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ABSTRAK 

Pemilihan mahasiswa berprestasi adalah kegiatan untuk memilih dan 

memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang mencapai kinerja tinggi dalam 

kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan secara 

berjenjang mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, perguruam 

tinggi, hingga di tingkat nasional. Dalam proses seleksinya melibatkan 

pertimbangan atau kriteria: IPK, karya ilmiah, prestasi unggulan dan Inggris. 

Karena banyaknya kriteria yang digunakan, hal ini menjadi sebuah permasalahan 

tersendiri yaitu sukar dalam menentukan penilaian dikarenakan terdapat banyak 

berkas yang harus dinilai. 

Karena permasalahan tersebut maka dibuat Sistem Informasi Mahasiswa 

Berprestasi Program Diploma Universitas Airlangga. Sistem ini dibuat melalui 5 

tahap yaitu, Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan data 

yang dilakukan dengan wawancara. Tahap kedua adalah menganalisis 

permasalahan sistem saat ini dengan menggunakan diagram fishbone. Tahap 

ketiga adalah mendesain sistem dan database. Desain sistem digambarkan dengan 

Documet Flow Diagram (Docflow), Hierarchy Chart dan Data Flow Diagram 

(DFD). Sedangkan desain database dibuat dengan menggunakan Conceptual 

Data Model (CDM) yang menghasilkan 28 entitas dan Physical Data Model 

(PDM) yang menghasilkan 28 tabel. Berdasarkan desain tersebut kemudian 

dilanjutkan dengan mendesain form input dan output dan mengimplementasikan 

sistem menggunakan Flow Chart. Tahap keempat adalah mengimplementasikan 

desain tersebut ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman 

berbasis web. Tahap terakhir adalah mealakukan uji coba sistem yang dimulai dari 

proses pendaftaran mahasiswa berprestasi, proses seleksi administrasi, proses 

penilaian peserta mawapres, dan proses pembuatan laporan. 

Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba sistem, Sistem Infromasi 

Mahasiswa Berprestasi Program Diploma Universitas Airlangga yang dibuat telah 

sesuai dengan kebutuhan fungsional pada proses bisnis di Mahasiswa Berprestasi 

Program Diploma Universitas Airlangga yaitu dapat menangani beberapa proses 

bisnis secara mudah dan dapat menampilkan laporan. Perekapan laporan transaksi 

pendaftaran mawapres yang ada pada sistem ini dapat dihasilkan secara langsung 

tanpa membuat rekapan manual. 
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