberapa kendala, diantaranya: Pertama, dalam 

mengumpulkan berkas dan dokumen yang akan di upload kedalam aplikasi  masih 

manual yaitu pihak terkait menyerahkan ke kemahasiswaan dan menggunakan 

google drive sebagai penyimpanannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup 

banyak. Kedua, mahasiswa yang memiliki prestasi atau rekognisi tidak memiliki 

wadah untuk menyimpan dan bisa meng-inputkan secara mandiri, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui dan memberikan kepada 

Kemahasiswaan terlebih dahulu. Ketiga, tidak adanya sebuah sistem atau aplikasi 

yang mengatur seluruh proses pengumpulan data atau berkas sebelum di-inputkan 

kedalam aplikasi simkatmawa, sehingga menjadi kurang maksimal. Nilai hasil 

pemeringkatan dari tahun ke tahun mendapatkan kenaikan yang tidak terlalu 

signifikan dan masih jauh dari nilai maksimum. Keempat, mahasiswa tidak 

memiliki media untuk melaporkan hasil prestasi dan Kemahasiswaan juga tidak 

memiliki media untuk menyimpan berkas file prestasi mahasiswa. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Bagian Kemahasiswaan 

membutuhkan solusi berupa Aplikasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan 

Menggunakan Panduan Simkatmawa Ristekdikti pada Universitas Dinamika. 

Dengan dibuatnya aplikasi manajemen pemeringkatan Bagian Kemahasiswaan 
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lebih mudah dalam melakukan manajemen data keperluan pemeringkatan dan 

kegiatan atau prestasi mahasiswa. Panduan Simkatmawa Ristekdikti digunakan 

sebagai standart untuk melakukan penilaian agar kemahasiswaan bisa memperbaiki 

pada bagian yang kurang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dihasilkan rumusan masalah yaitu 

Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Manajemen Pemeringkatan 

Kemahasiswaan Menggunakan Panduan Simkatmawa Ristekdikti pada bagian 

Kemahasiswaan Universitas Dinamika. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan pemeringkatan menggunakan panduan Simkatmawa Ristekdikti 

tahun 2019. 

2. Sistem akan dirancang dengan framework PHP Laravel dan Oracle. 

3. Aplikasi memiliki tiga pengguna yaitu mahasiswa, kemahasiswaan, Bagian 

Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor III. 

4. Aplikasi ini untuk menyimpan berkas keperluan pemeringkatan Simkatmawa. 

5. Perhitungan skor kuantitatif dihitung otomatis oleh sistem, kualitatif 

perhitungan skor dimasukkan manual oleh kemahasiswaan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun Aplikasi 

Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan Menggunakan Panduan Simkatmawa 

Ristekdikti pada bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh yaitu: 

1. Mempermudah bagian kemahasiswaan mendapatkan data prestasi mahasiswa. 

2. Membantu Bagian Kemahasiswaan dalam mempersiapkan berkas file 

pemeringkatan Simkatmawa Ristekdikti. 

3. Mahasiswa memiliki tempat untuk menyimpan hasil prestasinya. 

4. Kemahasiswaan memiliki tempat untuk menyimpan berkas file keperluan 

Simkatmawa. 

5. Mempermudah Kemahasiswaan dalam melaukan pencarian berkas file. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang pendahuluan dari penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori yang menjadi landasan dalam penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metodologi penelitian untuk tugas akhir. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi implementasi dan evaluasi dari aplikasi. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dan saran terkait 

penelitian ini. 
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2 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan 

(SIMKATMAWA) 

Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswqaan atau 

SIMKATMAWA adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi yang bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi untuk pengembangkan 

minat, bakat, penalaran, dan kreativitas serta keilmuan dan keprofesian mahasiswa.  

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai hard skills sesuai kompetensi 

bidang ilmu yang ditekuni, tetapi juga mengusai soft skills yang dapat menunjang 

keberhasilan mereka di masa depan (Ristekdikti, 2019). 

Guna membekali mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan 

terus mendorong daya saing bangsa, maka mahasiswa tidak hanya dibekali dengan 

pengetahuan dan keilmuan akademik semata, namun juga dibekali dengan berbagai 

kegiatan kemahasiswaan guna meningkatkan soft skills mahasiswa. 

2.2 Kegiatan Mahasiswa 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktifitas kemahasiswaan 

untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu bagi para anggota-

anggotanya (Hidayat, Listyorini, & Khotimah, 2015). 

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan mahasiswa berupa kegiatan minat 

bakat, penalaran dan kerohanian yang di naungi oleh kemahasiswaan akan memiliki 

beberapa banyak jaringan sosial dan soft skills yang baik. 
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2.3 Kriteria Penilaian Pedoman SIMKATMAWA 2019 

Proses penilaian pemeringkatan bidang kemahasiswaan ditentukan 

berdasarkan empat aspek penilaian yaitu a) Institusi, b) Prestasi Ko dan 

Ekstrakurikuler Belmawa, c) Prestasi Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri, dan d) Non 

Lomba/Pengakuan/Rekognisi (Ristekdikti, 2019). 

Tabel 2.1 Aspek Penilaian dan Presentase Indikator Penilaian 

No Aspek Penilaian Presentase 
1 Institusi 20% 
2 Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi 10% 
3 Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri 30% 
4 Prestasi Kegiatan Ko dan ekstrakulikuler Belmawa  40% 

(Sumber: Data Panduan Simkatmawa Tahun 2019) 

Dalam melakukan penilaian, pada setiap aspek penilaian Simkatmawa 

memiliki kategori dan indikator. 

Setelah kategori dan indikator pada penilaian Simkatmawa diketahui dan 

telah upload dokumen pendukung, maka dapat dilakukan perhitungan dengan 

rumus pada setiap aspek dengan rincian sebagai berikut :  

2.3.1 Institusi 

Bobot persentase dari penilaian Institusi adalah 20% dan rentang skor 

penilaian 0 sampai 3.  

Tabel 2.2 Rincian Penilaian Institusi 

No Kategori Penilaian Skor Maksimal 
1 Penilaian Aspek Kelembagaan  
a Regulasi Pembinaan Mahasiswa 3 
b Beasiswa/Bantuan biaya pendidikan  
 - Pengelolahan 3 
 - Jumlah Mahasiswa Penerima Besasiswa Non 

APBN 
3 

c Asuransi Kesehatan 3 
d Konseling 3 
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Tabel 2.3 Rincian Penilaian Institusi (Lanjutan) 

No Kategori Penilaian Skor Maksimal 
e Pembinaan Kegiatan Mental Kebangsaan 3 
f Program Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa 3 
g Pengembangan Pusat Karir 3 
h Tracer Study Alumni 3 
2 Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia 3 
3 Penilaian Aspek Sarana dan Prasarana 3 
4 Penilaian Aspek Pembiayaan 3 
5 Penilaian Aspek Penghargaan Prestasi 3 

Total 39 
(Sumber: Data Panduan Simkatmawa Tahun 2019) 

  

2.3.2 Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi 

Bobot persentase penilaian pada aspek Kegiatan Non Lomba adalah 10% 

dan rentang skor penilaian adalah 0 sampai 3. 

Tabel 2.4 Rincian Penilaian Kegiatan Non Lomba 

No Kategori Penilaian Skor Maksimal 
1 Mahasiswa berwirausaha 3 
2 Pertukaran mahasiswa 3 
3 Pengabdian kepada masyarakat 3 
4 Rekognisi 3 

Total 12 
(Sumber: Data Panduan Simkatmawa Tahun 2019) 

 

2.3.3 Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri 

Bobot persentase penilaian pada aspek Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstra 

kurikuler mandiri adalah 30%. Rincian penilaian dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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2.3.4 Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa 

Bobot persentase penilaian pada aspek Prestasi Kegiatan Ko dan 

Ekstrakurikuler Belmawa adalah 40%. Penilaian ini secara akan dinilai secara 

eksternal atau secara otomatis dinilai oleh tim pemeringkatan kemahasiswaan 

Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa. Rincian penilaian dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 
Setelah nilai setiap aspek diketehui maka perhitungan nilai akhir 

diakumulasi dari hasil penjumlahan empat aspek sebagai berikut :  

Nilai Pemeringkatan Kemahasiswaan PT (Skala 0-4) 

= (A + B + C + D ) 
 

2.4 Sistem Informasi 

Pengertian menurut Laudon (2012:16) sistem informasi ialah sebuah 

komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan sebuah informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan 

visualisasi pada sebuah organisasi. 

Komponen-komponen sistem informasi, terdiri dari : 
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1. Hardware 

Kumpulan dari perangkat keras yang terlihat memungkinkan dapat 

membentuk sistem seperti komputer, printer dan jaringan. 

2. Software 

Kumpulan dari perangkat keras yang terlihat memungkinkan dapat 

membentuk sistem seperti komputer, printer dan jaringan. 

3. Data 

Bahan dasar dari suatu informasi berupa fakta yang mengangkat kejadian-

kejadian nyata dan dituangkan kedalam suatu simbol. 

4. Prosedur 

Suatu tahapan yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan untuk 

mencapai tujuan yang berupa suatu dokumen prosedur seperti : buku petunjuk 

operasional dan teknis. 

5. Manusia 

Merupakan pelaksana dari suatu sistem informasi seperti : Operator, 

Programmer, Analyst, Designer dan sebagainya. 

2.5 Bagan Alir 

Menurut Jogiyanto (1989), Bagan Alir Sistem (systems flowchart) 

merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari 

sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di 

dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Bagan 

alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-simbol dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  
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2.6 Laravel 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dibangun dengan konsep MVC 

(Model View Controller). Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP 

yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat 

lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan 

untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan 

sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. (CloudHost, 2016) 

2.7 Oracle 

Oracle adalah sebuah Database Management System (DBMS) untuk 

mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi yang dapat 

memanipulasi database. Oracle sendiri memiliki beberapa versi yaitu Oracle 

Enterprise Edition, Oracle Personal Edition, dan Oracle XE. (Heripracoyo, 2018). 

2.8 Scrum 

Menurut Schwaber & Sutherland (2020), Scrum adalah sebuah kerangka 

kerja dimana orang-orang dapat mengatasi masalah kompleks adaptif, dimana pada 

saat bersamaan mereka juga menghantarkan produk dengan nilai setinggi mungkin 

secara produktif dan kreatif. Berikut adalah gambar proses dalam scrum. 

 
Gambar 2.1 Scrum Framework 
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2.8.1 Acara-acara Scrum 

Menurut Schwaber & Sutherland (2017) Scrum memiliki lima acara yang 

harus dilaksanakan. Acara-acara wajib dalam Scrum diselenggarakan guna 

terciptanya kerutinan dan mengurangi pertemuan lain yang bukan merupakan 

bagian dari Scrum. Acara selain Sprint dapat berakhir kapanpun juga ketika tujuan 

dari acara tersebut telah tercapai, hal ini dilakukan guna memastikan waktu yang 

digunakan tidak berlebihan dan tidak ada waktu yang terbuang di sepanjang proses. 

Acara-acara yang dilakukan pada scrum (Schwaber & Sutherland, Panduan Scrum, 

2017) yaitu. 

1. Sprint 

Menurut Schwaber & Sutherland (2017) Sprint berisi dan terdiri atas Sprint 

Planning, Daily Scrum, pengembangan produk, Sprint Review, dan Sprint 

Retrospective. Pada saat Sprint berjalan: (1) tidak boleh ada perubahan yang dapat 

mengancam Sprint Goal, (2) tingkat kualitas tidak boleh menurun, serta (3) ruang 

lingkup dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang antara Product Owner dan 

Development Team setiap kali adanya hal baru yang mereka pelajari. 

2. Sprint Planning 

Pekerjaan yang akan dikerjakan di Sprint direncanakan pada saat Sprint 

Planning. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota Scrum 

Team. 

3. Daily Scrum 

Daily Scrum adalah acara untuk Development Team yang memiliki batasan 

waktu 15 menit dan dilakukan setiap hari selama Sprint berlangsung. Di acara ini, 

Development Team membuat rencana kerja untuk 24 jam ke depan. 
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4. Sprint Review 

Sprint review dilakukan pada akhir Sprint untuk menginspeksi Increment 

dan mengadaptasi Product Backlog bila diperlukan. Pertemuan ini paling lama 

diselenggarakan selama empat jam untuk Sprint berdurasi satu bulan. 

5. Sprint Retrospective 

Sprint Retrospective dilakukan untuk Scrum Team untuk mengevaluasi 

dirinya sendiri dan membuat perencanaan peningkatan untuk dilakukan di Sprint 

berikutnya. Acara ini paling lama tiga jam untuk Sprint yang berdurasi satu bulan. 

2.8.2 Artefak-artefak Scrum 

Artefak Scrum merepresentasikan pekerjaan atau nilai bisnis guna 

terciptanya transparansi dan kesempatan untuk menginspeksi dan mengadaptasi 

(Schwaber & Sutherland, Panduan Scrum, 2017). Scrum memiliki beberapa artefak 

sebagai berikut: 

1. Product Backlog 

Product Backlog adalah daftar terurut semua hal yang harus ada di dalam 

produk. Product Backlog adalah sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang 

perlu dilakukan. 

2. Sprint Backlog 

Sprint Backlog adalah daftar Product Backlog Item yang terpilih. Sprint 

Backlog adalah prakiraan dari Development Team mengenai fungsionalitas yang 

akan masuk ke dalam Increment berikutnya. 
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3. Increment 

Increment adalah wujud dari Product Backlog Item yang dapat diselesaikan 

dalam Sprint. Di akhir Sprint, Increment yang baru harus “Selesai” sesuai dengan 

definisi dari Development Team dari istilah “Selesai”. 

3. Scrum Team 

Menurut Schwaber & Sutherland (2017), Scrum Team terdiri atas Product 

Owner (satu orang), Development Team (tiga hingga sembilan orang) dan Scrum 

Master (satu orang). Bentuk tim dalam Scrum dirancang untuk mengoptimalkan 

fleksibilitas, kreativitas dan produktivitas. 
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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja scrum. 

Berikut adalah gambaran langkah-langkah dari kerangka kerja scrum. 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian 

Diawali dengan melakukan requirement analysis, di tahap ini peneliti melakukan 

studi pustaka, observasi di Bagian Kemahasiswaan, wawancara dengan Kepala 

Bagian Kemahasiswaan dengan tujuan untuk mengetahui proses bisnis, 

permasalahan, solusi, dan kebutuhan. Hasil dari requirement analysis berupa 

functional requirement yang kemudian dimasukkan kedalam product backlog item 

(PBI). Kemudian, peneliti melakukan tahap sprint planning yang dilakukan pada 

setiap awal sprint yang bertujuan untuk menentukan definition of done serta 

memasukkan PBI yang dipilih untuk setiap sprint untuk dimasukkan ke dalam 

sprint backlog. Setelah melakukan sprint planning, dilanjutkan ke fase sprint untuk 

development. Jika sprint sudah berakhir, dilanjutkan dengan sprint review yang 
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bertujuan untuk melakukan review terhadap PBI yang sudah dilakukan selama 

sprint. Jika PBI telah memenuhi definition of done, maka PBI tersebut ditambahkan 

ke product. Jika PBI tidak memenuhi definition of done, maka PBI tersebut 

dimasukkan kedalam sprint planning untuk dikerjakan di sprint berikutnya. 

3.2 Requirement Analysis 

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan observasi 

dan wawancara ke Bagian Kemahasiswaan mengenai proses bisnis dari 

pengelolaan pemeringkatan kegiatan. Adanya kegiatan proses pemeringkatan 

kegiatan kemahasiswaan yaitu untuk menunjang kegiatan mahasiswa yang dikelola 

oleh kemahasiswan dan untuk menyelaraskan dengan Belmawa Ristekdikti. Proses 

pemeringkatan kegiatan dimulai dari (1) memberikan pengumuman kepada 

mahasiswa agar mengumpulkan berkas kegiatan atau prestasi melaui website, social 

media dan mading Universitas Dinamika, (2) kemahasiswaan menerima berkas 

kegiatan atau prestasi mahasiswa seperti setirfikat, foto dokumentasi kegiatan, dan 

surat undangan (3) kemahasiswaan melakukan scanning berkas, (4) 

kemahasiswaan  upload berkas pemeringkatan kedalam aplikasi Simkatmawa 

Ristekdikti serta upload ke google dirve sebagai tempat penyimpanan, dan (5) 

melaporkan hasil proses pemeringkatan kepada Warek III.  

Proses penilaian pemeringkatan bidang kemahasiswaan ditentukan 

berdasarkan empat aspek penilaian dan setiap aspek memiliki bobot presentase 

penilaian yang berbeda. Bobot presentase penilaian aspek penilaian pada tahun 

2018 dan 2019 terjadi perubahan. Kemungkinan bisa terjadi perubahan pada 

standart penilaian seperti kriteria dan indikator penilaian pada tahun berikutnya.  
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Tabel 3.1 Aspek Penilaian 2018 

No Aspek Penilaian Presentase 
1 Institusi 15% 
2 Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi 5% 
3 Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri 30% 
4 Prestasi Kegiatan Ko dan ekstrakulikuler Belmawa  50% 

(Sumber: Data Panduan Simkatmawa Tahun 2018) 

Tabel 3.2 Aspek Penilaian 2019 

No Aspek Penilaian Presentase 
1 Institusi 20% 
2 Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi 10% 
3 Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri 30% 
4 Prestasi Kegiatan Ko dan ekstrakulikuler Belmawa  40% 

(Sumber: Data Panduan Simkatmawa Tahun 2019) 

Pada proses identifikasi permasalahan terhadap proses pemeringkatan di 

Bagian Kemahasiswaan ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya: Pertama, 

dalam mengumpulkan berkas dan dokumen yang akan di upload kedalam aplikasi  

masih manual yaitu mahasiswa menyerahkan kepada kemahasiswaan dan 

menggunakan google drive sebagai penyimpanannya, sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Kedua, mahasiswa yang memiliki prestasi atau rekognisi 

tidak memiliki wadah untuk menyimpan dan bisa meng-inputkan secara mandiri, 

sehingga membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui dan memberikan 

kepada Kemahasiswaan terlebih dahulu. Ketiga, tidak adanya sebuah sistem atau 

aplikasi yang memanajemen seluruh proses pengumpulan data atau berkas sebelum 

di-inputkan kedalam aplikasi simkatmawa, sehingga menjadi kurang maksimal. 

Nilai hasil pemeringkatan dari tahun ke tahun mendapatkan kenaikan yang tidak 

terlalu signifikan dan masih jauh dari nilai maksimum. Keempat, Kemahasiswaan 

tidak memiliki media untuk menyimpan berkas file prestasi mahasiswa. Kelima, 

data aspek penilaian dan bobot presentasi penilaian setiap tahun periode 

pemeringkatan bisa mengalami perubahan. 
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Maka dari itu kemahasiswaan membutuhkan sebuah aplikasi atau sistem 

yang dapat mengatasi permasalahan diatas dengan fitur manajemen aspek penilaian 

yang dinamis agar bisa mengikuti perubahan pada tahunnya. Serta bisa mengetahui 

skor peringkat kemasiswaan, sehingga bisa untuk bahan evaluasi dan pengambilan 

keputusan. 

3.3 Product Backlog Item 

Setelah memahami kebutuhan dari hasil requirement analysis tahap 

selanjutnya adalah menyusun product backlog item. Product Backlog Item berisi 

item apa saja yang akan dikerjakan untuk merancang dan membangun Aplikasi 

Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan Menggunakan Panduan Simkatmawa 

Ristekdikti pada bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika. 

Tabel 3.3 Product Backlog Item 

Sprint  ID Uraian Deskripsi Pekerjaan 
Sprint 
ke 1 

PB1 Membuat halaman login Login untuk 
Mahasiswa, Operator, 
Kabag/Wakil Rektor III, 
dan Tim Penilai. 

PB2 Membuat fitur manajemen hak 
akses 

Fitur untuk pengaturan 
hak akses 

PB3 Membuat fitur manajemen 
pengguna 

Fitur untuk pengaturan 
pengguna dihubungkan 
dengan hak akses 

PB4 Membuat fitur manajemen 
periode pemeringkatan 

Fitur untuk mengelola 
periode pemeringkatan 
setiap tahunnya 

Sprint 
ke-2 

PB5 Membuat fitur manajemen aspek 
penilaian 

Fitur untuk mengelola 
aspek penilaian yang 
ada pada panduan 
simkatmawa 

PB6 Membuat fitur manajemen 
kategori aspek penilaian institusi 

Fitur untuk mengelola 
kategori dari aspek 
penilaian data institusi 
dan pengaturan 
indikator penilaian 
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Tabel 3.3 Product Backlog Item (Lanjutan) 

Sprint  ID Uraian Deskripsi Pekerjaan 
 PB7 Membuat fitur manajemen sub 

menu aspek penialain kegiatan 
non lomba 

Fitur untuk mengelola 
aspek turunan dari 
aspek penilaian untuk 
data kegiatan non 
lomba dan pengaturan 
indikator penilaian 

PB8 Membuat fitur manajemen 
kategori kegiatan aspek penialain 
kegiatan lomba 

Fitur untuk mengelola 
kategori kegiatan aspek 
penilaian untuk data 
kegiatan lomba mandiri 
atau belmawa dan 
pengaturan indikator 
penilaian 

Sprint 
ke-3 

PB9 Membuat fitur kelola berkas 
kegiatan halaman admin 

Fitur upload berkas 
pemeringkatan atau 
prestasi oleh 
kemahasiswaan 

PB10 Membuat fitur dashboard kelola 
berkas kegiatan 

Fitur untuk melihat 
rangkuman 
kelengkapan berkas dan 
perhitungan skor pada 
tahun periode yang 
aktif 

PB11 Membuat fitur upload berkas 
kegiatan mahasiswa 

Fitur upload berkas 
kegiatan atau prestasi 
oleh mahasiswa 

PB12 Membuat fitur melihat riwayat 
kegiatan mahasiswa 

Fitur melihat berkas 
kegiatan atau prestasi 
yang telah di upload 
oleh mahasiswa 

Sprint 
ke-4 

PB13 Membuat fitur penghitungan skor 
menggunakan panduan 
Simkatmawa 

Fitur perhitungan skor 
berdasarkan panduan 
Simkatmawa 

PB14 Membuat fitur cetak Laporan 
Hasil Pemeringkatan sebagai 
dokumentasi 

Fitur untuk cetak 
laporan berdasarkan 
format dari 
kemahasiswaan. 

PB15 Dashboard informasi hasil 
perhitungan  

Fitur untuk melihat 
informasi mengenai 
hasil perhitungan skor 
oleh Kemahasiswaan 
dan Kabag/Wakil 
Rektor III 
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3.4 Sprint Planning 

Sprint planning dilakukan pada setiap awal sprint yang bertujuan untuk 

menentukan definition of done serta memilih product backlog item yang akan 

dikerjakan pada sprint. Definition of done yang ditentukan pada sprint planning ini 

adalah setiap product backlog item akan dikatakan selesai jika DFD, ERD, CDM, 

PDM, dan Desain I/O telah dibuat, serta tidak adanya bug dan product backlog item 

tersebut bisa digunakan oleh Bagian Kemahasiswaan. 

3.5 Sprint Backlog 

Sprint backlog berisi product backlog item yang terpilih untuk dikerjakan 

pada sprint. Item pada backlog ditentukan oleh penulis dan product owner. 

3.5.1 Sprint Backlog Iterasi Pertama 

Hasil dari sprint planning untuk iterasi pertama adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Sprint Backlog Iterasi Pertama 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 
PB1 Membuat halaman login Login untuk Mahasiswa, 

Operator, Kabag/Wakil 
Rektor III, dan Tim 
Penilai. 

PB2 Membuat fitur manajemen hak akses Fitur untuk pengaturan hak 
akses 

PB3 Membuat fitur manajemen pengguna Fitur untuk pengaturan 
Pengguna dihubungkan 
dengan hak akses 

PB4 Membuat fitur manajemen periode 
pemeringkatan 

Fitur untuk mengelola 
periode pemeringkatan 
setiap tahunnya 
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3.5.2 Sprint Backlog Iterasi Kedua 

Hasil dari sprint planning untuk iterasi kedua adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Sprint Backlog Iterasi Kedua 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 
PB5 Membuat fitur manajemen aspek 

penilaian 
Fitur untuk mengelola aspek 
penilaian yang ada pada 
panduan simkatmawa 

PB6 Membuat fitur manajemen kategori 
aspek penilaian institusi 

Fitur untuk mengelola kategori 
dari aspek penilaian data 
institusi dan pengaturan 
indikator penilaian 

PB7 Membuat fitur manajemen sub menu 
aspek penialain kegiatan non lomba 

Fitur untuk mengelola aspek 
turunan dari aspek penilaian 
untuk data kegiatan non lomba 
dan pengaturan indikator 
penilaian 

PB8 Membuat fitur manajemen kategori 
kegiatan aspek penialain kegiatan 
lomba 

Fitur untuk mengelola kategori 
kegiatan aspek penilaian untuk 
data kegiatan lomba mandiri 
atau belmawa dan pengaturan 
indikator penilaian 

3.5.3 Sprint Backlog Iterasi Ketiga 

Hasil dari sprint planning untuk iterasi ketiga adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Sprint Backlog Iterasi Ketiga 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 
PB9 Membuat fitur kelola berkas kegiatan 

halaman admin 
Fitur upload berkas 
pemeringkatan atau prestasi 
oleh kemahasiswaan 

PB10 Membuat fitur dashboard kelola 
berkas kegiatan 

Fitur untuk melihat rangkuman 
kelengkapan berkas dan 
perhitungan skor pada tahun 
periode yang aktif 

PB11 Membuat fitur upload berkas kegiatan 
mahasiswa 

Fitur upload berkas kegiatan 
atau prestasi oleh mahasiswa 

PB12 Membuat fitur melihat riwayat 
kegiatan mahasiswa 

Fitur melihat berkas kegiatan 
atau prestasi yang telah di 
upload oleh mahasiswa 
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3.5.4 Sprint Backlog Iterasi Keempat 

Hasil dari sprint planning untuk iterasi keempat adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Sprint Backlog Iterasi Keempat 

ID Task Deskripsi Pekerjaan 
PB13 Membuat fitur penghitungan skor 

menggunakan panduan Simkatmawa 
Fitur perhitungan skor 
berdasarkan panduan 
Simkatmawa 

PB14 Membuat fitur cetak Laporan Hasil 
Pemeringkatan sebagai dokumentasi 

Fitur untuk cetak laporan 
berdasarkan format dari 
kemahasiswaan. 

PB15 Dashboard informasi hasil 
perhitungan  

Fitur untuk melihat informasi 
mengenai hasil perhitungan 
skor oleh Kemahasiswaan dan 
Kabag/Wakil Rektor III 
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4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sprint 

Tahap ini adalah tahap melakukan sprint sesuai dengan product backlog 

yang telah ditentukan. Penulis menggunakan Trello sebagai tools untuk daily 

scrum. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Di Trello tersebut, seluruh product backlog item yang telah dibuat 

diletakkan di product backlog item. Product backlog item yang akan dikerjakan 

dalam sprint dipindahkan ke to do. Jika ada product backog item yang akan 

dikerjakan, maka dipindah ke on progress. Setelah dikerjakan, maka dipindah ke 

testing untuk di implementasi di PPTI. Setelah lolos testing, maka di pindah ke 

review yang mana dilakukan demo ke KMHS. Jika telah di acc oleh KMHS, maka 

dipindah ke done. 

4.1.1 Sprint Iterasi Pertama 

Sprint Sprint pada iterasi pertama menghasilkan halaman login, fitur 

pengaturan hak akses dan pengguna dan fitur manajemen periode pemeringkatan. 

1. Context Diagram 

Context diagram untuk sprint iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 

6. Entitas yang berinteraksi dalam sistem yaitu operator dan kabag kemahasiswaan. 

2. Bagan Berjenjang 

Bagan berjenjang untuk sprint iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 

7. Bagan berjenjang tersebut menjelaskan proses-proses utama dan sub-proses yang 

merupakan dekomposisi dari proses utama yang berjalan pada aplikasi manajemen 
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pemeringkatan kegiatan. Proses utama terdiri dari pengaturan hak akses dan master 

periode. 

3. Data Flow Diagram Level 0 (DFD level 0) 

DFD untuk sprint iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 8. Pada DFD 

level 0 aplikasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan menggunakan panduan 

simkatmawa ristekdikti pada bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika terdiri 

dari mengelola jenis master pengguna periode pemeringkatan. Entitas untuk DFD 

level 0 adalah Kabag Kemahasiswaan dan operator. Store untuk DFD level 0 antara 

lain data hak akses atau roles, data pengguna dan data periode. 

4. Data Flow Diagram Level 1 (DFD level 1) 

DFD level 1 adalah diagram yang menjelaskan lebih detail proses pada DFD 

level 0. Pada DFD level 1, dijelaskan proses dari master pengguna. 

a. DFD Level 1 Master Pengguna 

DFD level 1 untuk proses master pengguna dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Pada level ini data yang mengalir untuk proses hak akses dan pengguna berupa data 

hak akses dan data penggun atau karyawan. 

5. Conceptual Diagram Model (CDM) 

CDM untuk sprint iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 9. Tabel yang 

ada pada CDM adalah periode, roles dan permissions. Selain itu, ada tabel dari 

database PPTI antara lain kar_mf dan mhs_mf. 

6. Physical Diagram Model (PDM) 

PDM untuk sprint iterasi pertama dapat dilihat pada Lampiran 9. PDM 

adalah hasil generate dari CDM yang telah dibuat sebelumnya. Tabel yang ada pada 
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PDM adalah periode, permissions, roles_permission, roles dan karyawan_roles. 

Sedangkan tabel dari PPTI antara lain kar_mf dan mhs_mf. 

7. Desain I/O 

Berikut adalah desain I/O untuk sprint iterasi pertama. Desain I/O adalah 

desain tampilan dari aplikasi yang akan dibuat. 

a. Tampilan login 

Tampilan login ada dua yaitu tampilan login untuk user dan tampilan login 

untukmahasiswa. Tampilan halaman login untuk user aplikasi manajemen 

pemeringkatan kemahasiswaan menggunakan panduan simkatmawa ristekdikti 

pada bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Halaman login digunakan user (Staff Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan dan 

Wakil Rektor III) untuk masuk ke aplikasi. Pada tampilan tersebut, terdapat 2 field 

yaitu User ID (NIK) dan Password. 

Selanjutnya adalah tampilan login untuk mahasiswa yang dapat dilihat pada 

Lampiran 10. Halaman ini digunakan mahasiswa untuk masuk ke aplikasi. Pada 

tampilan ini, terdapat dua field yaitu NIM dan Password. 

b. Tampilan hak akses 

Tampilan hak akses dari aplikasi manajemen pemeringkatan dapat dilihat 

pada Lampiran 10. Halaman hak akses digunakan untuk memanajemen dan 

menambah hak akses yang nantinya akan dihubungkan kepada user atau pengguna 

dari data atau tabel karyawan kemahasiswan Universitas Dinamika Surabaya. 

Sehingga pengguna yang disambungkan dengan hak akses tersebut yang bisa login 

dan mengakses menu tertentu sesuai akses yang telah di atur. 

 



25 
 

 
 

c. Tampilan pengguna 

Tampilan manajemen pengguna dari aplikasi manajemen pemeringkatan 

dapat dilihat pada Lampiran 10. Halaman pengguna digunakan untuk mengelolah 

akun atau pengguna dari staf kemahasiswan agar bisa melakukan login kedalam 

aplikasi dan mengatur akses halaman sesuai hak akses yang diberikan. 

d. Tampilan periode 

Halaman ini digunakan untuk mengatur periode pemeringkatan setiap 

tahunnya. Pada fitur atau menu periode terdapat kolom tanggal mulai dan selesai 

yang dapat secata otomatis aktif sesuai dengan tanggal. Dan terdapat kolom file 

panduan untuk upload file pemeringkatan dari Simkatmawa Kementrian Ristekdikti 

setiap tahunnya.  

 
Gambar 4.1 Tampilan Periode Pemeringkatan 
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e. Sprint Review Iterasi Pertama 

Pada sprint review dilakukan pengujian black box testing. Black box testing 

dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan dan 

menghasilkan output yang diharapkan. 

Tabel 4.1 Uji Coba Sprint Iterasi Pertama 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Status 
1. Melakukan login User ID dan 

Password 
Login berhasil Sukses 

2. Melakukan login 
dengan user id 
dan password 
yang salah 

User ID dan 
Password yang 
salah 

Muncul pesan error “ID 
atau PIN anda salah” 

Sukses 

3. Menambahkan 
Hak Akses 
dengan data 
lengkap 

Nama hak 
akses dan 
akses halaman 

Muncul pesan “Data hak 
akses telah ditambahkan” 

Sukses 

4.  Menambahkan 
hak akses dengan 
data tidak lengkap 

Nama hak 
akses 

Muncul pesan “Please fill 
out this field” 

Sukses 

5.  Mengubah hak 
akses 

Nama hak 
akses dan 
akses halaman 

Muncul pesan “Data hak 
akses telah diubah” 

Sukses 

6. Menghapus hak 
akses 

Klik tombol 
hapus 

Muncul pesan “Data hak 
akses telah dihapus” 

Sukses 

7. Menambahkan 
pengguna dengan 
data lengkap 

Nama 
karyawan dan 
nama hak 
akses 

Muncul pesan “Data 
pengguna telah 
ditambahkan” 

Sukses 

8. Menambahkan 
pengguna dengan 
data tidak lengkap 

Nama 
karyawan 

Muncul pesan “Please fill 
out this field” 

Sukses 

9. Mengubah 
pengguna 

Nama 
karyawan dan 
nama hak 
akses 

Muncul pesan “Data 
pengguna telah diubah” 

Sukses 

10. Menghapus 
pengguna 

Klik tombol 
hapus 

Muncul pesan “Data 
pengguna telah dihapus” 

Sukses 

11. Menambahkan 
periode dengan 
data lengkap 

Tanggal mulai, 
tanggal selesai, 
keterangan dan 
file berkas 
pemeringkatan 

Muncul pesan “Data 
periode berhasil 
ditambahkan” 

Sukses 
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Tabel 4.1 Uji Coba Sprint Iterasi Pertama (Lanjutan) 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Status 
12. Menambahkan 

periode dengan 
data tidak lengkap 

Tanggal mulai, 
tanggal selesai 
dan keterangan 

Muncul pesan “Please fill 
out this field” 

Sukses 

13. Mengubah 
pengguna 

Tanggal mulai, 
tanggal selesai, 
keterangan dan 
file berkas 
pemeringkatan 

Muncul pesan “Data 
periode berhasil diubah” 

Sukses 

14 Menghapus 
periode 

Klik tombol 
hapus 

Muncul pesan “Data 
periode berhasil dihapus” 

Sukses 

Feedback yang didapatkan setelah demo ke Kabag Kemahasiswaan untuk 

iterasi pertama dijelaskan di tabel berikut. Feedback tersebut dikerjakan hingga 

selesai, kemudian lanjut ke scrum kedua. 

Tabel 4.2 Feedback untuk sprint iterasi pertama 

No Fungsional Feedback 
1.  Halaman login Halaman login untuk pengguna dijadikan 

satu halaman. 
2.  Periode - Format tanggal mulai dan tanggal 

selsesai ditubah keadalam d-m-Y 
- Ditambahkan notifikasi atau 

informasi tentang periode yang aktif 

Hasil revisi dari sprint review iterasi pertama pada aplikasi manajemen 

pemeringkatan kemahasiswaan menggunakan panduan simkatmawa ristekdikti 

pada bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika sebagai berikut. 

a. Tampilan login  

Tampilan login setelah sprint review iterasi pertama dapat dilihat pada 

Lampiran 11. Tampilan login tersebut untuk pihak KMHS, Wakil Rektor III dan 

mahasiswa. 
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b. Tampilan Periode 

Tampilan dari halaman periode setelah sprint review iterasi pertama dapat 

dilihat pada Lampiran 11. Informasi periode yang sedang aktif berada di pojok 

kanan atas sebela informasi user yang login dan format tampilan tanggal telah 

berubah ke dalam d-m-Y. 

4.1.2 Sprint Iterasi Kedua 

Sprint pada iterasi kedua menghasilkan aspek penilaian dan kategori aspek 

penilaian. 

1.    Context Diagram 

Context diagram untuk sprint iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 12. 

Entitas yang berinteraksi dalam sistem yaitu operator. 

2. Bagan Berjenjang 

Bagan berjenjang untuk sprint iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 13. 

Pada bagan berjenjang tersebut, ditambahkan proses manajemen aspek penilaian 

yang memiliki sub proses manajemen sub menu aspek penilaian dan kategori aspek 

penilaian. 

3. Data Flow Diagram Level 0 (DFD level 0) 

DFD untuk sprint iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 14. Pada DFD 

level 0 ini, ditambahkan proses untuk manajemen aspek penilaian dan kategori 

aspek penilaian yang dilakukan oleh operator. 

4. Data Flow Diagram Level 1 (DFD level 1) 

DFD level 1 adalah diagram yang menjelaskan lebih detail proses pada DFD 

level 0. Pada DFD level 1, dijelaskan proses dari manajemen aspek penilaian. 

 



29 
 

 
 

a. DFD Level 1 Master Aspek Penilaian 

DFD level 1 untuk proses master pemeringkatan dapat dilihat pada 

Lampiran 14. Pada level ini data yang mengalir untuk aspek penilaian adalah data 

aspek penilaian dan kategori aspek penilaian adalah data kategori aspek penilaian. 

5. Conceptual Diagram Model (CDM) 

CDM untuk sprint iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 14. Pada CDM 

iterasi kedua ini, ditambahkan jenis_form, aspek_penilaian, dan kategori_aspek 

penilaian. Tabel tersebut digunakan untuk menyimpan jenis form dari aspek 

penilaian, aspek penilaian dan kategori aspek penilaian. 

6. Physical Diagram Model (PDM) 

PDM untuk sprint iterasi kedua dapat dilihat pada Lampiran 14. PDM 

adalah hasil generate dari CDM yang telah dibuat sebelumnya. Pada PDM iterasi 

kedua ini, tidak ada tabel baru karena belum ada relasi tabel many to many. 

7. Desain I/O 

Berikut adalah desain I/O dari aplikasi manajemen pemeringkatan 

kemahasiswaan menggunakan panduan simkatmawa ristekdikti pada bagian 

Kemahasiswaan Universitas Dinamika untuk sprint iterasi kedua. 

a. Tampilan aspek penilaian 

Halaman aspek penilaian digunakan untuk mengelola aspek yang digunakan 

untuk melakukan pengaturan bobot penilaian dan sebagai menu untuk mahasiswa 

upload data prestasi atau kegiatannya. Pada fitur manajemen aspek penilaian 

dibuat dinamis agar dapat mengikuti perubahan pada bobot presentase dan nama 

menu aspeknya. 
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Gambar 4.2 Tampilan Aspek Penilaian 

b. Tampilan kategori aspek penilaian institusi 

Halaman kategori aspek penilaian adalah dari data aspek penilaian yang 

jenis form institusi, yang mana data aspek penilaian tersebut hanya bisa di akses 

oleh kemahasiswaaan. Halaman kategori aspek penilaian digunakan untuk 

mengelola kategori dari data penilaian dalam perguruan tinggi atau kelembagaan. 

Pada fitur manajemen kategpri aspek penilaian institusi dibuat dinamis agar dapat 

mengikuti perubahan nama kategori, jumlah kategori dan indikator penilaiannya. 

Halaman kategori aspek penilaian dan halaman pengaturan skor indikator  penilaian 

dapat dilihat pada Lampiran 16.  

c. Kelola aspek turunan pada aspek penilaian kegiatan non lomba 

Ketika tombol kelola sub menu pada halaman aspek penilaian di tekan, 

maka akan mengarahkan kehalaman kelola sub menu aspek penilaian. Tampilan 

halaman kelola sub menu sama dengan tampilan aspek penilaian, hanya saya saat 

menambahkan aspek penilaian baru sudah tidak ada menu pilihan jenis form 

turunan atau memiliki sub menu. Pada fitur manajemen aspek penilaian turunan 

dibuat dinamis agar dapat mengikuti perubahan pada nama menu dan aspeknya. 
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Halaman sub aspek dan menu dan halaman pengaturan skor indikator penilaian 

dapat dilihat pada Lampiran 17. 

d. Tampilan kategori kegiatan pada aspek penilaian kegiatan lomba mandiri 

dan belmawa 

Halaman kategori kegiatan lomba mandiri dan belmawa digunakan untuk 

mengatur data ketegori kegiatan yang di lombakan. Halaman kategori kegiatan pada 

aspek penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.3. Setiap kategori kegiatan memiliki 

jenis pencapaian prestasi yang digunakan sebagai indikator penilaian, dapat dilihat 

pada Lampiran 18. 

 

Gambar 4.3 Halaman Kategori kegiatan Lomba Mandiri dan Belmawa 

8. Sprint Review Iterasi Kedua 

Pada sprint review dilakukan pengujian blackbox testing. Blackbox testing 

dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan dan 

menghasilkan output yang diharapkan. 
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Tabel 4.3 Uji Coba Sprint Iterasi Kedua 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Status 
1. Menambahkan 

aspek 
penilaian data 
lengkap 

Nama aspek 
penilaian, bobot 
penilaian, 
keterangan, icon 
menu, jenis form 
dan nama menu 

Muncul pesan “Data 
Aspek Penilaian Berhasil 
Ditambahkan” 

Sukses 

2. Menambahkan 
aspek 
penilaian 
dengan data 
tidak lengkap 

Nama aspek 
penilaian,  
keterangan, icon 
menu, jenis form 
dan nama menu 

Muncul pesan “Please fill 
out this field” 

Sukses 

3. Mengubah 
aspek 
penilaian 

Nama aspek 
penilaian, bobot 
penilaian, 
keterangan, icon 
menu, jenis form 
dan nama menu 

Muncul pesan “Data 
Aspek Penilaian Berhasil 
Dirubah” 

Sukses 

4. Menghapus 
Aspek 
Penilaian 

Klik tombol 
hapus 

Muncul pesan “Data 
Aspek Penilaian telah 
dihapus” 

Sukses 

5. Menambahkan 
kategori aspek 
penilaian data 
lengkap 

Induk kategori 
aspek, nama 
kategori dan 
keterangan 

Muncul pesan “Data 
Kategori Aspek Penilaian 
Berhasil Ditambahkan” 

Sukses 

6. Menambahkan  
kategori aspek 
penilaian 
dengan data 
tidak lengkap 

Induk kategori 
aspek dan nama 
kategori 

Muncul pesan “Please fill 
out this field” 

Sukses 

7. Mengubah  
kategori  
aspek 
penilaian 

Induk kategori 
aspek, nama 
kategori dan 
keterangan 

Muncul pesan “Data 
Kategori Aspek Penilaian 
Berhasil Dirubah” 

Sukses 

8. Menghapus  
kategori  
Aspek 
Penilaian 

Klik tombol 
hapus 

Muncul pesan “Data 
Kategori Aspek Penilaian 
telah dihapus” 

Sukses 

Feedback yang didapatkan setelah demo ke Kabag Kemahasiswaan untuk 

iterasi kedua dijelaskan di tabel berikut. Feedback tersebut dikerjakan hingga 

selesai, kemudian lanjut ke sprint iterasi ketiga. 
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Tabel 4.4 Feedback untuk Sprint Iterasi Kedua 

No Fungsional Feedback 
1.  Aspek Penilaian Ditambahkan notifikasi atau informasi 

jika bobot aspek penilaian sudah 
100%, sehingga tidak bisa menambah 
data baru lagi 

2.  Kategori Aspek Penilaian Tabel pada data kategori aspek 
penilaian ditampilkan sesuai dengan 
data tururnan 

Hasil revisi dari sprint review iterasi kedua pada aplikasi manajemen 

pemeringkatan kemahasiswaan menggunakan panduan simkatmawa ristekdikti 

pada bagian Kemahasiswaan Universitas Dinamika sebagai berikut. 

a. Tampilan aspek penilaian 

Tampilan dari halaman periode setelah sprint review iterasi kedua dapat 

dilihat pada Lampiran 19. Notifikasi atau informasi bobot telah maksimal keluar 

ketika tombol tambah aspek penilaian ditekan. 

c. Tampilan kategori aspek penilaian 

Tampilan dari halaman kategori aspek penlaian setelah sprint review iterasi 

kedua dapat dilihat pada Lampiran 19. Data kategori aspek penilaian pada tabel 

telah dikompok dan diurutkan berdasarkan induk atau turunan dari data kategori 

aspek penilaian. 

4.1.3 Sprint Iterasi Ketiga 

SprintSprint pada iterasi ketiga menghasilkan fitur pengaturan indikator dan 

skor penilaian. Upload data berkas pemeringkatan oleh Kemahasiswaan dan 

mahasiswa, dan fitur perhitungan skor pemeringkatan. 

1. Context Diagram 

Context diagram untuk sprint iterasi ketiga dapat dilihat pada Lampiran 20. 

Entitas yang berinteraksi dalam sistem yaitu operator dan mahasiswa serta 
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ditambahkan data indikator dan skor penilaian, data berkas pemeringkatan dan 

laporan hasil perhitungan.  

2. Bagan Berjenjang 

Bagan berjenjang untuk sprint iterasi ketiga dapat dilihat pada Lampiran 

21. Bagan berjenjang tersebut ditambahkan proses indikator dan skor penialaian, 

upload berkas pemeringkatan atau data kegiatan dan prestasi oleh kemahasiswaan 

dan mahasiswa, dan perhitungan skor pemeringkatan. 

3. Data Flow Diagram Level 0 (DFD level 0) 

DFD level 0 untuk sprint iterasi ketiga dapat dilihat pada Lampiran 22. Pada 

DFD level 0 ini, ditambahkan proses pengaturan indikator dan skor penilaian, 

upload berkas pemeringkatan atau berkas prestasi dan kegiatan mahasasiswa oleh 

kemahasiswaan dan mahasiswa, dan perhitungan skor pemeringkatan. 

4. Data Flow Diagram Level 1 (DFD level 1) 

DFD level 1 adalah diagram yang menjelaskan lebih detail proses pada DFD 

level 0. Pada DFD level 1, dijelaskan proses dari master indikator penilaian, upload 

berkas pemeringkatan dan perhitungan skor. 

a. DFD Level 1 Indikator Penilaian 

DFD level 1 untuk proses pengaturan skor penilaian dapat dilihat pada 

Lampiran 22. Pada level ini data yang mengalir untuk proses pengaturan skor 

penilaian adalah data indikator penilaian. 

b. DFD Level 1 Upload Berkas Pemeringkatan 

DFD level 1 untuk proses upload berkas pemeringkatan dapat dilihat pada 

Lampiran 22. Pada level ini data yang mengalir adalah data berkas pemeringkatan 

berupa berkas kegiatan atau prestasi mahasiswa. 
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c. DFD Level 1 Perhitungan Skor Pemeringkatan 

DFD level 1 untuk proses perhitungan skor pemeringkatan dapat dilihat 

pada Lampiran 22. Pada level ini data yang mengalir untuk proses perhitungan 

adalah data aspek penilaian, penilaian dan data berkas pemeringkatan. 

5. Conceptual Diagram Model (CDM) 

CDM untuk sprint iterasi ketiga dapat dilihat pada Lampiran 23. Terdapat 

penambahan tabel indikator penilaian, penilaian skor, kategori kegiatan, peringkat 

kegiatan, indikator peringkat, pengakuan rekognisi, form kegiatan non lomba, form 

kegiatan lomba, penilaian dan detail penilaian. Fungsi tabel indikator penilaian dan 

penilaian skor digunakan untuk mengatur nilai kegiatan institusi atau kelembagaan 

PT. Fungsi tabel kategori kegiatan, peringkat kegiatan dan indikator peringkat 

digunakan untuk mengatur nilai pada kegiatan lomba mandiri dan belmawa. Fungsi 

tabel form kegiatan non lomba dan kegiatan lomba digunakan untuk menyimpan 

data kegiatan atau prestasi mahasiswa. 

6. Physical Diagram Model (PDM) 

PDM untuk sprint iterasi ketiga dapat dilihat pada Lampiran 23. Pada PDM 

iterasi ketiga ini, tabel yang ditambahkan adalah indikator penilaian, penilaian skor, 

kategori kegiatan, peringkat kegiatan, indikator peringkat, pengakuan rekognisi, 

form kegiatan non lomba, form kegiatan lomba, penilaian dan detail penilaian. 

7. Desain I/O 

Berikut adalah desain I/O untuk sprint iterasi ketiga. Desain I/O adalah 

desain tampilan dari aplikasi yang akan dibuat.  
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a. Tampilan kelola berkas kegiatan halaman admin 

Halaman kelola berkas digunakan untuk mengelolah berkas pemeringkatan 

berdasarkan aspek penilaian yang telah diatur dalam fitur manajemen aspek 

penilaian. Pada fitur kelola berkas kegiatan terdapat 4 jenis form untuk 

menambahkan data dan upload  berkas yaitu: (1) form institusi pada Gambar 4.4 , 

(2) form kegiatan non lomba dapat dilihat pada Lampiran 24, (3) form kegiatan 

mandiri Lampiran 25, (4) form kegiatan belmawa tampilan dapat dilihat pada 

Lampiran 25. Pada data tabel kegiatan non lomba, kegiatan mandiri dan kegiatan 

belmawa terdapat kolom status yang digunakan untuk memverifikasi data. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Form Upload Berkas Institusi 

b. Tampilan dashboard kelola berkas kegiatan 

Halaman dashboard kelola berkas kegiatan digunakan untuk menampilkan 

jumlah kelengkapan berkas dan perhitungan skor pemeringkatan secara langsung 

pada periode yang aktif. Tampilan dapat dilihat pada Lampiran 26. 

 

 

 



37 
 

 
 

c. Tampilan halaman upload berkas kegiatan mahasiswa 

Halaman upload berkas kegiatan atau prestasi mahasiswa sama dengan 

kelola berkas milik kemahasiswaan, hanya saja aspek penilaian institusi tidak 

keluar pada halaman mahasiswa karena aspek tersebut terkait dengan kelembagaan 

PT. Tampilan dapat dilihat pada Lampiran 27. 

Tampilan form upload data prestasi dan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 

4.5. Ketika mahasiswa menambahkan kegiatan dapat menambahkan mahasiswa 

terkait yang lain. Sehingga mahasiswa yang terkait akan memiliki data kegiatan 

atau prestasi yang sama tanpa harus menambahkan lagi. 

 

Gambar 4.5 Halaman Tambah Data Kegiatan atau Prestasi oleh Mahasiswa 

d. Tampilan riwayat kegiatan mahasiswa 

Halaman riwayat kegiatan atau prestasi mahasiswa digunakan untuk 

menyimpan data kegiatan yang telah diikuti pada tahun-tahun sebelumnya. 

Tampilan halaman riwayat kegiatan mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran 27. 
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8. Sprint Review Iterasi Ketiga 

Pada sprint review dilakukan pengujian blackbox testing. Blackbox testing 

dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan dan 

menghasilkan output yang diharapkan. 

Tabel 4.5 Uji Coba Sprint Iterasi Ketiga 

No Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

1. Menambahkan 
indikator 
penilaian data 
lengkap 

Nilai perbandingan 
awal dan nilai 
perbandingan akhir 

Muncul pesan “Data 
Indikator Penilaian 
Berhasil 
Ditambahkan” 

Sukses 

2. Menambahkan 
indikator 
penilaian data 
tidak lengkap 

Nilai perbandingan 
awal 

Muncul pesan 
“Please fill out this 
field” 

Sukses 

3. Mengubah 
indikator 
penilaian  

Nilai perbandingan 
awal dan nilai 
perbandingan akhir 

Muncul pesan “Data 
Indikator Penilaian 
Berhasil Dirubah” 

Sukses 

4. Menghapus 
indikator 
penilaian  

Klik tombol hapus Muncul pesan “Data 
Indikator Penilaian 
Berhasil Dirubah” 

Sukses 

5. Menambahkan 
kegiatan 
mahasiswa 
data lengkap 

Nama kegiatan, 
kategori kegiatan, jenis 
peserta, jumlah peserta 
kejuaraan, tanggal 
kegiatan, url kegiatan, 
file penghargaan, file 
dokumentasi kegiatan, 
file surat tugas dan data 
mahasiswa terkait 

Muncul pesan “Data 
Kegiatan Berhasil 
Ditambahkan” 

Sukses 

6. Menambahkan 
kegiatan 
mahasiswa 
data tidak 
lengkap 

Nama kegiatan, 
kategori kegiatan, jenis 
peserta, jumlah peserta 
kejuaraan, tanggal 
kegiatan, url kegiatan, 
file penghargaan, file 
dokumentasi kegiatan, 
file surat tugas dan data 
mahasiswa terkait 

Muncul pesan 
“Please fill out this 
field” 

Sukses 

  



39 
 

 
 

Tabel 4.5 Uji Coba Sprint Iterasi Ketiga (Lanjutan) 

No Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Status 

7. Mengubah  
kegiatan 
mahasiswa  

Nama kegiatan, 
kategori kegiatan, jenis 
peserta, jumlah peserta 
kejuaraan, tanggal 
kegiatan, url kegiatan, 
file penghargaan, file 
dokumentasi kegiatan, 
file surat tugas dan data 
mahasiswa terkait 

Muncul pesan “Data 
Kegiatan Mahasiswa 
berhasil dirubah” 

Sukses 

8. Menghapus  
kegiatan 
mahasiswa 

Klik tombol hapus Muncul pesan “Data 
Kegiatan mahasiswa 
berhasil dihapus” 

Sukses 

9 Melakukan 
download 
berkas 

Klik tombol download Berekas berhasil 
diunduh 

Sukses 

10 Melakukan 
verifikasi 
berkas 
mahasiswa 

Klik tombol verifikasi Status data kegiatan 
mahasiswa berubah 
dari”Menunggu 
Diverfikasi” menjadi 
“Sudah Diverifikasi” 

Sukses 

Pada sprint review ketiga tidak ada Feedback yang didapatkan setelah demo 

ke Kabag Kemahasiswan hal ini dikarenakan PBI yang sudah dikerjakan sudah 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa lanjut ke sprint iterasi keempat. 

4.1.4 Sprint Iterasi Keempat 

Sprint pada iterasi keempat menghasilkan fitur melihat progress 

pemeringkatan, dashboard informasi kelengkapan berkas dan informasi hasil 

perhitungan skor detail kegiatan. 

1. Context Diagram 

Context diagram untuk sprint iterasi keempat dapat dilihat pada Lampiran 

28. Pada context diagram tersebut, hanya berupa report yang hanya dapat dilihat 

oleh Staf Kemahasiswaan dan Wakil Rektor III. 
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2. Bagan Berjenjang 

Bagan berjenjang untuk sprint iterasi keempat dapat dilihat pada Lampiran 

29. Pada bagan berjenjang tersebut, ditambahkan proses report. 

3. Data Flow Diagram Level 0 (DFD level 0) 

DFD level 0 untuk sprint iterasi keempat dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Pada DFD level 0 tersebut hanya menambahkan report untuk dapat dilihat oleh Staf 

Kemahasiswaan dan Kepala Bagian/Warek III. 

4. Conceptual Diagram Model (CDM) 

CDM untuk sprint iterasi keempat dapat dilihat pada Lampiran 31.Tidak 

terdapat penambahan entitas baru. 

5. Physical Diagram Model (PDM) 

PDM untuk sprint iterasi keempat dapat dilihat pada Lampiran 31. Tidak 

terdapat penambahan entitas baru. 

6. Desain I/O 

Berikut adalah desain I/O dari aplikasi manajemen pemeringkatan 

kemahasiswaan menggunakan panduan simkatmawa ristekdikti pada bagian 

Kemahasiswaan Universitas Dinamika untuk scrum iterasi keempat. 

a. Tampilan Perhitungan skor pemeringkatan 

Halaman perhitungan skor pemeringkatan digunakan untuk menghitung dan 

menyimpan hasil skor akhir dari data berkas pemeringkatan yang didapat. Proses 

perhitungan dilakukan pada halaman dashboard kelola berkas dengan menekan 

tombol hitung pemeringkatan. Pada halaman dashboard kelola berkas terdapat 

informasi mengenai tentang jumlah data yang telah terverifikasi atau belum dari 

data berkas kegiatan mahasiswa. Pada halaman tersebut juga terdapat informasi 
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mengenari skor pemeringkatan sementara. Halaman tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 32 dan Lampiran 33 untuk melihan hasil cetak laporan perhitungan. 

b. Dashboard informasi hasil perhitungan skor dan detail setiap kategori 

Halaman dashboard 

Halaman dashboard informasi hasil perhitungan skor adalah dashboard 

utama dari aplikasi manajemen pemringkatan. Pada halaman tersebut ditampilan 

informasi nilai skor tentang periode yang telah lewat beserta detailnya. Halaman 

Dashboard utama aplikasi dapat dilihat pada Lampiran 34. 

7. Sprint Review Iterasi Keempat 

Pada sprint review dilakukan pengujian blackbox testing. Blackbox testing 

dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan dan 

menghasilkan output yang diharapkan. 

Tabel 4.6 Uji Coba Sprint Iterasi Keempat 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Status 
1. Proses filter 

detail periode 
pemeringkatan 
pada 
dashboard 

Tahun periode 
pemeringkatan 
dan nama aspek 
penilaian 

Keluar detail 
pemeringkatan pada bawah 
filter dashboard 

Sukses 

2 Proses 
perhitungan 
dengan 
panduan 
Simkatmawa 
Ristekdikti 
2019 

𝑁𝑁𝑖𝑖 =  �𝑥𝑥𝑗𝑗 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗  
 
𝑥𝑥𝑗𝑗 = Nilai yang 
didapat dari data 
kegiatan 
 
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗  = Bobot 
yang 
dimasukkan 
operator 

𝑁𝑁𝑖𝑖 = Total skor Sukses 
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Tabel 4.6 Uji Coba Sprint Iterasi Keempat (Lanjutan) 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Status 
3 Melihat hasil 

perhitungan 
Klik Tombol 
perhitungan 

Diarahkan ke halaman hasil 
perhitungan 

Sukses 

4 Melakukan 
reset 
perhitungan 

Klik tombol 
reset 
perhitungan 

Perhitungan berhasil di 
reset 

Sukses 

5 Melakukan 
cetak laporan 
hasil 
pemeringkatan 

Klik tombol 
cetak hasil 

Berhasil download hasil 
laporan 

sukses 

  Pada sprint review keempat tidak ada Feedback yang didapatkan setelah 

demo ke Kabag Kemahasiswan hal ini dikarenakan PBI yang sudah dikerjakan 

sudah sesuai dengan kebutuhan, sehingga sprint dinyatakan selesai dan alur 

penggunaan aplikasi dapat dilihat pada bambar berikut : 

 

Gambar 4.6 Alur Penggunaan Aplikasi 

4.2 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan tahap evaluasi aplikasi manajemen 

pemeringkatan berbasis web dengan membandingkan hasil perhitungan manual 

menggunakan excel dengan hasil yang dihitung oleh aplikasi. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah perhitungan di aplikasi sesuai dengan excel atau tidak. 

Berikut adalah contoh kasusnya: 
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Tabel 4.7 Contoh Tabel Data Aspek Penilaian dan Bobot 

No Aspek Penilaian Presentase 
1 Institusi 20% 
2 Kegiatan Non Lomba/Pengakuan/Rekognisi 10% 
3 Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri 30% 
4 Prestasi Kegiatan Ko dan ekstrakulikuler Belmawa  40% 

Setelah itu, menentukan indikator penilaian dan nilai skor dari masing-

masing aspek penilaian. Tabel detail indikator penilaian dan nilai skor dapat dilihat 

pada Lampiran 35. 

Kemudian ada beberapa berkas institusi dan berkas kegiatan mahasiswa 

yang ditambahkan oleh kemahasiswaan maupun mahasiswa. Data uji coba dapat 

dilihat pada Lampiran 36. 

Setelah diketahui total skor yang didapat pada setiap aspek yang dinilaikan, 

selanjutnya dilakukan proses perhitungan menggunakan rumus yang telah dapat 

dilihat pada Bab 2. Perhitungan nilai akhir diakumulasi dari hasil penjumlahan 

empat aspek sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Perhitungan Skor Akhir 

Aspek Penilaian Perolehan 
Skor 

Nilai 
Maksimal 

Presentase Skor 
Akhir 

Institusi 9 3 20% 0.6 
Kegiatan Non 
Lomba/Pengakuan/ 
Rekognisi 

4 3 10% 1.3 

Prestasi Kegiatan Ko 
dan Ekstrakurikuler 
Mandiri 

5.5 3 30% 0.5 

Prestasi Kegiatan Ko 
dan ekstrakulikuler 
Belmawa  

15.5 7.5 40% 0.8 

Total  3.2 

Hasil perhitungan dari aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.7.  
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Gambar 4.7 Hasil Perhitungan 

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari 

excel dan hasil perhitungan dari aplikasi menghasilkan nilai yang sama. Sehingga, 

uji coba ini dinyatakan berhasil. 
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5 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi aplikasi manajemen 

pemeringkatan kemahasiswaan berbasis web yang telah dilakukan, kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat digunakan mahasiswa sebagai media penyimpanan hasil 

prestasi dan kemahasiswaan memiliki media untuk menyimpan berkas atau 

data prestasi mahasiswa. 

2. Aplikasi ini mempermudah bagian kemahasiswaan dalam melakukan 

manajemen data dan berkas karena semua pihak terkait bisa mengakses dan 

meng-inputkan secara mandiri, sehingga bagian kemahasiswaan tinggal 

melakukan validasi. 

3. Aplikasi ini menggunakan Panduan Simkatmawa Ristekdikti yang digunakan 

sebagai standart untuk melakukan penilaian agar kemahasiswaan bisa 

memperbaiki pada bagian yang kurang. 

4. Dashboard dari aplikasi ini membantu Kepala Bagian Kemahasiswaan, Wakil 

Rektor III dalam monitoring proses pelaporan kegiatan. 

5.2 Saran 

Aplikasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan menggunakan panduan 

simkatmawa ristekdikti, pada form tambah data atau upload berkas kegiatan data 

untuk Kemahasiswaan dan mahasiswa dikembangkan menjadi dinamis.
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