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ABSTRACT 

Accreditation status of a university’s study program is university’s concern and describes the quality, efficiency, dan 
relevancy of the course held. A study program should be able to govern itself with the effort to improve and ensure 
quality education in a sustainable manner, both with regards to input, process, and output of academic programs and 
services to be provided to the community. Hence, an application that can report on the condition of the study program in 
real time is needed. The flow can be immediately detected and repaied. 
Keywords: Accreditation Simulation System, Program Study, Quality, Efesiency, Relevancy.  
 
1. Pendahuluan 
Perguruan Tinggi sebagai salah satu tempat menghasilkan generasi penerus bangsa mempunyai kewajiban untuk 
menghasilkan orang-orang yang memiliki kemampuan hardskill dan softskill yang mumpuni. Untuk membentuk lulusan 
yang seperti ini dibutuhkan usaha yang keras agar lulusan suatu Perguruan Tinggi memang berkualitas. Hal ini tidak 
terlepas dari peran pihak Institusi secara umum dan pihak Program Studi dimana mahasiswa berada secara khusus. 
 
Salah satu kriteria untuk menilai layak atau tidaknya, baik atau buruknya suatu Program Studi di suatu Institusi adalah 
dengan melihat status akreditasinya. Status akreditasi suatu Perguruan Tinggi merupakan cermin kinerja dari Perguruan 
Tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, dan relevansi terhadap program studi yang 
diselenggarakan. Program Studi harus mampu mengatur dirinya sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu 
pendidikan secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program akademik dan 
layanan yang akan diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang pendidikan yang dikelolanya.  
 
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, Program Studi harus secara aktif membangun 
sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal tersebut telah 
dilaksanakan dengan baik, benar dan efisien, diadakanlah suatu acara yang bernama akreditasi. Akreditasi adalah 
kegiatan penilaian (asesmen) suatu lembaga pendidikan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri 
dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan terhadap kinerja lembaga pendidikan tersebut. Badan yang 
berhak melakukan akreditasi suatu perguruan tinggi adalah BAN-PT. 
 
Melihat fakta di atas, dikembangkan sistem simulasi akreditasi (SSA) prodi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan 
prediksi akreditasi mengenai hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika akreditasi dilakukan oleh 
BAN-PT. Keluaran atau hasil dari proyek ini adalah terdapatnya sebuah sistem yang mampu melakukan prediksi nilai 
akreditasi suatu Program Studi sarjana dan mampu menganalisis hal-hal apa saja yang sebaiknya dipertahankan, 
ditingkatkan atau dihilangkan demi mendapatkan nilai yang sempurna ketika dilakukan akreditasi oleh BAN-PT, 
sehingga peluang suatu Program Studi mendapatkan nilai akreditasi yang sempurna bernilai besar. 
 
2. Proses Bisnis 
Proses Bisnis SSA digambarkan pada Gambar 1, sedangkan keterangannya adalah sebagai berikut: 
A. Proses Login User and Sign Up 
User melakukan login sebelum dapat menggunakan aplikasi. Login dapat dilakukan setelah user mandaftar terlebih 
dahulu. User yang dapat menggunakan aplikasi ini hanya dibatasi untuk rektor, Dekan, Kaprodi, atau semua pihak yang 
berwenang yang memiliki kepentingan atas prodi tersebut dan melalui persetujuan dari admin. Proses sign up dilakukan 
dengan mengisikan nip, nama, alamat, no.Telp, dan juga jabatan. Proses Login dilakukan dengan mengisikan username 
dan password yang telah didaftarkan pada saat sign up. 
 
B. Proses Input Program Studi 
Program studi sebelumnya harus terdaftar terlebih dahulu. Untuk program studi yang baru bisa melakukan pendaftaran 
pada aplikasi SSA pada menu input prodi. Pendaftaran prodi dilakukan dengan mengisi form yang telah disediakan yang 
terdiri dari nama prodi, tahun SK, alamat, dll. Data yang sudah diisikan di form kemudian akan disimpan di database. 
 
C. Proses Input Nilai 
Input nilai yang dimaksud di sini adalah menginputkan nilai-nilai untuk beberapa aspek yang akan dinilai pada 
pengakreditasian. Aspek-aspek tersebut meliputi tujuh standard yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT pada tahun 2008. 
User akan mendapatkan pertanyaan kemudian menginputkan nilainya dengan memilih salah satu dari pilihan nilai yang 
disediakan yaitu nilai 1.4. Kemudian nilai yang telah disubmit akan disimpan ke database. 
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D. Proses perhitungan 
Proses perhitungan dilakukan oleh sistem berdasarkan data yang tersimpan dalam database nilai yang telah diisi oleh user 
pada proses input nilai. Penghitungan nilai untuk tiap-tiap aspek bisa jadi berbeda karena bobot yang diberikan juga 
berbeda disesuaikan dengan data yang ada pada BAN-PT tahun 2008. 
 

 
 

Gambar 1. Proses Bisnis SSA 
 

E. Proses Output Hasil 
Hasil perhitungan yang telah dilakukan pada proses perhitungan akan ditampilkan ke layar supaya diketahui oleh user. 
Output hasil berupa deskripsi nilai akhir untuk tiap-tiap standard dan nilai utama untuk perhitungan seluruh standardnya 
yaitu berupa abjad A, B, C, atau D. 
 
3. Gambaran Sistem 
SSA ini merupakan aplikasi web (client-server) yang digunakan untuk melakukan prediksi skor akreditasi program studi 
sarjana berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Selain itu aplikasi ini juga akan 
mengeluarkan beberapa saran terhadap hal-hal apa saja yang sebaiknya dipertahankan, ditingkatkan, atau dihilangkan. 
Aplikasi ini digunakan oleh pihak-pihak dalam institusi yang berwenang dalam program akreditasi program studi. 
 
Di dalam pembuatan SSA, kami memiliki satu batasan masalah, yaitu SSA merupakan sistem prediksi, bukan 
rekomendasi. SSA mengolah data input untuk menghasilkan estimasi nilai akreditasi dan rinciannya. Sebagai contoh, kita 
umpamakan estimasi nilai akreditasi B, maka SSA hanya menampilkan data rincian penilaian, rekomendasi atau tindak 
lanjut agar pada akreditasi sesungguhnya mendapat nilai A dilakukan oleh user (dosen, mahasiswa, atau kaprodi) 
berdasarkan hasil analisis data rincian tersebut. 
 
Adanya SSA diharapkan dapat meningkatkan mutu Program Studi, karena Program Studi bisa memprediksi nilai 
akreditasinya dan memiliki cukup waktu untuk memperbaiki poin-poin yang kurang untuk menghadapi akreditasi yang 
sebenarnya. 
 
3.1 ER Diagram 
ER diagram dari SSA bisa dilihat pada Gambar 2, sedangkan  kamus datanya bisa dilihat pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Kamus Data 
Data Kamus Data 
Prodi Prodi = @id + fakultas + nama + jurusan +no_sk_pendirian + alamat + telp 
User User = @id + username + password + id_prodi 
Soal Soal = @id + id_deskriptor + standar + id_elemen_penilaian + descriptor 
Kriteria Kriteria = @id + bobot 
Nilai Nilai = @id + id_kriteria + id_prodi + nilai 
Answer Answer = @id + id_kriteria + id_prodi + nilai + choosen 
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Gambar 2. ER Diagram 

 
3.2 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram dari SSA bisa dilihat pada Gambar 3. sampai dengan Gambar 6.  

 
Gambar 3. Context Diagram 

 

 
Gambar 4. DFD Level 1 
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Gambar 5. DFD Level 2 

 

1.9.1
Rekap Penilaian

1.9.2
Skor Akhir

Kaprodi

Dekan
Nilai

Laporan nilai akhir

Laporan nilai akhir

Laporan rekap nilai

Laporan rekap nilai

 
Gambar 6. DFD Level 3 

 
4. User Interface 
4.1 Home dan Login 
Halaman awal dari web akan tampil seperti di bawah ini: 

 
Gambar 7. Home 
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Selanjutnya sebelum simulasi akreditasi dimulai adalah login terlebih dahulu. 
  

 
Gambar 8. Login 

 
4.2 Input Data Program Studi  
Langkah selanjutnya adalah mengisi form tersebut, data dan keterangannya bisa dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Data Program Studi dan Keterangan 
Identitas Keterangan 

Prodi Name Nama program studi 

Faculty Nama fakultas 

Addrees Alamat prodi 

Telp Nomor telepon prodi yang bisa dihubungi 

NO.SK Pendirian Nomor SK pendirian prodi 

Note Catatan yang ingin ditambahkan 

 
Jika sudah selesai menginputkan data prodi yang akan ditambahkan, maka selanjutnya klik “Add “ untuk menambahkan 
prodi tersebut. 
 
4.3 Input Nilai dan Perhitungan 
Menu berikutnya adalah input nilai, interfacenya bisa dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Input Nilai 
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Setelah user active, maka proses simulasi sudah bisa dimulai. Dari halaman “Standard 1”, pilih kriteria-kriteria yang ada, 
lalu klik tombol  “SAVE>>STD 2” dan seterusnya. Interface yang ditunjukkan hanyalah salah satu tampilan. Tampilan 
sebenarnya ada 7 standar yang harus diisi. 
 
4.4  Output Hasil 
Selanjutnya kita bisa melihat hasil dari perhitungan nilai akreditasi dari prodi, bisa dilihat pada Gambar 10. Selain nilai 
dan indeks perhitungan ditampilkan juga daftar kriteria yang nilainya 1 (satu) dan 0 (nol), yang harus diperbaiki dan 
diperhatikan.  
 

 
Gambar 10. Output Hasil 

 
4.5 Menu-menu Lainnya 
a.  Daftar User Baru 
Untuk melakukan simulasi akreditasi, sebelumnya harus mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan dengan 
mengklik menu “Sign Up” yang berada di bagian kanan atas. Setelah itu akan muncul isian data diri untuk keperluan 
registrasi seperti tampilan pada Gambar, selanjutnya kita isikan data diri kita pada field-field yang tersedia seperti contoh. 
 

 
Gambar 11. Input User Baru 
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b. Mengaktifkan User Baru 
Untuk mengetahui ada tidaknya calon user  yang ingin mendaftar dapat dilihat pada bagian Notification yang berada di 
kiri atas. Jika ada calon user baru yang ingin bergabung maka ketika Notification diklik akan tampil notifikasi 
permintaan bergabung dari calon-calon user. Untuk memilih calon user yang akan diaktifkan dapat dilakukan dengan 
mengklik notifikasi tersebut, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah. User-user yang akan diterima dapat 
ditentukan dengan mencek calon user seperti contoh di bawah. Bila semua user yang akan diterima sudah dicek, 
kemudian klik accept untuk mengaktifkan user tersebut. 
 

 
Gambar 12. Mengaktifkan User Baru 

 
5. Saran 
SSA adalah aplikasi yang merupakan summary dari beberapa aplikasi yang ada. Perlu juga dikembangkan beberapa 
aplikasi pendukung, sehingga data yang diperoleh bisa bersifat up to date sesuai dengan situasi prodi terkini.    
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