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Abstrak 
Saat ini , lingkungan bisnis sedang mengalami perubahan-perubahan yang sangat 
cepat, dramatis dan kadangkaia tidak dapat diduga . Proses bisnis yang dijalankan 
secara manual , m~mbutuhbn waktu proses yang lebih lama, sumber daya manusia 
yang banyak., dan tinE,kat akurasi data yang rendah. Menghadapi kondisi tersebut, 
perusahaan termasuk perguruan-perguruan tinggi harus melakukan tindakan inovatif 
dan kreatif agar pcrusah.an terscbut dapat berhasil atau sekeJar melani;sungkan 
hidup usahanya. Perguruan ting;;i khususnya PTS harus segera meninjau ulang 
proses bisnisnya agar dihasilkan suaru produk/jasaflayanan yang kompetitif. Salah 
saru layanan penting di perguruan tinggi swasta adalah ~istem infonnasi akademik. 
Sudah saamya perlu memanfaatkan teknologi infonnasi pada perancangan sistem 
infonnasinya 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perancangan teknologi infonnasi "web 
service academic" di perguruan tinggi swasta (PTS) dengan menggunakan metod: 
four stage model. 

L Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Secara keseluruhan daya tampung perguruan tinggi (f'TS/PTNIPTKedlnasan) 
masih sangat jauh I kurang dibandingkan jumlah lulusan SMU/SMK yang 
membutuhkannya. Dalam hal ini persaingan amar PTS lebih terfokus pad a 
penyelenggaraan pendidikan yang paling unggul , yang diharapkan mampu 
meningkatkan keunggulan kompetitif lulusannya PTS yang mampu menawarkan 
dan menunJukkkan keunggulan sistem pendidikann ya se<:ara otomatis akan 
dibanjiri peminat, yang pada akhirnya akan dapat memberlakukan seleksi 
terhadap calon mahasiswanya. 
Dalam hal ini PTS yang tidak unggulbukan berarti tidak mendapatkan calo n 
mahasiswa, tapi para penyelenggara kegiatan akademisnya harus bekerja ekstra 
keras untuk dapat mendidik para mahasiswanya agar mampu lulus pada standar 
yang paling minim. Berbeda dengan perguruan tinggi yang dapat mem illh calon 
mahasiswa yang berkualitas, misalnya ITB, walau seberantak apapun proses 
akademis yang diselenggarakannya tetap saja akan dihasilkan lulusan ya ng 
memiliki keunggulan kompetitif. 
Harapan masyarakat, perguruan tinggi harus sudah berjaJan berc!:lSarkan pada 
market-oriented atau bahkan harus sudah siap melangkah pada tahapan society
oriented, mengingat iklim kompetisi semakin menghangat di era globalisasi . 
Perguruan tinggi harus memfokuskan manajerial organisasinya untuk kepuasan 
pelanggan, yang terdiri dari masyarakat pengguna (sivitas akademika), masyaral<at 
intelektual dan masyarakat peminat pendidikan 
Salah satu bagian penting dari instansi pendidikan adalah adanya sistem informasi 
akademik yang handa!. Tapi saat ini kebanyakan sistem infonnasi akademik ini 
hanya diimplemenmsikan pada masing-masing instansi saja Padahal bagi instansi
instansi pendidikan yang ingin berkembang maju. mereka harus saling memba gi 
infonnasi akademik yang didapat Dengan begitu akan terc ipta suaru kolaborasi 
sistem infonnasi pendidikan khususnya informasi akademik. sehingga pertukaran 
infonnasi akademik diantara mereka akan cepat sekali Hal ini kalau bisa 
diimplementasikan , dan apabila ten.vuJud tentu saJa akan sangat mengunrungkan 
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semua pihak karena akan sal ing melengkapi kekurangannnya lewat penukaran 
informasi antar satu dengan yang lainnya . 
Untuk mewujudkan iru semua maka salah saru sOlu;i nya adalah dibuamya "Web 
Service Academik". 
Web services adalah aplikasi modular yang dapa! dideskripsikan, d,publikasikan, 
diletakkan, dan diakses melalui jaringan, umumnya interne!. Dengan menggunakan 
sistem webservice ini perguruan tin ggi di Indonesia bisa mendisrribusikan data 
pergmuan tingginya khususnya kepada kalangan Civitas Akademik PTS iw sendirii 
atau kepada perguruan tinggi lain bahkan sampai kepada kalangan masyarakat umum 
ya ng membutuhkan data atau informasi mengenai akademik tersebu!. Data atau 
informasi akademik yang diberikan disini yanu seperti data mahasiswa, dosen , 
alumni,jadwal perkuliahan, kalender akademik , bursa kerja, materi perkuliahan, nilai 
",ala !:uliah , dar. lain-I~in . 

Alasan lain mengapa perlu dlbuat suatu web service akademik adaJah untuk 
memudahkan mahasis\\>a di saal melakukan perwalian Karena dari data statistik 50 
% mahasisv,'lI PTS berasal dari luar daerah dan saat liburan banyak dari mereka 
yang pulang ~ampung maka dengan pembuatan web service akademik ini sangat 
dimungki~ka" mahasiswa n,elakukan perwalian dari internet lanpa harus datang ke 
kampus. 
Dengan demikian pembuatan '''~b service akademik di PTS diharapkan bisa lebih 
meningkatkan lagi pelayanan akademik khususnya bagi civitas akademiknya dan 
secarJ umum diharapkan web service Ini bisa menjadi cikal bakal terjadinya 
kolaborasi antar perguruan tinggi dt Indonesia. 

1.2 Ident;fikasi Masalah 
Hasil dari pengamatan dan penelitian Iangsung terhadap perguruan tinggi yang 
dUadikan objek., maka permasalahan yang dihadapi oleh mereka adalah . 

I. 	 Sistem akademik yang sedang berjalan tidak terhubung ke ;nternel, sehingga 
mahasiswa, dosen, atau bahkan masyarakat umum tidak bisa memanfaatkan 
informasi YJi',g dihasilkan pada sistem tersebu!. 

2. 	 Kurangnya akura.;i, efektivitas dan efisiensi data karena sistem yang sedang 
berjalan bel urn mempunyai soft"are khusus yanE', menangani sistem akademik. 

3. 	 lumlah mahasiswa yang masuk pada tahun-tahun terakhir menuron, karena 
kurangnya publikasi dan proses pendafi:aran serta tcstr,ya hanya dilakukan 
secara manual/ harus datang ke karnpus. 

4. 	 Sering terlambamya mahasiswa melakukan perwalian karena mahasiswa banyak 
yang pulang kampung sementara mereka banyak yang berasaJ dari ternpal yang 
jauh (Pulau Sumatra, Kalimantan ,dan lain sebagainya 

:; 	 Pembuatan infonnasi jadwal kuliah, nilai, jadwal praktikum dan yang lainnya 
sangatlambat dan bahkan sering tidak sesuai dengan real ita . 

6. 	 Pembuatan laporan ke Kopertis / Dikti lambat karena belum ada program 
apl ikasi khusus yang mensupportnya . 

7. 	 Perkuliahan seringkali gagal dilakukan hanya kerena dosen tidak hadir. 

1.3 TUjU90 

Dengan dibuatnya web service akademik diharapkan dapat memajukan kalangan 
akademik dari suaIU instansi pendidikan dalam meningkatkan muIU dan pelayanan 
pendidikan kepada semua pihak yang berkepenti~gan terhadap sistem ini diantaranya 

kaJangan guru/dosen, mahasiswa/siswa, orang lUa siswa, atau bahkan masyarakat 
umum yang punya kepentingan terhadap dunia pendidikan 

1.4 j\'letodologi 
Metodologi pen 

n. Teori Dasar 

2. i Metodologi 
Menggunakan A 

( I) Stra tegic IT 

(2) Information 

(3) Resource A 

(4) Project Plar 

2.2 Tahapan-ta 

2,2.1 Strategil 

2.2.1.1 Tahapan 

a. 	 Menentukar 

b. 	 Melakukan 

c . 	 Melakukan 

d . 	 Melakukan 

e. Menenrukar 

f Melakukan 

2.2.1.1 Output 

I . 	 Ketemuan·\ 
asesmcn ke: 

2. 	 Evaluasl al 

3. 	 Rum usan tl 

2.2.1.2 Metode 
I. 	 BSP (Busin( 
2. 	 Nolan 's SLa! 
3. 	 Ends/Means 

CSF (Cri tic 

2.2.2 	 Informa 

Tujuannya, 
jaringan 
operasional 

Melakukan 
pembuatan 
akan datan! 

2.2.2.1 	 Oulpu 

Variasi sist 
untuk men( 
aplication a 

2.2.3 	 Resourc 

Berisi langl 
mend~patk 

yang dibt 
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1.4 Metodologi Perancangan 
Metodologi perancangan ya ng d igu naka n ada lah "four stage model". 

II. Teori Dasar 

2.1 Metodologi IT Planning 
Men gg unaka n A Four Stage Model dari Wetherbe"s ( 1993), ya itu : 

(I) Strateg ic IT Plann ing 

(2) Informa tion Requirem enlS Ana lysis 

(3) Resource Allocation 

(4) P roject Planning 

2.2 Tahapan-lahapan serta output setiap tahap : 

2.2.1 Strateg ic IT Planning (Stateg ic Information Planning / SIP) 

2.2.1.1 Tahapan Pelaksanaan SIP adalab se bagai berikut: 

a. Menentukan mi si Teknologi Informas i 

b. Melakukan asesmen terhadap lingku nga n kompetisi . 

c . Melakukan asesmen te rhadap availabi lity dan capability dari sistem ex istin g 

d . Melak ukan asesmen terhadap tujuan dan strategi orga nisasi 

e . Menentukan tujuan , strategi dan keb ij aka n IT 

f. Melakuka n dampak-dampak optensial IT (cost da n benefit) 

2.2.1.1 Output dari SIP 

I . Ketentuan-ketentu an baru (rev isi) yang berkaitan dengan IT dan hasil 
ases men keadaanlkond isi ISO. 

2. Eva luas i akurat dari strategl dan arah organisas i. 

3. Rumusan tenta ng tujuan, strategi dan kebijakan untuk pengem ba nga n IT 

2.2.1.2 Metode untuk Melakukan SIP 
1. BSP (Busi ness Systems Planning) 
2. Nolan 's Stages of IT Grov.'lh mod el 
3. e nds/Means (ElM) AnalysIs 

CSF (Cri l1ca l Success Factor) 

2.2.2 Info rmation Requirements Analysis 

Tujuannya adalah unluk menjamin bahwa berbaga i macam S I, bas is data dan 
jaringan dapat diintegrasikan untu k mendukung pembuatan dan 
operasiona li sasi keputusan . 

Melakukan asesmen terhadap informasi yang dibutuhkan untu k mendukung 
pembuatan keputu san dan pelaksanaannya untuk saat ini dan dimasa yang 
akan datang (comprehensive leve l of analysis) 

2 .2.2. 1 Output Requirements Analysis (RA) 

Varias i s is tem informasi, databasse dan jaringan yang dapat di inleg ras ikan 
untuk mendukung operasi dan pembuatan keputusan ( direction for spec ific 
a pl ication and aplcat ion portofolio) 

2.2.3 Resource Allocation 

Berisi langkah- Iangkah : Menyediakan frameworr. untuk te knol ogi dan us aha 
mend~patkan tenaga kerja, dan mengidenlifikasi sumber-sumber fin a ns ial 
ya ng dibutuhkan un!'Uk meyed'akan level service ya ng tepat bagi user 
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(Pengembangan / pemilihan : HfW, SfW. )atlngan. fasilitas. SDM dan rencana 
keuangan untuk cnenjalankan master plan) 
Karena menyangkut finansial maka resource allocation merupakan kompeti sl 
antar unit-unit dalam orga ni sasi sehingga suli! dalam mcncapai objektifitas 

Funding ada 2 kelompok (I) untuk memb,ayai proyei< dan mfrastr ukture 
agar oragant sasi telap bisa menjalan~an bisn is. (2) addllion funding untuk 
proyek baru, maintenance/upgrade, futu re need . 

2.2.3.1 ~·retode Resource Alloca ti on: 
RO I : Return of Investment) / ",etode pengemba llan In\'eslasi mengukur 
prosen tas i benefit ya ng dihasilkan pro\'ek dli:>andl ngkan dengan biaya yang 
d lkeluarkan 
RO [ = (tota l benefit - total COS t) / total bia\a 
2.2.3.2 Output Resource Al location : 

IT arc hitecture dan Legacy System Rangi neering ya ng ber hub ungan dengan 
infrastructure. 

2.2.4 Project Planning 

Menyediakan framewo rk secara menyeluruh termasuk appilkasi spes ifik yang 

telah direncanakan, jadwal kerja dan control. 


Metode Project Planning: 


• CPM (Cri ti cal Pa th Method) 


• 	 PERT (Program Eva luation and Re\·ie·.\ Technique) 


• 	 Milestones 

Ga nll Chans 


Output Project Plannin g 


• 	 Perencanaan, schedu les, bud gets. aloka5i su mbc r- 3umber lai nnya uOluk 
indi vid ual projects . 

11 I. Perenca naan 
3.1 Strategic IT Planning 
Menggunakan metode BSP (Business Sys tem Planning) 
PTS objek merupakan suatu lembaga yang be rgerak di bidang pendidikan tinggi . 
be rk ewaj iban dan bertanggung jawab untuk mendldik Jan menghasilkan lulusan 
yang memil ik i prestasi akdemik ya ng cukup bai~ dan mampu meningkatkan 
pengetahuan dan kcahl iannya secara mandlri maup un secara iJerkelompuk . Oleh 
karena itu lulusannya juga diharapkan mampu bersaing di pasar tenaga kerja 
nasional da n mampu menyesuaikan diri secara cepa t dl lingku ngan kerja barunya. 
Visi PTS objek menjadi perguruan tinggt \'ang terperca,.a dalam mendldik 
sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif dengan daya c ipta sena 
kemampuan mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik yang secara 
teo riti s maupun yang bers ifat aplikallf. s~hingga dapat dimanfaatkan bagi 
peningkatan kualitas hid up manusia dan kesejahteraan masyarakat . 
Misi PTS objek : 
a. 	Penyelenggaraan program pendidikan \'ang menunjang pengembangan dan 

penerapan berbagai ilmu secara luas . baik li mu-ilmu eksa kla dan teknik 
maupun ilmu- ilm u sosia l da n ekonomi . 

b. 	Penyelenggaraan program pend idikan dt berbaga i bidang ilmu yang selalu 
didukung dengan kemampuan/pengetahuan /eJ..71olog i informasi yang sesuai 
denga,l bidang iimunya. 

c. 	Penyedlaan 
mengajar ) 
menjadi cal 

d. 	Penyelengg 
oleh berbag 

e . 	Relevansi k 
pembangun 
pi hak baik, 

a . 	Mendukun! 
rengemban 
yang ada. 

Kaj ian Lingk 
Secara demog 
sebuah propin 
dari hal itu , 
Indonesia. Se 
SMU/SMK da 
tingg i mas ih 
tahunnya. 
Bcsarnya jum 
dari fak tor kq 
menunj ukkan 
penduduk Jaw 
tahun Atau I 
menjalani pei 
tahunn ya SM 
SMU/SMK d 
merupakan po 
Bogor da n Jar 
Mengingat ke 
'kursinya akan 
han ya tersedi 
SMU/SMK ha 
Secara keselu 
masih sangat 
membutuhkan 
penyele nggau 
meningkatkan 
dan menunju 
dibanjiri perr 
lerhadap cal or 
Dalam hal in 
mahasi swa, 1.< 

keras untuk d 
yang pal ing n 
mahasiswa y' 
akademis yar 
memiliki keur 
Harapan mas: 
market-orient· 
oriented , me! 
Perguruan fir 
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c. Penyedtaan fasilitas yang menladai bagi penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar yang mendorong mahasiswanya belujar dan berkarya sehingga 
menjadi calon-calon lulusan yang terampil dan kreatif. 

d. Penyelenggaraar pendidikan yang memenuhi standar mutu yang dapat ditertma 
oleh berbagai pihak termasuk induscri dan dunia usaha. 

e Relevansi kegiatan akademik dan kurikulum dengan kebutuhan dunis kerja dan 
pembangunan nasional. Untuk itu ITA menjalin kerjasama dengan berbagai 
pihak baik dalam maupun luar negeri. 

a. Mendukung perkembangan dunia usaha dan industrl dt Indonesia, baik 
rengembangan usahaJlndustri barJ maupun perbaiakan mutu usahaJ,ndustri 
yang ada . 

Kajian Lingkungan : 
Secara demografi Bandung merupakan sebuah kota yang padat yang berada di 
se buah proplnsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar pula. Tapi terlepas 
dari hal itu , sudah sejak lama kota Bandung menjadi kiblat pendidikan bangsa 
Indonesia . Sehingga potensi calon mahasiswa yang tersedia adalah lulusan 
SMU/SMK dari seluruh pelosok Indonesia. Oilain pihak daya tampung perguruan 
tinggi masih sangat kurang dibandingkan jumlah lulusan SMU/SMK setiap 
tahunnya. 
Besarnya jumlah peminat masuk pcrguruan tinggi di Bandung, ini tidak terlepas 
dari faktor kepadatan penduduk di Propinsi Jawa Barat dan Bamen Oaw statisttk 
menunjukkan bahwa stru~1ur kependudukan yang ada, 20 % dari total 42 ,S jUla 
penduduk Jawa Barat dan Bamen adalah penduduk dengan usia antara 15 sid 22 
lahun. Atau le bih kurang 9 juta jiwa merupakan penduduk yang seharu;llya 
menjalani pendid,kan di se kolah menengah atau perguruan tinggi , Setiap 
tahunnya SMUlSMK di Jawa Barat dan Banten (tidak termasuk lulusan 
SMU/SMK di OKI Jakana) me luluskan lebih kurang 260.000 siswa. Ini 
merupakan pOlensi yang sangal besar mengingal 6 PTN yang berada di Bandung . 
Bogor dan Jakana hanya memiliki kapasitas lampung kurang dari 15.000 kursi . 
Me ngingal ke-6 PTN lersebul adalah PTN Nasional maka se kitar 70 % dari 

'kursinya akan dtisi o:eh lulusan SMU/S MK dari luar Jawa Baral dan Banten Jad, 
han ya lersedia ssekitar 5. 000 kursi di PTN, atau sekilar 250.000 lulusan 
SMU/SMK harus mencari perguruan linggi non PTN 
Secara keseluruhan daya lampung perguruan linggi (PTSIPTN/PTKedinasan) 
masih sangal jauh I kurang dibandingkan jumlah lulusan SMU/SMK yang 
membutuhkannya . Oalam hal ini persaingan antar PTS Icbih lerfokus pad a 
penyelenggaraan pendidikan yang paling unggul, yang diharapkan mampu 
meningkalkan keunggulan kompelilif lulusannya. PTS yang mampu menawarkan 
dan menunjukkkan keunggulan sislem pendidikannya secara Olomalis akan 
dibanjiri peminat, yang pada akhimya akan dapal memberlakukan se leksi 
terhadap calon mahasiswanya. 
Oalam hal ini PTS yang lidak unggul bukan berarti lidak mendapalkan calon 
mahasiswa, tapi para penyelenggara kegiatan akademisnya harus bekerja ekSlra 
keras unluk dapal mendidik para mahasiswanya agar mampu lulus pad a standar 
yang paling minim. Berbeda dengan perguruan tinggi yang dapal memilih calon 
mahasiswa yang berkualitas, misalnya ITB, walau seberantak apapun proses 
akademis yang diselenggarakannya tetap saja akan dihasilkan lulusan yang 
memiliki keunggulan kompelilif 
Harapan masyarakat, perguruan linggi harus sudah berjalan berdasarkan pada 
markel-oriented atau bahkan harus sudah siap melangkah pad a tahapan socielY
orienled , mengineal iklim kompeli s i semakin menghangat d.i era globalisasl. 
Pergurua n linggi harus memfokuskan manaj eriai organisasinyaumuk kepuasan 
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pelanggan, yang terdlri dari masyarakat pengguna, masyarakat inteleklual dan 
masyarakat peminat pendidikan. 
Keberadaan PTS objek di salah satu pusat pendidikan Republik Inc'lnesia, dengan 
sarana dan prasarana (fasilitas lab, ruang kuliah dan lain-lain) yang memadai, dan 
letak kampus yang cukup slIategis dipusat kota Bandung merupakan modal awal 
untuk menjadi universitas pilihan. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang 
berkualitas dan memberikan kebanggan bagi seluruh civitas akademikanya , ITA 
akan menjadi perguruan linggi andalan dan pilihan bagi pada lulusan SMU/SMK 
dari seluruh Indonesia. 

3.2 Requiremenl Analysis 
Ideotifikasi Masalah 
Has il dari pengamalan dan penelitian langsung terhcdap perguruan linggi yang 
dijadikan objek, maka permasalahan yang dihadapi oleh mereka adalah : 
a . 	 Sistem akademik yang sedang berJalan tidak terhubung ke internet, sehingga 

mahasiswa, dosen, atau bahkan masyarakat umum tidak bisa memanfaatkan 
infc:masi yang dihasilkan pada sistem tersebut. 

b. 	 Kurangnya akurasi , efeklivitas dan efLSiensi data karena sistem yan3 sedang 
berjalan belum mempunyai software khusus yang menangani sistem akademik. 

c . 	 Jumlah mahasiswa yang masuk ke PTS objek pada tahun-tahun terakhir 
menurun, karena kurangnya publikasi dan proses pendaftaran serta testnya hanya 
dilakukan secara manual I harus datang ke kampus . 

d. 	 Sering terlambatnya mahasiswa melakukan perwalian karena mahasiswa banyak 
yang pulang kampung sementara mereka banyak yang berasal dari tempat yang 
jauh (Pulau Sumatra, Kalimantan ,dan lain sebagainya) 

e. 	 Pembuatan informasi jadwal kuliah, nilai, jadwal pra'1ikum dan yang lainnya 
sangat lambat dan bahkan sering tidak sesuai dengan real ita . 

f. 	 Pembuatan laporan ke Kopertsi I Dikti lambat karen a belum ada program 
aplikasi khusus yang mensupportnya. 

g. 	 Perkuliahan seringkali gagal dilakukan hanya kerena dosen tidak hadir. 

Proyek-proyek Sistem loformasi yaog direncanakan : 
I. 	 Proyek sistem informasi unruk pengelolaan sistem akademik. 
2. 	 Proyek sistem informasi unruk pengelolaan penerimaan mahasiswa baru . 
3. 	 Proyek sistem informasi unruk distance learning . 

Sasarao Pengembaogao Sislem Informasi 
Dari visi, ~isi dan objektif PTS objek sena kajian Iingkungan diatas terlihdt jelas 
akan kebutuhan pengembangan sistem informasi yang didukung oleh teknologi 
informasi, agar PTS objek mampu bersaing di era globalisasi ini, dan lulusannya 
mampu bersaing untuk mendapalkan pekerjaan yang layak. Jadi misi IT disini 
adalah pensupport IS yang dibuat agar PTS objek bisa mencapai sasarannya. 
Sebagai sistem yang akan mendukung pencapaian sasaran PTS objek, sistem 
informasi yang dikembangkan diarahkan unluk dapat men?atasi kelemahan
kelemahan dari sislem lama sena t.::1ruk meraih kesempatan-kesempatan yang ada 
sesuai strategi yang telah ditetapkan oleh PTS objek 

Keodala-Keodala 
Dari hasil wawancara dengan executive manajemen sislem informasi yang 
direncanakan harus mengikuti kemdala-kendala yang telah ditetapkan manajemen 
sepeni penggunaan dana, lamanya waktu pengembangan, strukrur organisasi yang 
ad'lSerta aruran·aturan ya~g berlaku di Indonesia . 

\. 	 Dana yang disediakan tidak melebihi Rp 100.000000,

2. 	 WaklU pell gel 
sislem telah d 

3. Tahap per1am 

4 StruklUr org31 
merubah lOt< 

diljlllkan Icrb 
saJa . Penghap 

5 	 Laporan aka( 
Diktl. 

PriorilaS Pro)'eI 
Priontas proyek-I 
proyek sistem 
pertimbangan : 
I . 	 Proyek slstel 

prioritas utan 
dengan cara 
data akadem 
pcrkuliahan 
karena pen In, 

penting untu 
kebutuhan ya 

dl dalam serv 
2. 	 Proyek siste 

merupakan r 
untuk mempe 

3. 	 Proyel: sistel 
dengan pen 
kemudahan ( 
akademika d; 

PeneIlluan CIa, 
Class dan objek 
proses pembelaJ 
administrasi yan 
Untuk mengelol 
lain pendukung> 
fakultas. 
Data ruangan un 
kuliah serta dat; 
mata kul iah, dal 
Data mahasis" 
menghasilkan K 

3.3 Resourc 

3.3.1 Hardwa 
Kriteria untuk s 

• Processor In 
• RAM 256 M 

• Hard disk 2C 

• VGA Card 2 
Kriteria untuk ' 

A - 263 

I 



117'\ SEMINAR NASIONAL " 
~'j "lntegraSi Dunia Pendidikan .. "eknalagi infarmas; don Indusln ~, 
",- _ Fokullos Teknlk Unlversd os Wldyafama "4 ~~-

It intelektual dan 

lnd')nesia, dengan 
109 memadai, dan 
akan modal awal 
pendidikan yang 

ademikanya , ITA 
lusan SMUlSMK 

inteme~ sehingga 
isa memanfaatkan 

;tern yanz sedang 
istem akademik . 
un-tahun terakhir 
,erla testnya hanya 

nahasiswa banyak 
dari tempat yang I 

dan yang lainnya 

urn ada program 

.k hadir. 

lwa bam 

nas tertillat jelas 
g oleh leknologi 
, dan lulusannya 
Ii misi IT disini 
lpai sasarannya. 
S objek, sislem 
tasi kelemahan
npatan yang ada 

informasi yang 
.kan manajemen 
organisasi yang 

2. 	 Waktu pengerjaan IIdak melebihl jangka waktu I tahun seJak perencana3n 
Slstem telah disetujui oleh manajemen 

3. 	 Tahap pertama dlprioritaska n prioritas pertama dulu 
4 . 	 Struktur organ;:;asi Per.gembangan sistem boleh dilakukan s"jauh mana tid ak 

merubah total struktur organ isas. yang ada , perubahan struktur han )'a 
dllj.nkan terbatas pada pembentukan departemen baru yang d.anggap perlu 
saJa. Penghapusan departemen yang ada tidak diljlllkan 

5 	 Laporan akademik yang dihasilkan mengacu ke format yang diminta oleh 
Dikti 

Prioritas Proyek-Proyek Siste m Informasi 
Pr ior itas proyek-proyek ya ng harus dikembangkan sesuai dengan urutan proyek
proyek s.s tem tnformasi yang direncanakan. Prioritas ini di sus un dengan 
perllinbangan: 
I. 	 Proyek s.stem informasi untuk pengelo laan sistem akademik merupakan 

priontas uta rna karena (I) mahasiswa yang sudah masuk harus dipelihara 
dengan cara .,eningkatan kemudahan pelayanan di bidang akademiknya (dan 
data akademik mahasiswa ya ng tidak mendaftar kembali di tahun kedua 
perkuli ahan cukup signifikan) . (2) pertimbangan peningkatan keunlungan , 
karena peningkatan pelayanan kepada mahasiwa merupakan hal yang sangat 
penting untuk meningkatkan kepercayaan mahasiswa (3) pertimbangan 
kebutuhan yang paling mendesak untuk memperbalkl kondisl·kondisi kelemahan 
di dalam serv ice akademik yang sudah tidak dapal dltolerir lagi 

2. 	 Proyek sistem informasi untuk pengelolaan penerimaan mahasiswa baru 
merupakan prioritas kedua dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak 
untuk memperbaiki promosi penerimaan mahasi swa baru. 

3. 	 Proye\: sistem informasi untuk distance learning merupakan prioritas kellga 
dengan pertimbangan kebmuhan yang mendesak untuk meningkatkan 
kemudahan di dalam proses belaJar mengajar dan peningkatan kual itas siv itas 
akadem ika dalam peng~unakan leknologi baru ( saat inl : teknologi informasi). 

Penentuan Class dan Objects Data 
C lass dan objek dan perguruan ttn gg i berperan sebaga, lokasi untuk mengelola 
proses pembelajaran/pengajaran mahasiswa dan pega",ai yallu dosen dan stafT 
adm.nislrasi yang merupakan class dan objek selaku kategori peran. 
Untuk mengelola proses akademik yang baik harus didukung oleh objek-objek 
lain pend ukungnya ya itu kategori unit organisasi seperti ruang, laboratorium , 
faku lt ~s . 
Data ruangan untuk tempat pembelajaran ini akan direalisasikan dengan data mala 
kuliah serta data dosen dan mahasiswa nantinya akan menghasilkan data jadwal 
mata kuliah, datajadwal praktikum, serta jadwa l ujian. 
Data mahasiswa akan dire\a si k~n 

menghasi lk an KRS . 

3.3 Resource Allocation 
3.3.1 Hardware Planning 
Kriteria untuk server 

• Processor Intel Pentium HI ke atas 

• RAM 256 MB ke atas 

• Hard disk 20 MB keatas 

• VGA Card 256 MB ke atas 
Kritena untuk workstation 

dengan data mata kultah yang akan 
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• Processor Int el Penliun II ke atas c. 	 B;aya <,w 

• RAM 256 MB ke atas d. 	 iliaya reor 

• 	 VGA Card 256 MB ke alaS e. Biaya ma 
operasi. 

3.3.2 Soft'vare Planning I . 	 Biaya Proyt 
a. Biaya daSis tem operasi menggu,]aka n Windows 2000 Ad vanced server 
b. Biaya unBrowser menggunaka,l Internet Explorer vers i 6.0 
c. 	 Biaya do

Bahasa pcmrogralOlaJ, dengan Visual Basic .net versi BETA . 
d. Biaya ral

Perangkat lunak basis data menggu nakan SQL 2000 
e. Biaya su 

Internet Information Service (IIS) menggunakan versi 5.0 
f. Biaya m' 

2. 	 Biaya dalan 
3.3.3 Personel Planning 

a. 	 Biaya do 
User Perangkat Lunak (Web Clien Application), meru pakan pengguna yang 

b. 	 Biaya ramembutuhkan informasi tentang akademik seperti mahasiswa , calon 
C. 	 Biaya St2mahasi swa, dosen . pegawai akademik, orang tua sis"Ja, Jan umum. 
d Biaya su User Perangkat Lunak (Windows Client Application), penggu nanya adalah 

pegawai akademik karena hanya akan diimpl ementasikan di lingkungan iTA e. 	 Biaya pe 

yang tidak dipakai unluk umum. Personil yang dipilih berasal dari orang ITA f. Biaya m, 
send iri dengan pertimbangan sudah memiliki karyawan khusus untu k J. Biaya dalan 
mengelola bagian akademik sehi ngga tidak diperlukan lagi perekrutan a. Biaya pe 
karyawan untuk pos is i ini . Serta karyawan akademik tentunya sudah lebih b. 	 Biaya ko 
memahami operasi dari bagian akademik tersebut seilingga akan lebih mudah 

c. 	 Biaya lat 
beradaplaSi dengan perangkat lunak webservice yang dibuat tersebul 

d 	 Biaya m, 
Biaya I,

3.3.4 Data Communication Ne""ork Plan, terdiri dari : 
tahun pe 

Satu unit komputer serve r uncuk distribusi data dan sehagai webservice 
4. iliaya Oper'"

akademik sekal igus sebagai gudang data yai tu menyimpa n basis data 
Merupakan t 

akademik. 
Terdlri dari : 

Ja ri ngan LAN untuk tran sforrnasi data dari server yang akan didistribusikan a . 	 Blaya p€
ke bagian akdemik . data). 
Jar ingan internet unruk tran sformasi data dari server uncuk didistribusikan ke b. 	 Biaya c 
user umum . keamana 
Pemakai serv ice yang akan diberikan adalah terdiri dari dua aplikasi yaitu c. Biaya IX 
Web Clien Application dan Windows Cl ient Application . d. 	 Biaya r 

modul p 
3.3.5 Facilities Plan dan Financial Plan e. 	 Biaya I 
I . 	 Biaya Pengadaan (procurement cost) cartridge 

a. Biaya konsullaSi pengadaan perangka\ keras f. 	 Biaya IX 
b. Biaya pembelian atau sewa beli (leasing) perangka\ keras g. 	 Biaya m 
c . Biaya instalasi perangkat keras. h. 	 Biaya k< 
d. Biaya ruangan untuk perangka\ keras (perbaikan ruan ga n, pemasangan AC) . Biaya dt 
e. Biaya modal untuk pengadaan perangkat ke ra s. • Benefit 
f. 	 Biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staff untuk pengadaan Benefit 

perangkat keras . Ta ngible 
2. Biaya persiapan operasi (start-up cost) 

a. 	 Biaya pembelian perangka\ lunak sistem. 

b. 	 Biaya instalasi peralatan komun ikasi (misalnya sambungan telepon, fa x , 

lines digital) 
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Iduslri 

c . 	 B;aya persiapan personil 

d . 	 Bia)'a reorganisasi 

e . 	 Biaya manajcmcn dan stafT yan g dibutuhkan dalam kegiatan persiapan 
operasi 

I . 	 Biaya Proyek (project-related coSt) 
a . Bia)'a dalam tahap anal isis s istem , terdtri dari : 

b Biaya untuk mengumpulkan data 

c. 	 Blaya dokllmentasi (kertas, fotocopy, dan lain-lain). 

d . Biaya rapat 

e . B iaya stafT anai is is 

f. 	 Biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap anal isis sistem 

2. 	 Biaya dalam tahap disain sistem, terdiri dari : 

a . Biaya dokumentasi 

b. 	 Bia)'a rapat 

c . 	 Biaya stafTanlisis 

d . 	 Blaya stafT pemrogram (programmer) 

e. 	 Biaya pembelian perangkat lunak aplikasi . 

f. 	 Biaya manajemer. y ang berhubungan dengan ta~ap disain siste m . 

3. 	 Blaya dalam penerapan sistem baru , terdiri dari : 

a Biaya pembuatan formulir baru . 

b. 	 Biaya konversi data. 

c . 	 Biaya latihan personel 

d . 	 Hiaya manajemen yang be rhubungan tahap penerapan sistem. 
Biaya 1,2,3 diatas merupakan cos t one time yang dikeluarkan pada tahun
tahun pertama. 

4 . 	Bia)'a Operasi dan Biaya Perawata n 
Merupakan biaya yang terjadi secara rutin selama umur operasi si stem. 
Terdiri dari 

Biaya personel (o perator, bagian administrasi , pustakawan data , pe ngawas 
data). 

b. 	 Biaya overhead (pemakaian tepon, fax , listrik, net work, asuran s i, 
keamanan, supl ies) . 

c Biaya perawatan perangkat keras (reparasi, servicp). 

d . 	 Biaya perawatan perangkat lunak (modifikasi program, penambahan 
modul program). 

e. 	 Biaya ATK (alat tulis Kantor) seperti keertas, disket, print er, toner 
cartridge. 

f. 	 Biaya perawatan peralatan dan fasilitas. 

g . 	 Biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem. 

h. 	 Biaya kontrak untuk konsultas selama operasi sistern .. 

I. 	 Biaya depresiasi (peny usutan) . 

• Benefit I Manfaat 
Benefit dapat diklas ifikasikan menjadi : 

Tangible benefit diantaranya adalah . 

a . 	 Pengurangan-pengurangan biaya operasi . 

b. 	 Pengurangan cost komputer 
telepon , fax , c. 	 Pengurangan overhead cost 
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d. 	 Peningkatan cash fl ow 

e . 	 Peng ura ngan kesalahan-kesalahan proses . 

e. 	 Pengu rangan biaya le tekomunikasi . 

g. 	 Penin gkatan kecepatan pengambitan kepulusan . 

h. 	 Penin gkatan kualltaS kepulusan 

Penstandaran kepurusan 

j Kemampua n menyelenggarakan tugas-tugas baru 

k. 	 Otomatisasi ru gas 

I. Perpe~dekan waktu unruk training karyawan. 
Intang ible benefit diantaranya ada lah : 

a. 	 Peningkatan pelayanan leb ih baik kepada kon sumen 
(Peningkatan qu ality o f se rvice : peningkatan res ponse time, 
peningkaran tnrerface denga n diens , peningkatan reso urce 
utilisation) 

b. 	 Peningkatan kepuasan kerj a personil . 

c 	 Peningkaran pengambilan kep urusan manaJemen yang leb ih 
baik. 

d. 	 Pen ingka tan persepsi mahasiswa terhadap lembaga 
(penin gkatan kepercayaan c ustomer, peningkatan kepercayaan 
stafl). 

3.4 Project PfaDniDg 

Time Schedu le 
No Kegiatan Waktu 

I Pengumpulan data I bul a n 

2 Sc ud; kelayakan I bulan 

Analisis I bulan 

4 Desi gn I bulan 

5 Implementas l 3 bu lan 

6 Eva luasi 2 bulan 

IV. Pen utup 
Perencanaan Teknologi Intormas i (IT Planning) dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, sa lah satunya adalah dengan menerapka;; mudel " Four Stage" IT Pl anning. 
Berdasarkan model Fou r Stage ini " secara garis besar terdiri dari 4 tahap ya itu 
Srracegic !nformation Planning, Informati on Requirement A~alysis , Resource 
All ocation, dilanj utkan dengan tahap akhir yaitu Project Pianning 

Daftar Pustaka 
Turban Mclean, WeIherbe, 1999. Information Technology for Managemenl, John 

Wiley & Sons. 
Haag.Cum mings .Dawkins, 2000. Managemenl InformaCion System, The McGraw

Hill Company . 
Yogianto, HM, 1990. Analisis dan disain, Andi Yogyakarta 

PROTOTJ 

A ntrlan merupa 
ada pelanggan 
pelayanan yrul! 
pelanggan deng 
berlama-Iama al 
pelanggan seb, 
Sehingga pemit 
yang tidak lerlal 
Untuk mencipu 
terhadap wak1U 
konsumen dan 
diclpcakan kond 
lanpa mengelual 
perangkat lunak 
pihak manajeme 
dapat membual 
Perangkat lum 
mengimplemen! 
Dalam pembal 
pengembangan 
(Objeci Modelil 

Kala Kunci . a 

L Pendahulu 
Ant llar. merupa 
agar tercipla S 

misalnya pada 
pembayaran al 
sebagainya . 
Dalam sislem . 
antrian tersebli 
dalam sistem , 
pelayan dalarn 
dikarenakan lic 
server. Pelan~ 
sedangkan pem 
mun gkin sehir 
Konrradiksi III 

tunggu dalam , 
pelanggan dan 
besar. Dalam 
pelanggan dar 
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