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BAB 16 

STUDY KASUS 2 
 
Kasus yang akan dibahas adalah Sistem Penilaian pada Perguruan Tinggi. Adapun 
kasus yang dirancang dirancang cukup sederhana dari system penilaian di Perguruan 
Tinggi yang komplek. Pada ini system menerima masukan berupa data mahasiswa, 
data mata kuliah dan nilai UTS dan nilai UAS. 
 
Sistemm menerima masukan yang dientrykan oleh petugas administrasi di suatu 
jurusan PT yang terdiri dari data mahasiswa ( Meliputi NIM, Nama, ALAMAT, TGl-LHR, 
KOTA, TELP/HP, EMAIL, FOTO, KET), data matakuliah meliputi (KD-MTK, NM-MTK, 
SKS, SEM), Data Nilai (NIM, KD-MTK,N-TGS, N-UTS,N-UAS). 
 
Setelah pemasukan data atau entry data dilakukan, kemudian sistem melakukan suatu 
proses. Proses yang dilakukan sistem meliputi proses penghitungan nilai akhir dari 
TGS, UTS dan UAS yang telah masuk. Proses penentuan nilai Huruf ( A,B,C,D,E) dari 
nilai akhir yang akan diperoleh dan proses penentuan Indek Prestasi Komulatif (IPK) 
masing-masing mahasiswa. 
 
Proses penghitungan Rata-Rata Akhir = 30% dari TGS+ 30% dari UTS + 40% dari UTS 
Nilai Huruf dengan kententuan : RRA      >= 81,         dapat A, mutu 4  
   66 s/d 80.9  dapat B, mutu 3 
   56 s/d 65.9  dapat C, mutu 2 
   46 s/d 55.9  dapat D, mutu 1 
   <= 45.9        dapat E, mutu 0 
Penghitungan IPK digunakan untuk mengambil KRS semester berikutnya dengan 
aturan. Cari  IPK = ∑ MUTU / ∑ SKS. 
 
SKS yang akan diambil jika IPK >= 3.00 ,   dapat 24 SKS 
 2.50  s/d  2.99   dapat 21 SKS 
 2.00  s/d  2.49  dapat 18 SKS 
 1.50  s/d  1.99  dapat 15 SKS 
 <= 1.49   dapat 12 SKS 
 
Hasil akhir atau output yang diinginkan dari system ini adalah berupa laporan : 
 

1. Laporan KRS ( Kartu Rencana Studi ) 
2. Laporan KHS/LHS ( Kartu Hasil Studi ) / Semester 
3. Laporan nilai berdasarkan NIM 
4. Laporan Nilai berdasarkan MTK tertentu 
5. Laporan nilai mahasiswa Yang LULUS dan TIDAK LULUS berdasarkan 

Matakuliah tertentu 
6. Laporan IPK berdasarkan NIM 
7. Laporan laporan yangn mungkin diperlukan sebaga informasi. 
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Kasus diatas anda selesaikan sesuai dengan kasus 1 atau anda rancang sesuai 
Prototipe, sampai implemen tasi dengan paket aplikasi komputer  yang anda kenal 
dan akhirnya menyajikan informasi data nilai anda semester kemaren dan tambah 
salah teman anda untuk membukti sistem anda  bisa dinilai (Valid/Sahih). 
 
( ********* ) 
KASUS BERIKUT yaitu menganalisa system yang sudah jadi (SKA GL) dan 
menguji dengan data-data transaksi akuntansi ( Software disediakan dalam 
bentuk CD ) serta untuk sebagai contoh kita coba demo-nya dikelas ( Dosen 
ybs ).  
 
 Diminta untuk membuat laporan analisis dan perancangan system 
yang sudah jadi. Dalam bentuk Hard copy , softcopy , Drive device. 
 
Cara petunjuk mengunakan CD SOFTWARE 
1. Pertama anda harus menginstalkan di komputer anda, yaitu klik file set up, 

kemudian lanjutkan klik gambar Set up, dan tunggu sampai complete dan klik 
OK/Finish. 

2. Kemudian anda sudah bisa menjalankan lewat menu start, Program , ELEXGL 
dan tunggu seperti gambar ini : 

 
3. Masukan Nomor Anda, dan Password Anda dan klik OK, lihat tampilan berikut : 

 

 
4. Klik gambar GL For windows ver 1.1 tersebut , lihat gambar berikutnya 
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5. kemudian klik OK, Kita lanjutkan untuk mengisi nomor perkiraan 
 

 
 
 

6. Dan seterusnya… lanjutkan (demo) 
 

NB : Cari kasus – kasus akuntansi masing-masing anda. (sebagai tugas/ latihan ) 
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