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ABSTRAK 

 

Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat institusi perguruan tinggi kedokteran yang 

bergerak di bidang kesehatan.. Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat mulai menerapkan SKPI 

pada tahun 2018. Pengisian data SKPI yang dilakukan dinilai kurang efisien meski sudah menggunakan sistem 

komputerisasi, mahasiswa mengupload data SKPI ke akun e-mail milik kemahasiswaan dan admin harus 

mendownload berkas satu persatu lalu memindahkan ke dalam website. Hal demikian menyebabkan proses 

pengumpulan data, proses pembuatan dan pendataan SKPI masih lambat, dan rentan hilang. Metode 

pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall yang bersifat sistematis dan berurutan dalam 

membangun sistem dengan permodelan UML dan bahasa pemrograman web PHP menggunakan framework 

Native. Dengan Aplikasi Pendataan SKPI Mahasiswa Berbasis Web ini, semua mahasiswa yang sudah 

menyelesaikan tugas akhirnya dapat menginputkan dan mengupload semua sertifikat yang terkait dengan bidang 

ilmunya. Bidang Kemahasiswaan dapat melakukan verifikasi dan menghasilkan SKPI ini untuk diberikan kepada 

para lulusan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa memperoleh SKPI dan 

mahasiswa untuk mengelola dan mengadministrasikan penerbitan SKPI. 
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ABSTRACT 

 

The Faculty of Medicine, Lambung Mangkurat University, is a medical higher education institution 

engaged in the health sector. The Faculty of Medicine, Lambung Mangkurat University, began implementing 

SKPI in 2018. Filling in SKPI data was considered inefficient even though it had used a computerized system, 

students uploaded SKPI data to e-accounts e-mail belonging to student affairs and the admin must download the 

files one by one and then transfer them to the website. This causes the data collection process, the process of 

making and collecting SKPI data to be still slow, and prone to loss. 

This application development method uses the waterfall method which is systematic and sequential in building 

systems with UML modeling and the PHP web programming language using the Native framework. 

With this Web-Based Student SKPI Data Collection Application, all students who have completed their final 

assignment can input and upload all certificates related to their field of knowledge. The Student Affairs Division 

can verify and produce this SKPI to be given to graduates. With this application, it is hoped that it will make it 

easier for students to obtain SKPI and students to manage and administer the issuance of SKPI. 
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PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lambung Mangkurat maka diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Aplikasi pendataan ini dapat digunakan untuk mengelola data data prodi, mahasiswa, sertifikat toefl, 

pelatihan dan kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, dan sosial budaya yang pernah diperoleh. 

2. Mempermudah bagian Kemahasiswaan dalam memvalidasi data dan mempersingkat waktu karena 

mahasiswa bisa mengisi data SKPI pada aplikasi tanpa harus mengirim ke akun e-mail.   

3. Aplikasi ini menghasilkan laporan yang sesuai dengan harapan diantaranya adalah laporan nilai toef, 

laporan nilai pelatihan dan kepemimpinan, laporan penalaran dan keilmuan, laporan sosial budaya, 

laporan nilai keseluruhan skpi, laporan surat pernyataan, laporan daftar data toefl, laporan daftar data 

pelatihan kepemimpinan, laporan daftar data penalaran dan keilmuan, laporan daftar data sosial budaya, 

laporan data skpi per angkatan dan laporan data skpi keseluruhan. 

 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat diajukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan 

selanjutnya sebagai berikut : 

1. Diharapkan untuk pengembangan sistem ini selanjutnya bisa menambahkan pengamanan sistem karena 

pengamanan sistem yang dibuat masih dirasa kurang. 

2. Untuk pengembangan kedepannya ditambahkan fitur notifikasi pada  

3. mahasiswa agar dapat memantau setiap verifikasi data yang telah diajukan 

4. Untuk pengembangan kedepannya ditambahkan user baru seperti dekan  

5. agar bisa ikut memonitoring setiap laporan. 

6. Untuk pengembangan kedepannya ditambahkan fitur notifikasi pada admin sehingga setiap data skpi 

yang masuk dapat diketahui dan tidak ada data verifikasi yang terlewat. 
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