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ABSTRAK 
 

Skripsi adalah karya tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian eksploratif, 
deskriptif, atau eksperimental untuk melatih mahasiswa dalam menuangkan hasil 
kegiatan penelitiannya secara metodologis, logis, dan sistematis ke dalam suatu 
karya ilmiah tertulis. Skripsi dilakukan oleh mahasiswa strata satu (S1) pada akhir 
masa studi. Kendala-kendala yang terjadi pada kegiatan administrasi skripsi antara 
lain yaitu dosen pembimbing sulit memantau perkembangan mahasiswa, dan 
mahasiswa sulit mendapatkan informasi tentang judul skripsi yang telah 
dikerjakan oleh mahasiswa lain. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem 
informasi administrasi skripsi dengan menggunakan metode berorientasi objek 
yang bertujuan menghasilkan rancangan sistem yang akan mempermudah prodi 
S1 Sistem Informasi untuk mengelola administrasi skripsi. 

Perancangan sistem informasi administrasi skripsi terdapat empat tahap. 
Tahap pertama adalah pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 
studi berkas. Tahap kedua adalah analisis sistem saat ini yang sedang berjalan dan 
analisis sistem yang akan dibuat. Tahap ketiga adalah perancangan sistem 
menggunakan diagram-diagram UML. Tahap terakhir adalah evaluasi rancangan 
menggunakan : komunikasi use case dan activity diagram, dan user interface 
prototype untuk mendapatkan saran dari pengguna. 

Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem terkomputerisasi dengan 
fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan user antara lain adalah pengusulan topik 
skripsi oleh mahasiswa, pencatatan nilai sidang proposal dan skripsi oleh dosen 
penguji, dan melihat perkembangan mahasiswa bimbingan oleh dosen 
pembimbing. Pada evaluasi tahap I jumlah kesesuaian fungsi sistem mencapai 47 
dari 56 fungsi dan pada evaluasi tahap II jumlah kesesuaian fungsi sistem 
mencapai 56 dari 56 fungsi. Dengan adanya rancangan sistem ini dapat digunakan 
pengguna sebagai referensi untuk melakukan pengembangan sistem. 
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