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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Analisis Kebutuhan 

 Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan permasalahan yang 

terjadi, serta mengumpulkan data yang diperlukan data yang diperlukan dalam 

perancangan dan pembangunan sistem. Pada bagian ini akan diterapkan metode 

RAD tahap requirement planning dengan melakukan wawancara dengan Manager 

IT Universitas Multimedia Nusantara.  

2. Telaah Literatur 

 Telaah literatur dilakukan untuk mempelajari literatur yang berhubungan 

dengan perancangan sistem Self-Service Document Printing Kiosk.  

3. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dilakukan dengan membuat Business Requirement, 

data flow diagram (DFD), flowchart diagram, entity relationship diagram (ERD), 

struktur tabel, dan rancangan antarmuka. Pada bagian ini akan diterapkan metode 

RAD tahap RAD design workshop. 

4. Pemrograman Sistem 

 Pemrograman sistem dilakukan dengan menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP dengan framework Yii2 dan database Oracle. Pada bagian ini 
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akan diterapkan metode RAD tahap RAD design workshop dengan membuat 

prototype dari desain yang telah dibuat dan mendemonstrasikannya kepada 

pengguna untuk mendapatkan tanggapan. Hasil dari tanggapan dapat digunakan 

untuk keperluan revisi desain sistem dan prototype. Tahap design workshop akan 

terus berlanjut hingga tidak ada revisi atau kebutuhan tambahan dari pengguna. 

5. Pengujian Sistem 

Setelah tahap RAD design workshop selesai, maka dilanjutnya dengan 

metode RAD tahap implementation. Tahap implementation dilakukan dengan 

melakukan pengujian sistem dengan menggunakan metode Black Box Testing. 

6. Evaluasi Sistem 

 Evaluasi sistem dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang dibuat 

menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM). Hasil dari kuisioner 

akan dianalisa menggunakan skala Likert. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1  Business Requirement 

 Business Requirement (BR) merupakan dokumen yang menjelaskan 

kebutuhan sistem. Sistem Self-Service Document Printing Kiosk membedakan 

pengguna menjadi 2, yaitu Mahasiswa dan Admin. Mahasiswa dapat melakukan 

cetak dokumen Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, Transkrip Sementara, Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif, Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, dan 

Surat Keterangan Lulus tanpa perlu melakukan request melalui sistem Gapura. 

Admin dapat melihat daftar cetak dokumen melalui halaman monitoring cetak 
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dokumen pada sistem dan dapat menambah data master dan melakukan update data 

master yang digunakan pada sistem.  

 Pada sistem Self-Service Document Printing Kiosk, terdapat 4 definisi 

kebutuhan, yaitu Cetak Dokumen, Monitoring Cetak Dokumen, Master Data, dan 

Login.  

A. Cetak Dokumen 

Pada proses cetak dokumen, sistem akan menyediakan halaman untuk 

melakukan cetak dokumen. Pada halaman tersebut, mahasiswa dapat melakukan 

cetak dokumen tanpa perlu melakukan request di sistem Gapura. Selanjutnya 

mahasiswa dapat memilih dokumen yang dapat dicetak serta dapat melakukan 

preview dari dokumen yang akan dicetak. Setelah selesai mencetak dokumen, 

terdapat halaman feedback dan terdapat 3 pilihan feedback, yaitu gagal cetak, tinta 

habis, dan cetak berhasil. Dokumen yang dicetak memiliki ketentuan khusus yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Dokumen yang dapat dicetak adalah Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil 

Studi, Transkrip Sementara, Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, Surat 

Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, dan Surat Keterangan Lulus. 

2. Setiap dokumen memakai format sesuai template yang telah dibuat. 

3. Setiap dokumen membutuhkan unique code yang memiliki 8 digit random 

huruf dan angka. 

4. Unique code akan dicetak pada dokumen dalam bentuk QR code. 
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5. Tanda tangan pada dokumen berupa digital yang diambil dari master tanda 

tangan. 

6. Transkrip Sementara dapat dicetak dalam Bahasa Indonesia atau bahasa 

Inggris. 

7. Semester pada Kartu Hasil Studi merupakan semester dimana mahasiswa 

tersebut aktif (tidak melakukan cuti semester). 

8. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dapat dicetak jika mahasiswa 

merupakan mahasiswa aktif Universitas Multimedia Nusantara. 

9. Jika mahasiswa membutuhkan template khusus untuk Surat Keterangan 

Mahasiswa Aktif, maka akan ditampilkan panduan request format khusus 

pada sistem Gapura. 

10. Tanggal berlaku Surat Keterangan Mahasiswa Aktif didapat dari hari 

terakhir Ujian Semester. 

11. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dan Surat Keterangan Selesai Sidang 

TA/Skripsi menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam 1 

dokumen. 

12. Surat Keterangan Selesai sidang TA/Skripsi dapat dicetak jika nilai di 

myUMN sudah ditampilkan dengan nilai minimal C. 

13. Surat Keterangan Selesai sidang TA/Skripsi dapat dicetak jika belum 

melakukan cetak Surat Keterangan Lulus. 

14. Surat Keterangan Lulus dapat dicetak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa 

Inggris. 
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15. Surat Keterangan Lulus hanya dapat dicetak jika status Yudisium di 

myUMN adalah complete. 

16. Pada saat mencetak Surat Keterangan Lulus, terdapat opsi untuk mencetak 

Transkrip Sementara. 

B. Monitoring Cetak Dokumen 

Pada proses monitoring cetak dokumen, sistem akan menyediakan halaman 

untuk melakukan monitoring cetak dokumen yang terjadi pada sistem.  Halaman 

monitoring cetak dokumen hanya dapat diakses oleh Admin. Pada halaman ini, 

Admin dapat melihat seluruh informasi transaksi cetak dokumen yang terjadi di 

sistem. Informasi yang ditampilkan adalah Nama Mahasiswa, Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM), Program Studi Mahasiswa, Angkatan Mahasiswa, Tanggak 

Cetak, Sisa Cetak, Jenis Dokumen, Semester Cetak, Semester KHS (Jika mencetak 

dokumen Kartu Hasil Studi), dan Unique Code. 

C. Master Data 

Pada proses master data, sistem akan menyediakan halaman yang dapat 

digunakan oleh admin untuk mengubah master data yang digunakan dalam sistem. 

Halaman master data hanya dapat diakses oleh Admin. Pada halaman master data 

dapat dibedakan menjadi 4 halaman, yaitu Master Dokumen, Master Tanda Tangan, 

Jumlah Kertas, dan Master Nomor Surat. 

1. Master Dokumen 

Pada halaman master dokumen, admin dapat mengisi form untuk 

menambah data master dokumen serta melihat daftar master dokumen yang 
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menampilkan informasi Jenis Dokumen, Batas Cetak, dan Status. Selain itu, 

Admin dapat melakukan update data master dokumen dengan mengisi form 

update master dokumen. 

2. Master Tanda Tangan 

Pada halaman master tanda tangan, admin dapat mengisi form untuk 

menambah data master tanda tangan serta melihat daftar master tanda 

tangan yang menampilkan informasi Nama, File Tanda Tangan, dan Status. 

Selain itu, Admin dapat melakukan update data status master tanda tangan. 

3. Jumlah Kertas 

Pada halaman jumlah kertas, admin dapat melihat data jumlah kertas yang 

tersimpan pada sistem dan melakukan update data jumlah kertas. 

4. Master Nomor Surat 

Pada halaman master nomor surat, admin dapat melihat format nomor surat 

dan melakukan update masing-masing format nomor surat. Format nomor 

surat tersebut adalah format nomor Surat Keterengan Mahasiswa Aktif, 

format nomor Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, format nomor 

Surat Keterangan Lulus Bahasa Indonesia, dan format nomor Surat 

Keterangan Lulus Bahasa Inggris. 

D. Login 

Pada proses login, sistem akan membagi 2 proses login menjadi login 

mahasiswa dan login admin. Pada login mahasiswa, mahasiswa dapat melakukan 

login ke sistem dengan melakukan tapping Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada 
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reader yang tersedia di mesin kiosk. Pada login admin, admin dapat melakukan 

login ke sistem dengan menggunakan akun Single Sign On (SSO). 

3.2.2  Data Flow Diagram 

 Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data 

yang terdapat pada sistem yang telah dirancang dan dibangun. Pada sistem ini 

terdapat 5 buah DFD yang dirancang untuk sistem, yaitu 1 buah Context Diagram 

untuk aliran data keseluruhan sistem, 1 buah Diagram Level 1 untuk menjelaskan 

lebih dalam aliran data dengan aliran data pada database, dan 3 buah Diagram Level 

2 untuk setiap proses yang terdapat pada sistem. 

A. Data Flow Diagram Level 0 

 
Gambar 3.1 Data Flow Diagram Level 0 

Gambar 3.1 merupakan Data Flow Diagram Level 0 atau Context Diagram 

untuk sistem Self Service Document Printing. Context Diagram untuk sistem Self 

Service Document Printing mempunyai 4 buah entitas, yaitu Mahasiswa, Admin, 

dan UMN SSO, dan JSPrintManager. 
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Mahasiswa merupakan orang yang mengakses sistem melalui sistem kiosk 

dan merupakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Admin merupakan 

orang yang bertugas untuk mengawasi dan memelihara sistem. Admin juga dapat 

melakukan penambahan dan perubahan data master yang digunakan pada sistem. 

UMN Single Sign On (SSO) merupakan sistem yang digunakan oleh admin untuk 

melakukan login pada sistem sisi admin. JSPrintManager merupakan aplikasi yang 

digunakan sistem untuk memberi perintah print pada printer yang terdapat pada 

mesin. 

B. Data Flow Diagram Level 1 

Gambar 3.2 merupakan Data Flow Diagram Level 1 yang digunakan untuk 

memperjelas aliran data yang terjadi pada sistem berserta aliran data yang terjadi 

pada database. Pada Data Flow Diagram Level 1 terdapat 3 proses, yaitu Login, 

Cetak Dokumen, dan Master Data. 

Proses Login memiliki aliran data dari 3 tabel, yaitu S3P_CARD_VU_TBL, 

S3P_PERSONAL_DATA_VW, dan S3P_ADMIN_TBL yang hanya memberikan 

data pada proses. Proses Login berhubungan dengan 3 buah entitas, yaitu 

Mahasiswa dengan total input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1,Admin 

dengan total input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1, dan UMN SSO dengan 

total input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1. 

Proses Cetak Dokumen memiliki aliran data dari 9 tabel dan 7 view, yaitu 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL, S3P_CETAK_KHS_TBL, 

S3P_NO_SURAT_SKMA_TBL, S3P_NO_SURAT_SKSS_TBL, 



 
 

22 
 

S3P_NO_SURAT_SKL_IND_TBL, serta S3P_NO_SURAT_SKL_ENG_TBL 

sebagai tabel pada database yang memberikan data ke dalam proses serta menerima 

data dari proses, S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL, S3P_MASTER_TTD_TBL, 

S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL, S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL, 

S3P_MASTER_NO_SKLIND_TBL, serta S3P_MASTER_NO_SKLENG_TBL 

sebagai tabel pada database yang hanya memberikan data ke dalam proses, dan 

S3P_TERM_TBL_VW, S3P_KET_AKTIF_VW, S3P_KET_LULUS_VW, 

S3P_KHS_VW, S3P_KET_LULUS_SKRIPSI_VW, S3P_KRS_VW, serta 

S3P_TRANSCRIPT_VW sebagai view pada database yang yang hanya 

memberikan data ke dalam proses.  Proses Cetak Dokumen berhubungan dengan 3 

buah entitas, yaitu Mahasiswa dengan total input sebanyak 4 dan total output 

sebanyak 3, Admin dengan total input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1, dan 

JSPrintManager dengan total input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1. 

Proses Master Data memiliki aliran data dari 7 tabel, yaitu 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL, S3P_MASTER_TTD_TBL, 

S3P_PAPER_COUNT_TBL, S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL, 

S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL, S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL, dan 

S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL yang seluruhnya memberikan data ke dalam 

proses dan menerima data dari proses. Proses Master Data hanya berhubungan 

dengan 1 entitas yaitu Admin dengan total input sebanyak 9 dan total output 

sebanyak 7
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1    
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C. Data Flow Diagram Login 

 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram Login 

Gambar 3.3 merupakan Data Flow Diagram Level 2 pada proses Login. 

Proses Login memiliki 2 subproses, yaitu Login Mahasiswa dan Login Admin. Pada 

subproses Login Mahasiswa, Mahasiswa melakukan input data KTM yang akan 

diproses dengan menggunakan Data NIM yang didapat dari tabel 

S3P_CARD_VU_TBL. Data NIM tersebut akan diproses menjadi Data Mahasiswa 

yang didapat dari tabel S3P_PERSONAL_DATA_VW, kemudian Data Mahasiswa 

tersebut akan ditampilkan ke Mahasiswa. 

Pada subproses Login Admin, Admin melakukan input Data Login SSO 

yang kemudian akan diproses menjadi SSO Ticket yang akan dikirim ke UMN 

SSO. UMN SSO akan mengeluarkan output berupa Email SSO yang akan diproses 

menjadi Data Admin yang didapat dari tabel S3P_ADMIN_TBL, kemudian Data 

Admin tersebut akan ditampilkan ke Admin. 
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D. Data Flow Diagram Cetak Dokumen 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Cetak Dokumen 

Gambar 3.4 merupakan Data Flow Diagram Level 2 pada proses Cetak 

Dokumen. Proses Cetak Dokumen memiliki 4 subproses, yaitu Cek Sisa Cetak, 

Generate Dokumen, Print Dokumen, dan Monitoring Cetak Dokumen. Pada 

subproses Cek Sisa Cetak, Mahasiswa akan mengirim input berupa ID Dokumen 

yang didapat dari dokumen yang dipilih Mahasiswa dan akan diproses menjadi Data 

Sisa Cetak Dokumen yang didapat dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL 

atau S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. 



 
 

26 
 

Pada subproses Generate Dokumen, Mahasiswa akan mengirim input 

berupa ID Dokumen yang didapat dari dokumen yang dipilih Mahasiswa dan Data 

Mahasiswa yang kemudian akan dilakukan proses sehingga menjadi Data Dokumen 

yang didapat dari view pada database yang bergantung pada pilihan dokumen. Data 

Dokumen dapat diambil dari 6 view, yaitu S3P_KRS_VW untuk dokumen Kartu 

Rencana Studi, S3P_KHS_VW untuk dokumen Kartu Hasil Studi, 

S3P_TRANSCRIPT_VW untuk dokumen Transkrip Sementara, 

S3P_KET_AKTIF_VW untuk dokumen Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, 

S3P_KET_LULUS_SKRIPSI_VW untuk dokumen Surat Keterangan Selesai 

Sidang TA/Skripsi, dan S3P_KET_LULUS_VW untuk dokumen Surat Keterangan 

Lulus. Selain itu, terdapat juga Data Master Tanda Tangan, Data Format Nomor 

Surat dan Data Sequence Nomor Surat sebagai pelengkap untuk membuat Data 

Dokumen. Data Master Tanda tangan didapat dari tabel 

S3P_MASTER_TTD_TBL. Data Format Nomor Surat dan Data Sequence Nomor 

Surat didapat dari tabel S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL dan tabel 

S3P_NO_SURAT_SKMA untuk dokumen Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, 

tabel S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL dan tabel S3P_NO_SURAT_SKSS untuk 

dokumen Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL dan tabel S3P_NO_SURAT_SKLIND 

untuk dokumen Surat Keterangan Lulus Bahasa Indonesia, serta tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL dan tabel S3P_NO_SURAT_SKLENG 

untuk dokumen Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris. 
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Pada subproses Print Dokumen, Mahasiswa akan mengirim input berupa 

Data  Dokumen yang didapat dari subproses Generate Dokumen yang akan diproses 

menjadi File Dokumen. File Dokumen akan dikirim sebagai input ke 

JSPrintManager yang akan mengeluarkan output berupa Print Order untuk 

memerintahkan printer pada sistem untuk melakukan print dokumen. Setelah 

printer selesai mencetak dokumen, mahasiswa akan mendapatkan output berupa 

dokumen dan akan mengirimkan input berupa Data Cetak Dokumen yang akan 

dikirim ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dan S3P_CETAK_KHS_TBL 

jika dokumen yang dicetak adalah Kartu Hasil Studi. 

Pada subproses Monitoring Cetak Dokumen, Admin dapat melihat Daftar 

Cetak Dokumen yang didapat dari tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dan 

S3P_CETAK_KHS_TBL. Selain itu, Admin dapat melakukan filter data dengan 

mengirimkan input berupa Data Filter Dokumen yang akan diproses menjadi Daftar 

Cetak Dokumen yang telah terfilter. 
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E. Data Flow Diagram Master Data 

 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram Master Data 

Gambar 3.5 merupakan Data Flow Diagram Level 2 pada proses Master 

Data. Proses Master Data memiliki 4 subproses, yaitu Master Dokumen, Master 

Tanda Tangan, Paper Count, dan Master Nomor Surat. Pada subproses Master 

Dokumen, Admin dapat melihat Daftar Master Dokumen. Admin dapat melakukan 

tambah Data Master Dokumen dengan mengirim input Data Master Dokumen. 

Selain itu, Admin juga dapat melakukan update Data Master Dokumen dengan 

mengirim input Data Update Master Dokumen. Seluruh aliran data di subproses 

Master Dokumen akan menggunakan tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. 
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Pada subproses Master Tanda Tangan, Admin dapat melihat Daftar Master 

Tanda Tangan. Admin dapat melakukan tambah Data Master Tanda Tangan dengan 

mengirim input Data Master Tanda Tangan. Selain itu, Admin dapat melakukan 

update Data Master Tanda Tangan dengan mengirim input Data Update Master 

Tanda Tangan. Seluruh aliran data di subproses Master Tanda Tangan akan 

menggunakan tabel S3P_MASTER_TTD_TBL. 

Pada subproses Paper Count, Admin dapat melihat Data Jumlah Paper. 

Admin dapat melakukan update Data Jumlah Papert dengan mengirim input Data 

Update Jumlah Papert. Seluruh aliran data di subproses Paper Count akan 

menggunakan tabel S3P_PAPER_COUNT_TBL. 

Pada subproses Master Nomor Surat, Admin dapat melihat Data Nomor 

Surat Keterangan Mahasiswa Aktif (SKMA) yang berasal dari tabel 

S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL, Data Surat Keterangan Selesai Sidang 

TA/Skripsi (SKSS) yang berasal dari tabel S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL, Data 

Surat Keterangan Lulus (SKL) Bahasa Indonesia yang berasal dari tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL, dan Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris 

yang berasal dari tabel S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL. Selain itu, Admin 

dapat melakukan update Data Nomor SKMA dengan mengirim input Data Update 

Nomor SKMA yang akan diproses dan disimpan pada tabel 

S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL, melakukan update Data Nomor SKSS dengan 

mengirim input Data Update Nomor SKSS yang akan diproses dan disimpan pada 

tabel S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL, melakukan update Data Nomor SKL 

Bahasa Indonesia dengan mengirim input Data Update Nomor SKL Bahasa 
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Indonesia yang akan diproses dan disimpan pada tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL, dan melakukan update Data Nomor SKL 

Bahasa Inggris dengan mengirim input Data Update Nomor SKL Bahasa Inggris 

yang akan diproses dan disimpan pada tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL. 

3.2.3 Flowchart 

 Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari sistem yang 

telah dirancang dan dibangun. Pada sistem ini flowchart terdapat 17 buah flowchart 

yang dirancang, yaitu flowchart mahasiswa, flowchart login mahasiswa, flowchart 

Kartu Rencana Studi, flowchart Kartu Hasil Studi, flowchart Transkrip Sementara, 

flowchart Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, flowchart Surat Keterangan Selesai 

Sidang TA/Skripsi, flowchart Surat Keterangan Lulus, flowchart check syarat Surat 

Keterangan Lulus, flowchart cetak Surat Keterangan Lulus,  flowchart Sisa Cetak 

Dokumen, flowchart Cetak Dokumen, flowchart feedback, flowchart admin, 

flowchart login admin, flowchart master dokumen, flowchart monitoring cetak 

dokumen, flowchart master tanda tangan, flowchart jumlah kertas, dan flowchart 

master nomor surat. 
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A. Flowchart Mahasiswa 

 
Gambar 3.6 Flowchart Mahasiswa 

Gambar 3.6 merupakan flowchart mahasiswa. Setelah mahasiswa berhasil 

melakukan login, maka akan ditampilkan halaman utama mahasiswa dimana 

terdapat 6 pilihan dokumen untuk dicetak, yaitu Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu 

Hasil Studi (KHS), Transkrip Sementara, Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, Surat 
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Keterangan Selesai Sidang Tugas Akhir (TA) atau Skripsi, dan Surat Keterangan 

Lulus. 

B. Flowchart Login Mahasiswa 

 
Gambar 3.7 Flowchart Login Mahasiswa 

Gambar 3.7 merupakan flowchart login mahasiswa. Alur dimulai saat 

mahasiswa melakukan tapping Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada reader yang 

disediakan pada mesin kiosk. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi data 

KTM pada table S3P_CARD_VU_TBL. Jika validasi berhasil maka sistem akan 

membaca data mahasiswa pada Table S3P_PERSONAL_DATA_TBL. 

C. Flowchart Kartu Rencana Studi 

Gambar 3.8 merupakan flowchart Kartu Rencana Studi (KRS). Alur dimulai 

dengan sistem membaca data Surat Keterangan Lulus pada view 

S3P_KET_LULUS_VW. Jika data Surat Keterangan Lulus ditemukan, maka 

sistem akan menampilkan halaman dokumen tidak bisa dicetak. Kemudian sistem 
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akan membaca data KRS mahasiswa pada view S3P_KRS_VW dan 

S3P_TERM_TBL_VW. Jika data KRS tidak ditemukan, maka sistem akan 

menampilkan halaman kartu rencana studi tidak ditemukan. Jika data KRS 

ditemukan, maka sistem akan membaca data master KRS pada tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL dan akan melakukan pengecekan sisa cetak 

dokumen. Jika sisa cetak lebih besar dari 0 maka sistem akan menampilkan halaman 

konfirmasi. Jika sisa cetak lebih kecil dari 1 maka sistem akan menampilkan 

halaman dokumen tidak bisa dicetak. 

Pada halaman konfirmasi cetak, terdapat tombol tidak, tombol preview, dan 

tombol ya. Jika tombol tidak dipilih, maka sistem akan kembali menampilkan 

halaman utama mahasiswa. Jika tombol preview dipilih, sistem akan membaca data 

KRS pada tabel S3P_KRS_VW, S3P_TERM_TBL_VW, dan 

S3P_MASTER_TTD_TBL dan akan menampilkan modal berisi preview dokumen 

KRS. Jika tombol ya dipilih, sistem akan melakukan cetak dokumen. 

Setelah melakukan cetak dokumen, sistem akan menampilkan halaman 

feedback. Jika mahasiswa memilih cetak berhasil, maka sistem akan melakukan 

insert data cetak KRS ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dengan data ID 

Cetak, NIM Pencetak, Jenis Dokumen, tanggal cetak, sisa cetak dengan nilai yaitu 

sisa cetak -1, dan unique code. 
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Gambar 3.8 Flowchart Kartu Rencana Studi 
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D. Flowchart Kartu Hasil Studi 

 
Gambar 3.9 Flowchart Kartu Hasil Studi 

 Gambar 3.9 merupakan flowchart Kartu Hasil Studi. Setelah mahasiswa 

memilih tombol Kartu Hasil Studi (KHS) pada halaman utama mahasiswa, sistem 

akan membaca data Surat Keterangan Lulus pada view S3P_KET_LULUS_VW. 

Jika data Surat Keterangan Lulus ditemukan, maka sistem akan menampilkan 

halaman dokumen tidak bisa dicetak. Kemudian sistem akan membaca data 

semester KHS dari view S3P_KRS_VW. Jika data semester KHS tidak ditemukan, 

maka sistem akan menampilkan halaman KHS tidak ditemukan. Jika mahasiswa 
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memiliki semester KHS lebih dari 8, maka sistem akan menampilkan tombol 

selanjutnya pada bagian kanan bawah halaman untuk menampilkan sisa pilihan 

semester KHS. 

 Setelah mahasiswa memilih pilihan semester KHS, sistem akan membaca 

data master KHS dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. Kemudian sistem 

akan melakukan pengecekan pada sisa cetak dokumen. Jika sisa cetak lebih besar 

dari 0 maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Jika sisa cetak lebih 

kecil dari 1 maka sistem akan menampilkan halaman dokumen tidak bisa dicetak. 

 Pada halaman konfirmasi cetak, terdapat tombol tidak, tombol preview, dan 

tombol ya. Jika tombol tidak dipilih, maka sistem akan kembali menampilkan 

halaman utama mahasiswa. Jika tombol preview dipilih, sistem akan membaca data 

KHS pada tabel S3P_KHS_TBL dan S3P_MASTER_TTD_TBL. Kemudian sistem 

akan menampilkan modal berisi preview dokumen KHS yang akan dicetak. Jika 

tombol ya dipilih, sistem akan melakukan cetak dokumen. 

 Setelah melakukan cetak dokumen, sistem akan menampilkan halaman 

feedback. Jika mahasiswa memilih cetak berhasil, maka sistem akan melakukan 

insert data cetak KHS ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dan insert data 

cetak semester pilihan KHS ke tabel S3P_CETAK_KHS_TBL dengan data ID 

Cetak, NIM Pencetak, Jenis Dokumen, tanggal cetak, sisa cetak dengan nilai yaitu 

sisa cetak -1, dan unique code.  
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E. Flowchart Transkrip Sementara 

 
Gambar 3.10 Flowchart Transkrip Sementara 
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Gambar 3.10 merupakan flowchart Transkrip Sementara. Pada awal alur, 

sistem akan membaca data Surat Keterangan Lulus pada view 

S3P_KET_LULUS_VW. Jika data Surat Keterangan Lulus ditemukan, maka 

sistem akan menampilkan halaman dokumen tidak bisa dicetak. Kemudian sistem 

akan membaca data Transkrip Sementara dari view S3P_TRANSCRIPT_VW. Jika 

data Transkrip Sementara tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan 

halaman Transkrip Sementara tidak ditemukan. Jika data Transkrip Sementara 

ditemukan, maka akan menampilkan  halaman pilihan bahasa Transkrip Sementara. 

Jika user memilih cetak Transkrip Sementara Bahasa Indonesia, maka sistem akan 

membaca data master Transkrip Sementara Bahasa Indonesia dari tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL dan sistem akan melakukan pengecekan sisa 

cetak dokumen Transkrip Sementara Bahasa Indonesia. Jika user memilih cetak 

Transkrip Sementara Bahasa Inggris, maka sistem akan membaca data master 

Transkrip Sementara Bahasa Inggris dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL 

dan sistem akan melakukan pengecekan sisa cetak dokumen Transkrip Sementara 

Bahasa Inggris. 

 Selanjutnya, sistem akan melakukan pengecekan sisa cetak. Jika sisa cetak 

lebih besar dari 0 maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Jika sisa 

cetak lebih kecil dari 1 maka sistem akan menampilkan halaman dokumen tidak 

bisa dicetak. Pada halaman konfirmasi cetak Transkrip Sementara, terdapat tombol 

tidak, tombol preview, dan tombol ya. Jika tombol tidak dipilih, maka sistem akan 

menampilkan halaman utama mahasiswa. Jika tombol preview dipilih, sistem akan 

membaca data Transkrip Sementara dari tabel S3P_TRANSCRIPT_TBL dan 
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S3P_MASTER_TTD_TBL. Kemudian sistem akan menampilkan modal berisi 

preview dokumen Transkrip Sementara yang akan dicetak. Jika tombol ya dipilih, 

sistem akan melakukan cetak dokumen. 

Setelah melakukan cetak dokumen, sistem akan menampilkan halaman 

feedback. Jika mahasiswa memilih cetak berhasil, maka sistem akan melakukan 

insert data cetak Transkrip Sementara ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL 

dengan data ID Cetak, NIM Pencetak, Jenis Dokumen, tanggal cetak, sisa cetak 

dengan nilai yaitu sisa cetak -1, dan unique code. 
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F. Flowchart Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 

 
Gambar 3.11 Flowchart Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 

Gambar 3.11 merupakan flowchart Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. 

Pada awal alur ini, sistem akan menampilkan syarat untuk mencetak Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif. Kemudian sistem akan membaca data mahasiswa 

aktif dari S3P_KET_AKTIF_VW. Jika data ditemukan maka sistem akan 
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menampilkan halaman pilih format Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Jika data 

tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan halaman syarat tidak terpenuhi. 

 Pada halaman pilih format Surat Keterangan Mahasiswa Aktif terdapat 2 

pilihan format, yaitu format standard dan format khusus. Jika format khusus dipilih, 

sistem akan menampilkan panduan untuk mencetak format khusus menggunakan 

sistem gapura. Jika format standard dipilih, maka sistem akan membaca data master 

Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL 

dan akan melakukan pengecekan sisa cetak dokumen Surat Keterangan Mahasiswa 

Aktif. 

Jika sisa cetak lebih besar dari 0 maka sistem akan menampilkan halaman 

konfirmasi. Jika sisa cetak lebih kecil dari 1 maka sistem akan menampilkan 

halaman dokumen tidak bisa dicetak. Pada halaman konfirmasi cetak Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif, terdapat tombol tidak, tombol preview, dan tombol 

ya. Jika tombol tidak dipilih, maka sistem akan kembali ke halaman utama 

mahasiswa. Jika tombol preview dipilih, sistem akan membaca data Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif dari tabel S3P_KET_AKTIF_VW, 

S3P_MASTER_TTD_TBL, S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL, dan 

S3P_NO_SURAT_SKMA_TBL. Kemudian sistem akan menampilkan modal 

berisi preview dokumen Surat Keterangan Mahasiswa Aktif yang akan dicetak. Jika 

tombol ya dipilih, sistem akan melakukan cetak dokumen. 

Setelah melakukan cetak dokumen, sistem akan menampilkan halaman 

feedback. Jika mahasiswa memilih cetak berhasil, maka sistem akan melakukan 
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insert data cetak Surat Keterangan Mahasiswa Aktif ke tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dengan data ID Cetak, NIM Pencetak, Jenis 

Dokumen, tanggal cetak, sisa cetak dengan nilai yaitu sisa cetak -1, dan unique 

code. Selanjutnya sistem akan melakukan update sequence nomor Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif ke tabel S3P_NO_SURAT_SKMA_TBL.  

G. Flowchart Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi 

 
Gambar 3.12 Flowchart Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi 
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 Gambar 3.12 merupakan flowchart Surat Keterangan Selesai Sidang 

TA/Skripsi. Pada awal alur ini, sistem akan menampilkan halaman syarat untuk 

mencetak Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi. Kemudian sistem akan 

membaca data Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi pada tabel 

S3P_KET_LULUS_SKRIPSI_VW. Jika data tidak ditemukan maka sistem akan 

menampilkan halaman syarat tidak terpenuhi. Jika data ditemukan maka sistem 

akan melanjutkan dengan pengecekan data cetak surat keterangan lulus pada tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. Jika data cetak surat keterangan lulus 

ditemukan, maka sistem akan menampilkan halaman syarat tidak terpenuhi. Jika 

data cetak surat keterangan lulus tidak ditemukan maka sistem akan melanjutkan 

dengan membaca data master Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi dari 

tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL dan melakukan pengecekan sisa cetak 

dokumen Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi. 

Jika sisa cetak lebih besar dari 0 maka sistem akan menampilkan halaman 

konfirmasi. Jika sisa cetak lebih kecil dari 1 maka sistem akan menampilkan 

halaman dokumen tidak bisa dicetak. Pada halaman konfirmasi cetak Surat 

Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, terdapat tombol tidak, tombol preview, dan 

tombol ya. Jika tombol tidak dipilih, maka sistem akan kembali ke halaman utama 

mahasiswa. Jika tombol preview dipilih, sistem akan membaca data Surat 

Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi dari tabel 

S3P_KET_LULUS_SKRIPSI_VW, S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL, 

S3P_NO_SURAT_SKSS_TBL dan S3P_MASTER_TTD_TBL. Kemudian sistem 

akan menampilkan modal berisi preview dokumen Surat Keterangan Selesai Sidang 
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TA/Skripsi yang akan dicetak. Jika tombol ya dipilih, sistem akan melakukan cetak 

dokumen. 

Setelah melakukan cetak dokumen, sistem akan menampilkan halaman 

feedback. Jika mahasiswa memilih cetak berhasil, maka sistem akan melakukan 

insert data cetak Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi ke tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dengan data ID Cetak, NIM Pencetak, Jenis 

Dokumen, tanggal cetak, sisa cetak dengan nilai yaitu sisa cetak -1, dan unique 

code. Selanjutnya sistem akan melakukan update sequence nomor Surat 

Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi ke tabel S3P_NO_SURAT_SKSS_TBL.  
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H. Flowchart Surat Keterangan Lulus 

 
Gambar 3.13 Flowchart Surat Keterangan Lulus 

Gambar 3.13 merupakan flowchart Surat Keterangan Lulus. Alur dimulai 

dengan menampilkan halaman syarat untuk mencetak Surat Keterangan Lulus. 

Kemudian sistem akan melakukan pengecekan syarat cetak Surat Keterangan 

Lulus. Jika syarat tidak terpenuhi, sistem akan menampilkan halaman syarat tidak 

terpenuhi. Jika syarat terpenuhi sistem akan menampilkan halaman pilih bahasa 

Surat Keterangan Lulus. Pada halaman pilih bahasa Surat Keterangan Lulus, 

terdapat 2 pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  

Setelah memilih bahasa, sistem akan membaca data master Surat 

Keterangan Lulus Bahasa pilihan dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. 
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Kemudian sistem akan melakukan pengecekan sisa cetak dokumen Surat 

Keterangan Lulus Bahasa pilihan. Jika sisa cetak lebih kecil dari 1 maka sistem 

akan menampilkan halaman dokumen tidak bisa dicetak. Jika sisa cetak lebih besar 

dari 0 maka sistem akan membaca data Surat Keterangan Lulus dari tabel 

S3P_KET_LULUS_VW, S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL, 

S3P_NO_SURAT_SKLIND_TBL, dan S3P_MASTER_TTD_TBL untuk Surat 

Keterangan Lulus Bahasa Indonesia. Untuk Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris, 

data akan diambil dari tabel S3P_KET_LULUS_VW, 

S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL, S3P_NO_SURAT_SKLENG_TBL, dan 

S3P_MASTER_TTD_TBL. 

Selanjutnya, sistem akan melakukan cetak Surat Keterangan Lulus. Jika 

cetak berhasil, sistem akan melakukan update sequence nomor Surat Keterangan 

Lulus Bahasa Indonesia ke tabel S3P_NO_SURAT_SKLIND_TBL untuk pilihan 

Bahasa Indonesia, sedangkan untuk pilihan Bahasa Inggris sistem akan melakukan 

update sequence nomor Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris ke tabel 

S3P_NO_SURAT_SKLENG_TBL. 
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I. Flowchart Check Syarat Cetak Surat Keterangan Lulus 

 
Gambar 3.14 Flowchart Check Syarat Cetak Surat Keterangan Lulus 

Gambar 3.14 merupakan flowchart check syarat Surat Keterangan Lulus. 

Alur dimulai dengan membaca data Surat Keterangan Lulus dari tabel 

S3P_KET_LULUS_VW. Jika data tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan 

output syarat tidak terpenuhi. Jika data ditemukan, maka sistem akan melanjutkan 

pengecekan dengan membaca data Form Master dari tabel FORM_MASTER. Jika   

data form terdapat yang tidak tervalidasi, maka sistem akan mengeluarkan output 

syarat tidak terpenuhi. Sebaliknya jika semua data form sudah tervalidasi, maka 

sistem akan melanjutkan pengecekan dengan membaca data status peminjaman alat 

dari tabel GPR_EMA_CIRC_HEADER dan GPR_EMA_CIRC_ITEM_DETAIL. 

Jika data ditemukan maka akan mengeluarkan output syarat tidak terpenuhi. 

Sebaliknya jika data tidak ditemukan maka sistem akan melanjutkan pengecekan 

dengan membaca data status peminjaman buku pada tabel SLIMS.LOAN dan 

SLIMS.FINES. Jika data ditemukan maka akan mengeluarkan output syarat tidak 
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terpenuhi. Sebaliknya jika data tidak ditemukan, maka sistem akan mengeluarkan 

output syarat terpenuhi. 

J. Flowchart Cetak Surat Keterangan Lulus 

Gambar 3.15 merupakan flowchart cetak Surat Keterangan Lulus. Alur 

dimulai dengan menampilkan halaman konfirmasi cetak dokumen input. Pada 

halaman konfirmasi cetak dokumen input, terdapat tombol tidak, tombol preview, 

tombol ya, dan opsi untuk mencetak Transkrip Sementara. Jika tombol tidak dipilih, 

maka sistem akan kembali ke halaman utama mahasiswa. Jika tombol preview 

dipilih, sistem akan menampilkan modal berisi preview dokumen input yang akan 

dicetak. Jika tombol ya dipilih, sistem akan melakukan cetak dokumen input. 

Setelah itu, Jika opsi cetak Transkrip Sementara dipilih, maka sistem akan 

membaca data Transkrip Sementara dari tabel S3P_TRANSCRIPT_TBL dan 

S3P_MASTER_TTD_TBL. Kemudian sistem akan melakukan cetak Transkrip 

Sementara dengan bahasa yang sama dengan dokumen input.  

Setelah selesai mencetak dokumen, sistem akan menampilkan halaman 

feedback. Jika mahasiswa memilih cetak berhasil, maka sistem akan melakukan 

insert data cetak dokumen input ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. Jika 

opsi cetak Transkrip Sementara dipilih, maka sistem akan melakukan insert data 

cetak transkrip sementara ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. Setelah itu 

sistem akan mengeluarkan output cetak berhasil. 
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Gambar 3.15 Flowchart Cetak Surat Keterangan Lulus 
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K. Flowchart Sisa Cetak Dokumen 

 
Gambar 3.16 Flowchart Sisa Cetak Dokumen 

Gambar 3.16 merupakan flowchart sisa cetak dokumen. Alur dimulai 

dengan membaca data sisa cetak dokumen input pada tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. Jika data ditemukan, maka sistem akan 

mengeluarkan output data sisa cetak dokumen input bedasarkan data sisa cetak 

dokumen input yang terdapat pada tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. Jika 

data tidak ditemukan, maka sistem akan mengeluarkan output data sisa cetak 

dokumen input bedasarkan data batas cetak dokumen input yang terdapat pada tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. 
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L. Flowchart Cetak Dokumen 

 
Gambar 3.17 Flowchart Cetak Dokumen 

Gambar 3.17 merupakan flowchart cetak dokumen. Alur dimulai dengan 

menampilkan halaman cetak dokumen. Sistem kemudian akan melakukan generate 

unique code secara random. Unique code tersebut kemudian akan dikonversi 

menjadi QR Code. QR code tersebut akan digunakan menjadi footer pada dokumen 

input yang akan dicetak. Selanjutnya sistem akan melakukan generate dokumen 

input dan mencetak dokumen input tersebut. 
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M. Flowchart Feedback Cetak 

 
Gambar 3.18 Flowchart Feedback Cetak 

Gambar 3.18 merupakan flowchart feedback cetak. Alur dimulai dengan 

menampilkan halaman feedback. Pada halaman feedback terdapat 3 pilihan tombol, 

yaitu gagal cetak, tinta habis, dan cetak berhasil. Jika tombol gagal cetak dipilih, 

maka sistem akan melakukan insert email gagal cetak ke tabel 

S3P_SEND_EMAIL_TBL dan akan menampilkan halaman pemberitahuan gagal 

cetak. Jika tombol tinta habis dipilih, maka sistem akan melakukan insert email 

tinta habis ke tabel S3P_SEND_EMAIL_TBL, menampilkan halaman 

pemberitahuan tinta habis, dan melakukan update jumlah kertas pada tabel 

S3P_PAPER_COUNT_TBL. Jika jumlah kertas lebih kecil sama dengan 10, maka 
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sistem akan melakukan insert email alert jumlah kertas ke tabel 

S3P_SEND_EMAIL_TBL. Jika tombol cetak berhasil dipilih, maka sistem akan 

melakukan update jumlah kertas pada tabel S3P_PAPER_COUNT_TBL. Jika 

jumlah kertas lebih kecil sama dengan 10, maka sistem akan melakukan insert email 

alert jumlah kertas ke tabel S3P_SEND_EMAIL_TBL. Kemudian sistem akan 

mengeluarkan output cetak berhasil. 
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N. Flowchart Admin 

 
Gambar 3.19 Flowchart Admin 

Gambar 3.19 merupakan flowchart admin. Alur dimulai dengan melakukan 

login sebagai admin. Setelah melakukan login, sistem akan melakukan pengecekan 

apakah terdapat session email admin. Jika session ditemukan maka sistem akan 
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menampilkan halaman utama admin. Admin dapat memilih 5 menu, yaitu menu 

Master Dokumen, menu Monitoring Cetak Dokumen, menu Master Tanda Tangan, 

dan menu Master Nomor Surat. 

O. Flowchart Login Admin 

Gambar 3.20 merupakan flowchart login admin. Alur dimulai dengan 

menampilkan halaman login Single Sign On (SSO). Setelah admin melakukan input 

email dan password SSO dan tervalidasi, sistem akan membaca data admin pada 

tabel S3P_ADMIN_TBL. Jika email terdaftar pada tabel S3P_ADMIN_TBL, maka 

sistem akan melakukan set session email admin. Sebaliknya jika email tidak 

terdaftar, sistem akan mengeluarkan halaman forbidden access. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Login Admin 
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P. Flowchart Master Dokumen 

Gambar 3.21 merupakan flowchart master dokumen. Alur dimulai dengan 

menampilkan halaman master dokumen yang berisikan form tambah dokumen dan 

daftar dokumen yang didapat dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. Admin 

dapat menambah daftar dokumen dengan mengisi form tambah dokumen dan 

melakukan submit. Jika form tervalidasi, maka sistem akan melakukan insert data 

dokumen ke tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL dan akan menampilkan 

popup data berhasil disimpan. Pada daftar dokumen terdapat tombol update untuk 

menampilkan halaman update dokumen. 

Pada halaman update dokumen, akan ditampilakan form update dokumen 

dimana field sudah terisi oleh nilai dari tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL 

bedasarkan ID Dokumen yang dipilih dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan 

admin. Setelah admin  melakukan submit form update dokumen dan tervalidasi, 

sistem akan melakukan update data dokumen pada tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL, kemudian sistem akan menampilkan popup 

update data berhasil dan sistem akan kembali ke halaman master dokumen. 
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Gambar 3.21 Flowchart Master Dokumen 

 

Q. Flowchart Monitoring Cetak Dokumen 

Gambar 3.22 merupakan flowchart monitoring cetak dokumen. Pada 

halaman monitoring cetak dokumen, terdapat daftar cetak dokumen yang didapat 

dari tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL dan form filter data. Admin dapat 

melakukan filter data daftar cetak dokumen dengan mengisi form tersebut dan 

melakukan submit. Setelah form berhasil disubmit, maka sistem akan menampilkan 

popup filter berhasil dan data yang ditampilkan akan berubah sesuai dengan data 

filter yang telah di-submit. 
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Gambar 3.22 Flowchart Monitoring Cetak Dokumen 

 

R. Flowchart Master Tanda Tangan 

Gambar 3.23 merupakan flowchart master tanda tangan. Pada halaman 

master tanda tangan, terdapat form tambah tanda tangan dan daftar tanda tangan 
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yang didapat dari tabel S3P_MASTER_TTD_TBL. Admin dapat menambah data 

master tanda tangan dengan mengisi form tambah tanda tangan dan melakukan 

submit. Jika submit berhasil dan tervalidasi, maka sistem akan melakukan insert 

data tanda tangan ke tabel S3P_MASTER_TTD_TBL dan menampilkan popup 

data berhasil disimpan. Jika validasi gagal, maka sistem akan menampilkan alert 

data tidak valid.  Selain itu, admin dapat melakukan update data tanda tangan. 

Setelah admin melakukan input update data tanda tangan dan telah tervalidasi, 

maka sistem akan melakukan update data tanda tangan pada tabel 

S3P_MASTER_TTD_TBL dan menampilkan data berhasil di-update. 

 
Gambar 3.23 Flowchart Master Tanda Tangan 
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S. Flowchart Jumlah Kertas 

 

Gambar 3.24 Flowchart Jumlah Kertas 

Gambar 3.24 merupakan flowchart jumlah kertas. Pada halaman jumlah 

kertas, terdapat form update jumlah kertas dan informasi jumlah kertas yang didapat 

dari tabel S3P_PAPER_COUNT_TBL. Admin dapat melakukan update jumlah 

kertas dengan mengisi form update jumlah kertas. Setelah data berhasil dilakukan 

submit dan tervalidasi, sistem akan melakukan update data jumlah kertas pada table 

S3P_PAPER_COUNT_TBL dan menampilkan popup data berhasil di-update. Jika 

validasi gagal, maka sistem akan mengeluarkan alert data tidak valid. 

T. Flowchart Master Nomor Surat 

Gambar 3.25 merupakan flowchart master nomor surat. Pada halaman 

master nomor surat terdapat form update nomor Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 

beserta informasi nomor surat yang didapat dari tabel 

S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL, form update nomor Surat Keterangan Selesai 

Sidang TA/Skripsi beserta informasi nomor surat yang didapat dari tabel 

S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL, form update nomor Surat Keterangan Lulus 
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Bahasa Indonesia beserta informasi nomor surat yang didapat dari tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL, dan form update nomor Surat Keterangan 

Lulus Bahasa Inggris beserta informasi nomor surat yang didapat dari tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_Eng_TBL.  

Admin dapat melakukan update pada form update nomor surat dengan 

mengisi form tersebut dan melakukan submit. Jika data update tidak tervalidasi, 

maka sistem akan mengeluarkan alert data tidak valid. Jika data update nomor surat 

berhasil divalidasi, maka sistem akan melakukan update nomor surat pada tabel  

S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL untuk nomor Surat Keterangan Mahasiswa 

Aktif, tabel S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL untuk nomor Surat Keterangan 

Selesai Sidang TA/Skripsi, tabel S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL untuk 

nomor Surat Keterangan Lulus Bahasa Indonesia, dan tabel 

S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL untuk nomor Surat Keterangan Lulus 

Bahasa Inggris. Kemudian sistem akan menampilkan popup data berhasil di-

update. 



 
 

62 
 

 
Gambar 3.25 Flowchart Master Nomor Surat 

 

3.2.4 Entity Relationship Diagram 

 Gambar 3.26 merupakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang 

digunakan pada sistem ini. Database yang digunakan sistem adalah Oracle yang 

berada pada server milik Universitas Multimedia Nusantara. ERD ini memiliki total 

tabel sebanyak 16 buah dan view sebanyak 9 buah. Huruf PK pada kolom 

melambangkan bahwa kolom tersebut adalah primary key pada tabel. Huruf FK 
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pada kolom melambangkan bahwa kolom tersebut merupakan foreign key. Semua 

view yang terdapat di ERD ini diberikan oleh pihak Department IT Universitas 

Multimedia Nusantara dan tidak akan dibahas lebih lanjut pada laporan ini. 

  Tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL memiliki hubungan one to many 

terhadap tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_LOG, tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL, dan S3P_CETAK_DOKUMEN_LOG. Tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL memiliki hubungan one to one terhadap tabel 

S3P_CETAK_KHS dan S3P_CETAK_DOKUMEN_LOG. 
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Gambar 3.26 Entity Relationship Database Sistem Self-Service Document Printing 
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3.2.6  Struktur Tabel 

 Struktur tabel dari database Sistem Self Service Document Printing adalah 

sebagai berikut. 

1. S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL 

Tabel 3.1 Struktur Tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
DOK_ID VARCHAR2 5 Primary Key 
JENIS_DOKUMEN VARCHAR2 100 Jenis Dokumen 
BATAS_CETAK NUMBER - Batas cetak dokumen per 

semester 
STATUS VARCHAR2 1 Status data master dokumen 
CREATED_DATE DATE - Tanggal data dimasukkan 
CREATED_BY VARCHAR2 11 Emplid yang digunakan 

admin 
 

 Tabel 3.1 merupakan struktur tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar dokumen yang digunakan di sistem. 

2. S3P_MASTER_DOKUMEN_LOG 

Tabel 3.2 Struktur Tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_LOG 
Column Name Data Type Length Information 
DOK_LOG_ID VARCHAR2 5 Primary Key 
DOK_ID VARCHAR2 5 Foreign Key 
JENIS_DOKUMEN VARCHAR2 100 Jenis Dokumen 
BATAS_CETAK NUMBER - Batas cetak dokumen per 

semester 
STATUS VARCHAR2 1 Status data master dokumen 
CREATED_DATE DATE - Tanggal data dimasukkan 
CREATED_BY VARCHAR2 11 Emplid yang digunakan admin 
ACTION VARCHAR2 100 Action yang dilakukan oleh 

admin 
 

Tabel 3.2 merupakan struktur tabel S3P_MASTER_DOKUMEN_LOG. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan catatan perubahan daftar dokumen yang 
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terjadi di sistem. Kolom DOK_ID sebagai foreign key melakukan reference ke tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. 

3. S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL 

Tabel 3.3 Struktur Tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
CETAK_ID VARCHAR2 7 Primary Key 
DOK_ID VARCHAR2 5 Foreign Key 
EMPLID_PENCETAK VARCHAR2 11 Nomor Induk Mahasiswa 

pencetak 
TANGGAL_CETAK DATE - Tanggal dokumen dicetak 
SEMESTER VARCHAR2 4 Semester dokumen dicetak 
SISA_CETAK NUMBER - Sisa cetak dokumen 
UNIQUE_CODE VARCHAR2 8 Unique code pada dokumen 

 

Tabel 3.3 merupakan struktur tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar transaksi cetak dokumen yang terjadi 

di sistem. Kolom DOK_ID sebagai foreign key melakukan reference ke tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. 

4. S3P_CETAK_DOKUMEN_LOG 

Tabel 3.4 Struktur Tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_LOG 
Column Name Data Type Length Information 
CETAK_LOG_ID VARCHAR2 7 Primary Key 
CETAK_ID VARCHAR2 7 Foreign Key 
DOK_ID VARCHAR2 5 Foreign Key 
EMPLID_PENCETAK VARCHAR2 11 Nomor Induk Mahasiswa 

pencetak 
TANGGAL_CETAK DATE - Tanggal dokumen dicetak 
SEMESTER VARCHAR2 4 Semester dokumen dicetak 
SISA_CETAK NUMBER - Sisa cetak dokumen 
UNIQUE_CODE VARCHAR2 8 Unique code pada dokumen 
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Tabel 3.4 merupakan struktur tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_LOG. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan catatan daftar transaksi cetak dokumen yang 

terjadi di sistem. Kolom DOK_ID sebagai foreign key melakukan reference ke tabel 

S3P_MASTER_DOKUMEN_TBL. Kolom CETAK_ID sebagai foreign key 

melakukan reference ke tabel S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL 

5. S3P_CETAK_KHS_TBL 

Tabel 3.5 Struktur Tabel S3P_CETAK_KHS_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
CETAK_ID VARCHAR2 7 Primary Key, Foreign Key 
STRM VARCHAR2 4 Semester KHS yang dipilih 

 

Tabel 3.5 merupakan struktur tabel S3P_CETAK_KHS_TBL. Tabel ini 

digunakan untuk menyimpan Semester pilihan KHS yang dicetak di sistem. Kolom 

CETAK_ID sebagai primary key dan foreign key melakukan reference ke tabel 

S3P_CETAK_DOKUMEN_TBL. 

6. S3P_ADMIN_TBL 

Tabel 3.6 Struktur Tabel S3P_ADMIN_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
EMAIL_ADMIN VARCHAR2 200 Primary Key 
EMPLID VARCHAR2 11 Employee ID Admin 

 

Tabel 3.6 merupakan struktur tabel S3P_ADMIN_TBL. Tabel ini 

digunakan untuk menyimpan daftar admin pada sistem.  

7. S3P_PAPER_COUNT_TBL 

Tabel 3.7 Struktur Tabel S3P_PAPER_COUNT_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
ID_COUNT VARCHAR2 5 Primary Key 
PAPER_COUNT NUMBER - Jumlah Kertas 
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Tabel 3.7 merupakan struktur tabel S3P_PAPER_COUNT_TBL. Tabel ini 

digunakan untuk menyimpan jumlah kertas pada sistem. 

8. S3P_SEND_EMAIL_TBL 

Tabel 3.8 Struktur Tabel S3P_SEND_EMAIL_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
ID_EMAIL  VARCHAR2 7 Primary Key 
SUBJECT VARCHAR2 1000 Subject dari email 
CONTENT VARCHAR2 4000 Konten dari email 
STATUS VARCHAR2 1 Status kirim email 

 

Tabel 3.8 merupakan struktur tabel S3P_SEND_EMAIL_TBL. Tabel ini 

digunakan untuk menyimpan daftar email yang perlu dikirim ke admin. 

9. S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL 

Tabel 3.9 Struktur Tabel S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
ID_NO_SKMA VARCHAR2 5 Primary Key 
KOLOM2 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 2 
KOLOM3 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 3 

 

Tabel 3.9 merupakan struktur tabel S3P_MASTER_NO_SKMA_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan format nomor Surat Keterangan Mahasiswa 

Aktif. 

10. S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL 

Tabel 3.10 Struktur Tabel S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
ID_NO_SKSS VARCHAR2 5 Primary Key 
KOLOM2 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 2 
KOLOM3 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 3 

 



 
 

69 
 

Tabel 3.10 merupakan struktur tabel S3P_MASTER_NO_SKSS_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan format nomor Surat Keterangan Selesai 

Sidang TA/Skripsi. 

11. S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL 

Tabel 3.11 Struktur Tabel S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
ID_NO_SKL_IND VARCHAR2 5 Primary Key 
KOLOM2 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 2 
KOLOM3 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 3 

 

Tabel 3.11 merupakan struktur tabel S3P_MASTER_NO_SKL_IND_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan format nomor Surat Keterangan Lulus 

Bahasa Indonesia. 

12. S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL 

Tabel 3.12 Struktur Tabel S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
ID_NO_SKL_ENG VARCHAR2 5 Primary Key 
KOLOM2 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 2 
KOLOM3 VARCHAR2 100 Format untuk kolom 3 

 

Tabel 3.12 merupakan struktur tabel S3P_MASTER_NO_SKL_ENG_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan format nomor Surat Keterangan Lulus 

Bahasa Inggris. 

13. S3P_NO_SURAT_SKMA_TBL 

Tabel 3.13 Struktur Tabel S3P_NOMOR_SURAT_SKMA_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
NOMOR NUMBER - Primary Key 
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Tabel 3.13 merupakan struktur tabel S3P_NOMOR_SURAT_SKMA_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan sequence nomor Surat Keterangan 

Mahasiswa Aktif. 

14. S3P_NO_SURAT_SKSS_TBL 

Tabel 3.14 Struktur Tabel S3P_NOMOR_SURAT_SKSS_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
NOMOR NUMBER - Primary Key 

 

Tabel 3.14 merupakan struktur tabel S3P_NOMOR_SURAT_SKSS_TBL. 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan sequence nomor Surat Keterangan Selesai 

Sidang TA/Skripsi. 

15. S3P_NO_SURAT_SKLIND_TBL 

Tabel 3.15 Struktur Tabel S3P_NOMOR_SURAT_SKLIND_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
NOMOR NUMBER - Primary Key 

 

Tabel 3.15 merupakan struktur tabel 

S3P_NOMOR_SURAT_SKLIND_TBL. Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

sequence nomor Surat Keterangan Lulus Bahasa Indonesia. 

16. S3P_NO_SURAT_SKLENG_TBL 

Tabel 3.16 Struktur Tabel S3P_NOMOR_SURAT_SKLENG_TBL 
Column Name Data Type Length Information 
NOMOR NUMBER - Primary Key 

Tabel 3.16 merupakan struktur tabel 

S3P_NOMOR_SURAT_SKLENG_TBL. Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

sequence nomor Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris. 
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3.2.7  Rancangan Antarmuka 

 Rancangan antarmuka  merupakan gambaran mengenai tampilan yang akan 

digunakan pada sistem. Pada sistem Self-Service Document Printing Kiosk 

memeliki rancangan antarmuka untuk halaman login mahasiswa, halaman utama 

mahasiswa, halaman pilih semester Kartu Hasil Studi, halaman pilih bahasa 

Transkrip Sementara, halaman syarat cetak dokumen, halaman syarat tidak 

terpenuhi, halaman pilih format Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, halaman 

panduan mencetak Surat Keterangan Mahasiswa Aktif format khusus, halaman 

pilih bahasa Surat Keterangan Lulus, halaman konfirmasi cetak dokumen, halaman 

konfirmasi cetak Surat Keterangan Lulus, modal preview dokumen, halaman 

feedback cetak dokumen, halaman pemberitahuan, halaman monitoring cetak 

dokumen, halaman master dokumen, halaman update master dokumen, halaman 

master tanda tangan, halaman jumlah kertas, dan halaman master nomor surat. 

 
Gambar 3.27 Rancangan Halaman Login Mahasiswa 
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Gambar 3.27 Merupakan rancangan halaman login mahasiswa. Halaman ini 

merupakan halaman awal sistem sisi mahasiswa. Mahasiswa diperlukan untuk 

melakukan tapping KTM pada reader yang tersedia pada mesin kiosk untuk 

melakukan login. 

 
Gambar 3.28 Rancangan Halaman Utama Mahasiswa 

Gambar 3.28 merupakan rancangan halaman utama mahasiswa. halaman ini 

akan ditampilkan setelah mahasiswa berhasil melakukan login. Pada halaman ini 

akan ditampilkan nama mahasiswa, tombol untuk keluar sistem, dan 6 pilihan 

dokumen yang dapat dicetak, yaitu Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, 

Transkrip Sementara, Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, Surat Keterangan Selesai 

Sidang TA/Skripsi, dan Surat Keterangan Lulus.  
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Gambar 3.29 Rancangan Halaman Pilih Semester KHS 

 Gambar 3.29 merupakan rancangan halaman pilih semester KHS. Halaman 

ini akan ditampilkan saat mahasiswa memilih tombol Kartu Hasil Studi di halaman 

utama mahasiswa. Pada halaman ini terdapat maksimal 8 pilihan semester KHS 

beserta informasi sisa cetak dokumen, jika mahasiswa memiliki lebih dari 8 

semester aktif, maka sistem akan menampilkan tombol selanjutnya pada kanan 

bawah halaman untuk menampilkan pilihan semester lainnya. 
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Gambar 3.30 Rancangan Halaman Pilih Bahasa Transkrip Sementara 

Gambar 3.30 merupakan rancangan halaman pilih bahasa Transkrip 

Sementara. Pada halaman ini akan menampilkan pilihan bahasa Transkrip 

Sementara beserta informasi sisa cetak dokumen dan tombol untuk kembali ke 

halaman utama mahasiswa. 

 
Gambar 3.31 Rancangan Halaman Syarat Cetak Dokumen 
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Gambar 3.31 merupakan rancangan halaman syarat cetak dokumen. 

Halaman ini akan ditampilkan pada saat mahasiswa memilih tombol Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif, Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, atau 

Surat Keterangan Lulus pada halaman utama mahasiswa. Pada halaman ini akan 

ditampilkan syarat yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa sebelum melakukan cetak 

dokumen.  

 
Gambar 3.32 Rancangan Halaman Syarat Tidak Terpenuhi 

 Gambar 3.32 merupakan rancangan halaman syarat tidak terpenuhi. 

Halaman ini akan ditampilkan jika mahasiswa tidak memenuhi salah satu syarat 

untuk mencetak dokumen pada Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, Surat 

Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, atau Surat Keterangan Lulus. Halaman ini 

akan menampilkan informasi syarat yang tidak terpenuhi dan tombol kembali untuk 

kembali ke halaman utama mahasiswa. 
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Gambar 3.33 Rancangan Halaman Pilih Format Surat Keterangan Mahasiswa 

Aktif 

Gambar 3.33 merupakan rancangan halaman pilih format Surat Keterangan 

Mahasiswa Aktif. Halaman ini akan ditampilkan setelah mahasiswa memilih 

tombol Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dan telah memenuhi semua syarat untuk 

mencetak Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Pada halaman ini akan ditampilkan 

tombol untuk kembali ke halaman utama mahasiswa dan pilihan format Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif yaitu format standard dan format khusus. 
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Gambar 3.34 Rancangan Halaman Panduan Cetak Surat Keterangan Mahasiswa 

Aktif Format Khusus 

Gambar 3.34 merupakan rancangan halaman panduan cetak Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif format khusus. Halaman ini akan ditampilkan setelah 

mahasiswa memilih tombol Surat Keterangan Mahasiswa Aktif  Format Khusus 

pada halaman pilih format Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Halaman ini akan 

menampilkan panduan untuk mencetak Surat Keterangan Mahasiswa Aktif format 

khusus pada sistem Gapura dan tombol OK untuk kembali ke halaman pilih format 

Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. 
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Gambar 3.35 Rancangan Halaman Pilih Bahasa Surat Keterangan Lulus 

Gambar 3.35 merupakan rancangan halaman pilih bahasa Surat Keterangan 

Lulus. Halaman ini akan ditampilkan pada saat mahasiswa memilih tombol Surat 

Keterangan Lulus di halaman utama mahasiswa dan telah memenuhi semua syarat 

untuk mencetak Surat Keterangan Lulus. Pada halaman ini terdapat tombol kembali 

untuk kembali ke halaman utama mahasiswa dan tombol pilihan bahasa Surat 

Keterangan Lulus, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
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Gambar 3.36 Rancangan Halaman Konfirmasi Cetak Dokumen 

Gambar 3.36 merupakan rancangan halaman konfirmasi cetak dokumen. 

Halaman ini akan ditampilkan setelah mahasiswa memilih tombol Kartu Rencana 

Studi, setelah memilih semester KHS, setelah memilih bahasa Transkrip 

Sementara, setelah memilih Surat Keterangan Mahasiswa Aktif format standard, 

atau setelah memenuhi syarat untuk mencetak Surat Keterangan Selesai Sidang 

TA/Skripsi. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi nama dokumen yang 

akan dicetak dan sisa cetak dokumen tersebut. Selain itu, terdapat tombol tidak 

untuk kembali ke halaman utama mahasiswa, tombol preview untuk menampilkan 

modal preview dokumen, dan tombol ya untuk melakukan cetak dokumen. 



 
 

80 
 

 
Gambar 3.37 Rancangan Halaman Konfirmasi Cetak Surat Keterangan Lulus 

 Gambar 3.37 merupakan rancangan halaman konfirmasi cetak Surat 

Keterangan Lulus. Halaman ini akan ditampilkan setelah mahasiswa memilih 

bahasa Surat Keterangan Lulus. Halaman ini akan menampilkan informasi bahasa 

Surat Keterangan Lulus yang akan dicetak dan sisa cetak Surat Keterangan Lulus 

bahasa pilihan. Selain itu, terdapat tombol tidak untuk kembali ke halaman utama 

mahasiswa, tombol preview untuk menampilkan modal preview dokumen, tombol 

ya untuk mencetak dokumen, dan checkbox Cetak Transkrip Sementara sebagai 

opsi untuk mencetak Transkrip Sementara dengan bahasa mengikuti bahasa Surat 

Keterangan Lulus. 
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Gambar 3.38 Rancangan Modal Preview Dokumen 

 Gambar 3.38 merupakan rancangan modal preview dokumen. Modal ini 

akan ditampilkan pada saat mahasiswa memilih tombol preview pada halaman 

konfirmasi cetak dokumen. Pada modal ini akan menampilkan preview dari 

dokumen yang sudah dipilih oleh mahasiswa. 

 
Gambar 3.39 Rancangan Halaman Feedback Cetak Dokumen 
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Gambar 3.39 merupakan rancangan halaman feedback cetak dokumen. 

Halaman ini akan ditampilkan setelah sistem selesai mencetak dokumen. Pada 

halaman ini terdapat tombol gagal cetak yang dapat dipilih oleh mahasiswa jika 

sistem tidak berhasil mencetak dokumen, tombol tinta habis yang dapat dipilih oleh 

mahasiswa jika sistem mencetak dokumen dengan hasil tinta yang tidak dapat 

terbaca, dan tombol cetak berhasil jika dokumen berhasil dicetak dengan sempurna. 

Jika tombol cetak berhasil dipilih maka sistem akan kembali ke halaman utama 

mahasiswa. 

 
Gambar 3.40 Rancangan Halaman Pemberitahuan 

Gambar 3.40 merupakan rancangan halaman pemberitahuan. Halaman ini 

akan ditampilkan jika mahasiswa memilih tombol gagal cetak atau tombol tinta 

habis pada halaman feedback cetak dokumen. Pada halaman ini akan ditampilkan 

permintaan maaf atas kegagalan yang terjadi pada sistem dan tombol main menu 

untuk kembali ke halaman utama mahasiswa. 
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Gambar 3.41 Rancangan Halaman Monitoring Cetak Dokumen 

Gambar 3.41 merupakan rancangan halaman monitoring cetak dokumen. 

Halaman ini akan ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login atau admin 

memilih menu monitoring cetak dokumen. Pada halaman ini terdapat tabel daftar 

cetak dokumen yang memiliki informasi ID Cetak, NIM, Nama Mahasiswa, 

Program Studi (Prodi), Angkatan, Tanggal Cetak, Semester Cetak, Jenis Dokumen, 

Semester KHS (jika jenis dokumen Kartu Hasil Studi), Sisa Cetak, dan Unique 

Code. Selain itu, pada halaman ini terdapat form Filter Data yang dapat digunakan 

untuk melakukan filter pada daftar cetak dokumen dengan input NIM, Prodi, 

Angkatan, Bulan Cetak, Tahun Cetak, Semester, dan Jenis Dokumen. 
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Gambar 3.42 Rancangan Halaman Master Dokumen 

 Gambar 3.42 merupakan rancangan halaman master dokumen. Halaman ini 

akan ditampilkan setelah admin memilih menu master dokumen. Pada halaman ini 

terdapat form tambah dokumen untuk menambah data master dokumen dengan 

input Jenis Dokumen, Batas Cetak dan Status. Selain itu, terdapat tabel daftar 

dokumen yang berisi data master dokumen yang telah ditambah dengan informasi 

Nomor, Jenis Dokumen, Batas Cetak dan Status. Pada setiap baris di tabel daftar 

dokumen terdapat kolom update untuk menampilkan halaman update master 

dokumen. 
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Gambar 3.43 Rancangan Halaman Update Master Dokumen 

 Gambar 3.43 merupakan rancangan halaman update master dokumen. 

Halaman ini ditampilkan saat admin memilih tombol update pada kolom update di 

salah satu baris pada tabel daftar dokumen. Halaman ini akan menampilkan form 

update dokumen dengan field yang telah terisi oleh nilai sesuai dengan baris data 

yang telah dipilih admin pada tabel daftar dokumen. Nilai dari field form update 

dokumen dapat diubah oleh admin sesuai dengan kebutuhan. 



 
 

86 
 

 
Gambar 3.44 Rancangan Halaman Master Tanda Tangan 

 Gambar 3.44 merupakan rancangan halaman master tanda tangan. Halaman 

ini akan ditampilkan setelah admin memilih menu master tanda tangan. Pada 

halaman ini terdapat form tambah tanda tangan untuk menambah data master tanda 

tangan dengan input Nama, Status, dan File Tanda Tangan. Selain itu, terdapat tabel 

daftar tanda tangan yang berisi data master tanda tangan yang telah ditambah 

dengan informasi Nomor, Nama, File dan Status. Pada kolom File, terdapat link 

untuk mengunduh file tanda tangan yang terdapat pada sistem. Pada kolom status, 

admin dapat mengubah status menjadi aktif atau tidak aktif dan dapat memilih 

tombol update pada kolom update di baris yang sama untuk melakukan update pada 

database. 
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Gambar 3.45 Rancangan Halaman Jumlah Kertas 

Gambar 3.45 merupakan rancangan halaman jumlah kertas. Halaman ini 

akan ditampilkan setelah admin memilih menu jumlah kertas. Pada halaman ini 

akan menampilkan informasi jumlah kertas dan form update jumlah kertas untuk 

melakukan update data jumlah kertas pada database. 

 
Gambar 3.46 Rancangan Halaman Master Nomor Surat 
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Gambar 3.46 merupakan rancangan halaman master nomor surat. Halaman 

ini akan ditampilkan setelah admin memilih menu master nomor surat. Pada 

halaman ini akan menampilkan informasi format nomor surat beserta contohnya 

dan form untuk melakukan update nomor surat. Field Kolom 1, field Kolom 4 dan 

Field Kolom 5 pada form update nomor surat, admin tidak dapat mengubah nilai 

yang terdapat pada field tersebut. Terdapat 4 pilihan nomor surat, yaitu nomor Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif, nomor Surat Keterangan Selesai Sidang TA/Skripsi, 

nomor Surat Keterangan Lulus Bahasa Indonesia, dan nomor Surat Keterangan 

Lulus Bahasa Inggris. 

 

 


