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ABSTRAK 
 

Sidang PSI/TA merupakan salah satu persyaratan untuk menerima 

pernyataan kelulusan dari prodi. Pada proses pendaftaran sidang PSI/TA banyak 

mahasiswa yang melakukan pendaftaran menjelang yudisium sehingga membuat 

PAA melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan sidang yang banyak. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu sistem yang bertujuan merancang dan membangun 

sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan menyediakan 

informasi untuk memudahkan proses pencarian data dan ditampilkan secara cepat, 

akurat dan sesuai dengan kebutuhan user. Sistem ini menangani lima proses utama 

yaitu proses pendaftaran sidang, proses verifikasi persyaratan sidang, proses 

pembuatan undangan dan dokumen penilaian, proses rekapitulasi penilaian sidang 

PSI/TA dan generate laporan pelaksanaan sidang PSI/TA. 

Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Sidang PSI/TA D3 Sistem 

Informasi Universitas Airlangga terdiri dari lima tahap. Tahap pertama adalah 

identifikasi kebutuhan data yang dilakukan dengan wawancara. Tahap kedua yaitu 

menggambarkan prosedur dan menganalisis permasalahan sistem saat ini dengan 

membuat Document Flow Diagram dan Fishbone Diagram.  Tahap ketiga adalah 

mendesain sistem dan database. Desain sistem digambarkan dengan Diagram 

Jenjang yang mempunyai lima proses utama dan Data Flow Diagram (DFD) dan 

desain database menggunakan Conceptual Data Model (CDM) yang menghasilkan 

18 entitas dan Physical Data Model (PDM) meghasilkan 18 tabel. Berdasarkan 

desain tersebut dilanjutkan dengan membuat desain input dan output. Tahap 

keempat adalah menggambarkan sistem dengan bagan alir, serta 

mengimplementasikan desain tersebut ke dalam program dengan menggunakan 

bahasa pemrograman berbasis web. Tahap terakhir adalah melakukan skenario uji 

coba sistem kepada Mahasiswa, PAA dan KPS.  

Berdasarkan hasil uji coba sistem dengan pengguna sistem, Sistem 

Informasi Pengelolaan Sidang PSI/TA D3 Sistem Informasi Universitas Airlangga 

yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan fungsional pada kegiatan pengelolaan 

sidang yaitu dapat menangani beberapa proses bisnis secara mudah dan dapat 

menampilkan laporan secara tepat. 
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