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Abstrak— Bank soal pada proses belajar mengajar 
di sebuah Perguruan Tinggi merupakan hal yang 
sangat penting bagi para dosen dan mahasiswanya, 
tanpa terkecuali di Politeknik Negeri Tanah Laut. 
Menurut survey yang dilakukan penulis kepada 
mahasiswa dan dosen jurusan Teknik Informatika 
pada Februari 2017, 70% mahasiswa menyatakan 
bahwa mereka menginginkan adanya bank soal 
yang meliputi ujian online karena dengan sistem 
kuis dan Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir 
Semester (UAS) tertulis mereka tidak dapat 
mengetahui nilai hasil kuis maupun UTS/UAS yang 
baru dilaksanakan serta tidak dapat melihat 
transkip nilai sementara tanpa harus ke bagian 
akademik. Beberapa dosen berpendapat bahwa 
dengan kuis dan UTS/UAS secara online mereka 
akan terbantu dalam mengoreksi soal dan 
membagikan nilai. Sistem dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP dan database MysQL. Hasil 
implementasi dari sistem yaitu mahasiswa dapat 
mengunduh contoh soal dan materi serta dapat 
melakukan ujian latihan untuk menghadapi 
UTS/UAS yang juga dilaksanakan secara online 
dengan sistem, memberikan dosen fasilitas untuk 
membuat dan menyimpan soal pada database 
sehingga data soal dan nilai tersimpan dengan aman 
mengurangi kemungkinan kehilangan data, 
membantu staf dalam proses pengelolaan dan 
rekapitulasi nilai mahasiswa, serta membantu 
mengurangi pemakaian kertas untuk kuis dan 
UTS/UAS mahasiswa. 

 
Kata kunci: Sistem Informasi, Bank Soal, Ujian 
Online 

I. PENDAHULUAN 

Bank soal pada proses belajar mengajar di 
sebuah Perguruan Tinggi merupakan hal yang 
sangat penting bagi para dosen dan mahasiswanya. 
Seperti yang dikemukakan oleh Djoko Luknanto 
dosen Universitas Gadjah Mada Jogjakarta dikutip 
pada artikel kopertis (25 Juli 2012) yang 
menyatakan bahwa jika suatu perguruan tinggi 
mampu membuat bank soal yang komprehensif, 
maka mahasiswa akan sangat terbantu 
(kopertis12.or.id, 2012). Bank soal memiliki 
fungsi ganda yaitu dapat digunakan oleh dosen 
untuk mengunggah materi perkuliahan, membuat 

soal untuk kuis harian dan ujian semester, serta 
memasukkan nilai mahasiswa dalam sistem yang 
selanjutnya akan dikelola oleh staf jurusan 
menjadi transkip nilai sementara. Bank soal juga 
dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 
mengunduh materi serta melakukan kuis dan ujian 
berupa multiple choice maupun soal true or false 
secara online. Politeknik Negeri Tanah Laut 
sedang berusaha menyempurnakan sistem 
informasinya, namun sampai saat ini sistem 
informasi bank soal yang meliputi ujian online 
masih belum dikembangkan. Mahasiswa 
Politeknik Negeri Tanah Laut masih melakukan 
kuis dan ujian secara tertulis dengan soal dari 
dosen dalam bentuk print out.  

Faktanya, kuis dan ujian secara tertulis 
bukanlah cara yang efektif untuk mahasiswa. 
Berdasarkan survey berupa kuisioner kepada 
mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun 
angkatan 2014, 2015, dan 2016 serta wawancara 
dengan beberapa dosen jurusan Teknik 
Informatika yang dilakukan penulis pada Februari 
2017, 70% mahasiswa menyatakan bahwa mereka 
mau mencoba sistem kuis dan ujian secara online. 
Mereka menyatakan bahwa dengan sistem kuis 
dan ujian tertulis mereka jarang dapat segera 
mengetahui nilai hasil kuis maupun ujian yang 
baru dilakukan karena pemeriksaan jawaban 
dilakukan oleh dosen dan tidak langsung seketika 
selesai, mereka juga tidak pernah dapat melakukan 
ujian secara online.Bukan hanya mahasiswa saja, 
beberapa dosen pun berpendapat bahwa dengan 
kuis dan ujian secara online mereka akan terbantu 
untuk melakukan pengoreksian soal dan 
membagikan nilai hasil kuis dan ujian. 

Melihat realita tersebut, maka 
pengembangan sistem informasi bank soal sangat 
penting untuk dilakukan. Melalui sistem tersebut 
mahasiswa akan mendapatkan kemudahan, 
diantaranya yaitu dapat mengakses materi dari 
dosen dan melihat transkip nilai sementara melalui 
perangkat mobile dalam jaringan internet tanpa 
harus ke bagian akademik, dapat selalu tepat 
waktu untuk mengumpulkan hasil kuis dan ujian, 
mengetahui hasil dari kuis dan ujian secara 
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langsung, serta mahasiswa dapat melakukan kuis 
dan ujian ataupun remedial di rumah atas perintah 
dan persetujuan dari dosen yang bersangkutan. 
Pembuatan sistem ini dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
database MySQL. 

Sistem tersebut memerlukan pemeliharaan 
(maintenance) dan pengembangan (development) 
seperti yang telah dikemukakan oleh Roger S. 
Pressman, Ph.D dalam bukunya yang 
diterjemahkan oleh Nugroho, Adi dkk dengan 
judul “Rekayasa Perangkat Lunak - Buku Satu : 
Pendekatan Praktisi (Edisi 7)”, ia menyatakan 
bahwa ketika nilai aplikasi tertentu bertambah, 
kemungkinan basis pengguna dan panjangnya usia 
dari perangkat lunak tersebut juga akan 
bertambah. Ketika basis pegguna dan waktu 
pemakaiannya bertambah, tuntutan adaptasi dan 
peningkatan mutu akan bertambah pula, maka 
perangkat lunak harus bersifat dapat dirawat dan 
dipelihara (Pressman, 2012:14). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, 
maka penulis mengangkat judul penelitian “Sistem 
Informasi Bank Soal Jurusan Teknik Informatika 
Politeknik Negeri Tanah Laut”. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Pendukung 
1) Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan laporan-

laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu 

(Sutabri, 2012:38). 

2) Bank Soal 
Bank soal yang biasa dikenal guru 

didefinisikan sebagai kumpulan butir tes.Padahal, 
bank soal tidak hanya mengacu pada sekumpulan 
butir. Bank soal mengacu pada proses 
pengumpulan soal, pemantauan, dan penyimpanan 
dengan informasi yang terkait sehingga 
mempermudah pengambilan jika akan merakit 
soal-soal (Thorndike dalam Suyata dkk, 2011:2).  

3) ERD (Entity Relationship Diagram) 
ERD merupakan diagram relasi antar entitas 

yang digunakan untuk memodelkan database. 
ERD memiliki cakupan yang luas dan 
menghasilkan pemodelan atribut yang lebih 
banyak jumlahnya (Priyadi, 2014:20). 

4) UML (Unified Model Language) 
UML (Unified Modeling Language) adalah 

sebuah bahasa pemodelan yang telah menjadi 
standar dalam industri software untuk visualisasi, 

merancang, dan mendokumentasikan sistem 
perangkat lunak (Henderi, 2009:5).Bahasa 
pemodelan UML lebih cocok untuk pembuatan 
perangkat lunak dalam bahasa pemrograman 
berorientasi objek (C++, Java, VB.NET), namun 
demikian tetap dapat digunakan pada bahasa 
pemrograman prosedural (Turck dalam Henderi, 
2009:5). 

Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Sistem Informasi Bank 
Soal telah banyak dilakukan, yaitu diantaranya 
penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2006) 
mengenai Sistem Informasi Bank Soal untuk 
Sekolah Dasar berbasis Web. Wijaya (2006) 
berpendapat bahwa dengan adanya Sistem 
Informasi Bank Soal dapat mempermudah guru 
dalam memperoleh soal, variasi soal, kualitas soal 
serta kesulitan membandingkan kualitas siswanya 
dengan sekolah yang lain.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Robert dan 
Gordon (2009) yang berjudul Item Banking with 
Embedded Standards.  Menurut Robert dan 
Gordong (2009) bank soal atau biasanya disebut 
item bank merupakan cara yang digunakan oleh 
sistem pendidikan untuk memantau pencapaian 
prestasi pendidikan. Saat ini telah dikembangkan 
sistem ujian online sehingga menjadi jauh lebih 
mudah untuk memberikan soal ujian, memeriksa 
jawaban, dan melaporkan hasil dengan tidak 
menggunakan kertas yang berlebihan. 

Suyata dkk (2011) melakukan penelitian 
mengenai Model Pengembangan Bank Soal 
Berbasis Guru dan Mutu Pendidikan.Menurut 
Suyata dkk (2011) ide pengembangan bank soal 
terkait dengan kebutuhan merakit tes lebih mudah, 
cepat, dan efisien.Selain itu juga adanya tuntutan 
kualitas butir soal yang baik pada penyusunan 
tes.Dengan adanya bank soal, kualitas butir soal 
pada penyusunan tes dapat dijamin. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian 

 
Gambar 1 Bagan Kerangka Penelitian 



 
3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dengan me
surveyberupa kuisioner kepada mahasiswa jurusan 
Teknik Informatika tahun angkatan 2014, 2015, 
dan 2016 serta wawancara dengan beberapa dosen 
jurusan Teknik Informatika yang dilakukan 
penulis pada Februari 2017 guna mendapatkan 
data yang mendasari penelitian. Fok
ini yaitu bagaimana mempermudah ujian secara 
online, mengunduh soal dan materi, 
mempermudah penilaian ujian oleh dosen, serta 
mempermudah rekap data transkip nilai 
mahasiswa oleh staf jurusan. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Penelitian mengenai Bank Soal dilakukan 
guna mengembangkan sistem ujian 
untuk jurusan Teknik Informatika 
melakukan ujian secara tertulis serta penilaiannya 
dilakukan oleh dosen yang sebagian hasilnya 
dapat diketahui mahasiswa beberap
ujian dilakukan.Penilaian pada u
dilakukan oleh sistem dan dapat diketahui 
hasilnya tepat setelah mahasiswa 
mengerjakan ujian.Materi kuliah dan soal latihan 
pun dapat di unduh pada sistem sehingga 
mahasiswa dapat melakukan
dirumah.Pengembang perangkat lunak dilakukan 
dengan memperhatikan tahapan dalam metode 
prototypingagar software final-nya dapat diterima 
olehpengguna. 

Gambar 2 Gambar Metode Prototype
2012) 

Alur dari metode Prototype
oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan komunikasi dengan calon 
pengguna sistem, dalam hal ini penulis 
mendefinisikan sasaran pembuatan sistem

2. Penulis melakukan perencanaan untuk 
pembuatan database dan fungsi
sistem.  
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Identifikasi masalah dengan melakukan 
berupa kuisioner kepada mahasiswa jurusan 

Teknik Informatika tahun angkatan 2014, 2015, 
dan 2016 serta wawancara dengan beberapa dosen 
jurusan Teknik Informatika yang dilakukan 
penulis pada Februari 2017 guna mendapatkan 

yang mendasari penelitian. Fokus penelitian 
ini yaitu bagaimana mempermudah ujian secara 

, mengunduh soal dan materi, 
mempermudah penilaian ujian oleh dosen, serta 
mempermudah rekap data transkip nilai 

Penelitian mengenai Bank Soal dilakukan 
guna mengembangkan sistem ujian online yang 

jurusan Teknik Informatika yang masih 
elakukan ujian secara tertulis serta penilaiannya 

dilakukan oleh dosen yang sebagian hasilnya 
dapat diketahui mahasiswa beberapa hari setelah 

Penilaian pada ujian online 
dilakukan oleh sistem dan dapat diketahui 

mahasiswa selesai 
mengerjakan ujian.Materi kuliah dan soal latihan 

dapat di unduh pada sistem sehingga 
mahasiswa dapat melakukan latihan 

Pengembang perangkat lunak dilakukan 
dengan memperhatikan tahapan dalam metode 

nya dapat diterima 

 
Prototype (Sumber: Pressman, 

Prototypeyang digunakan 
oleh penulis adalah sebagai berikut: 

Penulis melakukan komunikasi dengan calon 
pengguna sistem, dalam hal ini penulis 
mendefinisikan sasaran pembuatan sistem 
Penulis melakukan perencanaan untuk 

dan fungsi-fungsi dari 

3. Penulis memodelkan atau mewujudkan 
database serta fungsi-fungsi sistem dengan 
merancang aktivitas-aktivitas pengguna 
dengan sistem serta merancang tampilan dari 
sistem. Proses ini penulis lakukan dengan 
membuat ERD (Entity Relationship Diagram
CDM (Conceptual Data Model
(Physical Data Model), UML (
Modelling Language) (memuat 9 diagram 
yaitu Use case, diagram objek, diagram kelas, 
diagram status, diagram sekuen, diagram 
komponen, diagram kolaborasi, diagram 
aktivitas, diagram deployment
perancangan antarmuka. 

4. Penulis mulai merealisasikan segala bentuk 
rancangan yang telah dilakukan ke dalam 
aplikasi dengan melakukan pengodean 
(scripting) sistem. 

5. Setelah selesai melakukan scripting
sudah berjalan sesuai dengan rancangan 
fungsi, penulis menyerahkan sistem kepada 
calon pengguna untuk selanjutnya dicek 
fungsionalitas dari sistem.
ternyata sistem masih memerlukan perbaikan 
dan ada fungsi yang kurang sesuai, maka 
penulis kembali berkomunikasi dengan 
pengguna guna mendefinisikan perbaikan 
fungsi sistem, dan begitu seterusnya hingga 
fungsi dari sistem telah sesuai dan tidak 
mengalami kesalahan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Gambar 3 Sistem yang Berjalan 

Keterangan dari Gambar 1: 
1. Pada proses nomor 1 dosen memberikan 

materi atau bahan kuliah serta
kepada mahasiswa. Soal yang diberikan 
kepada mahasiswa tersebut sebelumnya telah 
diketik dan di cetak oleh dosen sehingga 
mahasiswa menerima soal dalam bentuk 
out. 

2. Pada proses nomor 2 mahasisw
materi kuliah yang diberikan oleh dosen.
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enulis memodelkan atau mewujudkan 
fungsi sistem dengan 
aktivitas pengguna 

dengan sistem serta merancang tampilan dari 
sistem. Proses ini penulis lakukan dengan 

Entity Relationship Diagram), 
tual Data Model), PDM 

), UML (Unified 
) (memuat 9 diagram 

, diagram objek, diagram kelas, 
diagram status, diagram sekuen, diagram 
komponen, diagram kolaborasi, diagram 

deployment), dan 

Penulis mulai merealisasikan segala bentuk 
rancangan yang telah dilakukan ke dalam 
aplikasi dengan melakukan pengodean 

scripting dan sistem 
berjalan sesuai dengan rancangan 
penulis menyerahkan sistem kepada 

untuk selanjutnya dicek 
fungsionalitas dari sistem. Setelah dicek, 
ternyata sistem masih memerlukan perbaikan 
dan ada fungsi yang kurang sesuai, maka 
penulis kembali berkomunikasi dengan calon 

mendefinisikan perbaikan 
fungsi sistem, dan begitu seterusnya hingga 
fungsi dari sistem telah sesuai dan tidak 

EMBAHASAN 

yang Berjalan 

 

nomor 1 dosen memberikan 
materi atau bahan kuliah serta soal kuis/ujian 

. Soal yang diberikan 
kepada mahasiswa tersebut sebelumnya telah 
diketik dan di cetak oleh dosen sehingga 
mahasiswa menerima soal dalam bentuk print 

da proses nomor 2 mahasiswa mempelajari 
materi kuliah yang diberikan oleh dosen. 



 
3. Pada proses nomor 2 juga digambarkan 

mahasiswa yang sedang melakukan kuis/ujian 
secara tertulis. 

4. Setelah mahasiswa melakukan kuis/ujian, 
mahasiswa mengumpulkan hasil kepada do
untuk selanjutnya diperiksa dan diberikan 
nilai. Mahasiswa tidak dapat segera 
mengetahui nilai dari ujian yang baru 
dilakukan karena hasil ujian tersebut masih 
memerlukan proses pemeriksaan yang tidak 
singkat karena dosen harus melakukan 
pemeriksaan satu persatu (proses 

5. Setelah dosen selesai memeriksa dan 
memberikan nilai hasil dari ujian
dilakukan oleh mahasiswa
menyerahkan daftar nilai mahasiswa kepada 
staf jurusan yang
akandirekapitulasi dan menjadi nilai akhir 
sementara mahasiswa. 

 
4.2 Analisis Sistem yang Diusulkan

Gambar 4 Sistem yang Diusulkan 

Keterangan dari Gambar2: 
1. Dosen membagikan materi ataupun kisi

ujian kepada mahasiswa dengan cara
mengunggah materi, kisi-kisi, atau soal ujian 
pada sistem yang secara otomatis akan 
tersimpan pada database sistem (proses nomor 
1 dan 2). Dosen melakukan pengetikan soal 
untuk ujian pada sistem, sehingga tidak perlu 
repot menyalin data dari flashhdisk
mengunggahnya terlebihdahulu.

2. Mahasiswa dapat mengunduh materi atau kisi
kisi dari dosen dimanapun dan kapanpun 
selama berada pada jangkauan internet untuk 
bahan belajar 

3. Mahasiswa dapat melakukan ujian 
online seperti pada proses nomor 3 pada 
tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh 
dosen. Soal ujian akan muncul secara 
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Pada proses nomor 2 juga digambarkan 
melakukan kuis/ujian 

Setelah mahasiswa melakukan kuis/ujian, 
mahasiswa mengumpulkan hasil kepada dosen 
untuk selanjutnya diperiksa dan diberikan 

Mahasiswa tidak dapat segera 
mengetahui nilai dari ujian yang baru 
dilakukan karena hasil ujian tersebut masih 
memerlukan proses pemeriksaan yang tidak 
singkat karena dosen harus melakukan 

proses nomor 3). 
Setelah dosen selesai memeriksa dan 
memberikan nilai hasil dari ujian yang 
dilakukan oleh mahasiswa, dosen 
menyerahkan daftar nilai mahasiswa kepada 

yang selanjutnya 
menjadi nilai akhir 

Analisis Sistem yang Diusulkan 

 

Dosen membagikan materi ataupun kisi-kisi 
ujian kepada mahasiswa dengan cara 

kisi, atau soal ujian 
pada sistem yang secara otomatis akan 

sistem (proses nomor 
Dosen melakukan pengetikan soal 

untuk ujian pada sistem, sehingga tidak perlu 
flashhdisk ataupun 

mengunggahnya terlebihdahulu. 
Mahasiswa dapat mengunduh materi atau kisi-
kisi dari dosen dimanapun dan kapanpun 
selama berada pada jangkauan internet untuk 

melakukan ujian secara 
seperti pada proses nomor 3 pada 

anggal dan waktu yang telah ditentukan oleh 
muncul secara random 

atau acak sehingga memungkin perbedaan soal 
pada setiap mahasiswa. Ujian dilakukan di 
ruang kelasdan tetap ada 
pelaksanaan ujian. 

4. Pada proses 4 dan 5, hasil dari ujian
dilakukan oleh mahasiswa akan terunggah dan 
diperiksa oleh sistem lalu selanjutnya sistem 
akan memberikan nilai hasil ujian kepada 
mahasiswa dan menyimpannya ke dalam 
database sehingga nilai dapat diakses oleh 
mahasiswa, dosen dan staf jurusan (proses 6).

5. Pada proses 7, staf dapat melakukan 
pengelolaan data mahasiswa, dosen, staf, 
absensi, team teaching, nilai, mata kuliah, 
ruang kuliah, jadwal perkuliahan, kelas 
mahasiswa yang akan terunggah
ke dalam database sistem yang dapat diakses 
oleh mahasiswa dan dosen dimanapun dan 
kapanpun selama dalam jangkauan internet 
(proses 8).Bentuk data yang diakses oleh 
mahasiswa pada proses 8 diantaranya 
mahasiswa dapat melihat data dosen, data
mencetak jadwal kuliah, melihat daftar nilai 
serta mencetak transkrip nilai.

 
4.3 Perancangan Sistem 
1) Entity RelationshipDiagram

Gambar 5. Entity Relationship Diagram

TABEL 1 DEFINISI R

No Relasi 

1. Memiliki Akun 

Relasi antara tabel staf, 
tabel dosen, tabel 
mahasiswa dengan tabel 
user. 

2. Mengelola Data 
Relasi 
dengan tabel dosen, 

Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 2017 
Surabaya, Universitas Airlangga 

atau acak sehingga memungkin perbedaan soal 
Ujian dilakukan di 

ruang kelasdan tetap ada daftar hadir untuk 

, hasil dari ujian yang telah 
dilakukan oleh mahasiswa akan terunggah dan 
diperiksa oleh sistem lalu selanjutnya sistem 

emberikan nilai hasil ujian kepada 
mahasiswa dan menyimpannya ke dalam 

dapat diakses oleh 
mahasiswa, dosen dan staf jurusan (proses 6). 
Pada proses 7, staf dapat melakukan 
pengelolaan data mahasiswa, dosen, staf, 

, nilai, mata kuliah, 
jadwal perkuliahan, kelas 

mahasiswa yang akan terunggah dan tersimpan 
sistem yang dapat diakses 

oleh mahasiswa dan dosen dimanapun dan 
kapanpun selama dalam jangkauan internet 
(proses 8).Bentuk data yang diakses oleh 
mahasiswa pada proses 8 diantaranya 
mahasiswa dapat melihat data dosen, data staf, 
mencetak jadwal kuliah, melihat daftar nilai 
serta mencetak transkrip nilai. 

Diagram (ERD) 

 
. Entity Relationship Diagram 

RELASI 

Keterangan 
elasi antara tabel staf, 

tabel dosen, tabel 
mahasiswa dengan tabel 

 antara tabel staf 
dengan tabel dosen, 
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No Relasi Keterangan 
mahasiswa, perkuliahan, 
mata kuliah, ampu, ruangan, 
kelas, tim dosen, nilai akhir, 
transkrip dan absen. 

3. Memiliki Ujian 

Relasi antara tabel dosen 
dengan tabel ujian yang 
menyatakan bahwa dosen 
memiliki ujian di setiap 
mata kuliah yang diampu. 

4. Membuat Soal 
Relasi antara tabel dosen 
dengan tabel soal. 

5. 
Memiliki Nilai 
Akhir 

Relasi antara tabel mata 
kuliah dengan tabe nilai. 

6. 
Memiliki Nilai 
Akhir 

Relasi antara tabel 
mahasiswa dengan table 
nilai akhir. 

7. Memiliki Ujian 
Relasi antara tabel kelas 
dengan tabel ujian. 

8. Memiliki Soal 
Relasi antara tabel ujian 
dengan tabel soal. 

 
2) Use Case Diagram 

 

Gambar 6.Use Case Diagram 

TABEL 2 DEKRIPSI AKTOR 

No Aktor Deskripsi 

1. Staf 

Merupakan orang yang bertugas dan 
memiliki hak akses untuk melakukan 
operasi pengelolaan data staf, dosen, 
mahasiswa, tim teaching, mata kuliah, 
kelas, ruangan, jadwal kuliah, nilai, 
rekapitulasi absensi mahasiswa, 
mengubah profil akun dan mengubah 
konten tampilan beranda sistem. 

2. Dosen 

Merupakan orang yang memiliki hak 
akses untuk melakukan operasi 
pengelolaan data ujian, soal, 
mengunggah materi, memasukan nilai 
mahasiswa, melihat data dosen, staf 
jurusan, mahasiswa, jadwal mengajar 
serta mengubah profil akun. 

3. Mahasiswa 

Merupakan orang yang memiliki hak 
akses untuk melakukan ujian online, 
mengunduh materi, melihat data dosen, 
melihat dan mencetak jadwal kuliah, 
serta mengubah profil akun. 

 
3) Diagram Aktivitas 

 
Gambar 7 Diagram Aktivitas 

 
Pada diagram aktivitas Gambar 5 dapat 

dilihat bahwa ketika memulai sistem, mahasiswa 
akan menemukan halaman login yang digunakan 
untuk masuk ke dalam sistem. Mahasiswa harus 
memasukan username dan password akun 
miliknya lalu menekan tombol login.Username 
dan password yang telah dimasukan akan dicek 
oleh sistem validsinya, jika valid atau data 
terdaftar pada database maka sistem akan 
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mengarahkan mahasiswa ke halaman utama dan 
jika tidak maka mahasiswa akan mendapatkan 
pertanyaan untuk melakukan login ulang atau 
tidak, ketika mahasiswa menginginkan untuk 
login ulang maka mahasiswa akan kembali 
memasukan username dan password serta kembali 
menekan tombol login tetapi jika mahasiswa tidak 
ingin melakukan login ulang maka mahasiswa 
dapat langsung menutup sistem dan sistem akan 
berhenti. Pada menu utama, terdapat menu yang 
dapat dikelola mahasiswa, yaitu mengubah profil 
akun, melakukan ujian online, mengunduh materi 
kuliah, melihat dan mengunduh jadwal kuliah, 
melihat dan mengunduh transkrip nilai sementara, 
melihat data dosen dan staf. Setelah selesai 
beraktivitas dengan sistem, mahasiswa dapat 
keluar dari sistem dengan melakukan logout dan 
sesi dari pengguna berakhir serta sistem pun akan 
berhenti. 

4.4 Implementasi Sistem 

Implementasi dari Sistem Informasi Bank 
Soal Teknik Informatika pada Politeknik Negeri 
Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar 8 sampai 
dengan Gambar 16. 

1. FormLogin 
Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk 

melakukan login, yaitu dengan memasukan 
username dan password yang sesuai maka sistem 
akan mengarahkan pengguna pada halaman awal 
sistem. Implementasi formlogin dapat dilihat pada 
gambar 8. 

 
Gambar 8. FormLogin 

2. Form Beranda Staf 
Formberandastafadalah halaman awal staf 

setelahlogin. Pada halaman ini, banyak menu yang 
dapat dipilih oleh staf untuk 
dikelola.Implementasinya dapat dilihat pada 
gambar 9. 

 
Gambar 9. FormBeranda Staf 

3. FormTampil Data TeamTeaching 
Formini menampilkan semua data 

timteaching Jurusan Tenik Informatika. Pada form 
ini terdapat beberapa fungsi yaitu fungsi edit, 
hapus, dan cari data. Fungsi edit digunakan untuk 
mengubah data dosen yang sudah ada, fungsi 
hapus digunakan untuk menghapus data dosen, 
dan fungsi cari digunakan untuk mencari data 
dosen yang diinginkan. Implementasi dari 
formtampil data teamteachingdapat dilihat pada 
Gambar 10. 

 
Gambar 10.FormTampil Data Dosen 

4. FormTambah Data 
FormTambah Data digunakan untuk 

menambah data. Semua kolom pada form harus 
diisi guna kelengkapan data yang dimasukan, jika 
terdapat kolom yang kosong maka akan muncul 
peringatan kolom tidak boleh kosong sehingga 
pengguna harus mengisi kolom tersebut. Setelah 
semua data terisi dan ditekan Simpan Data, maka 
data akan tersimpan ke dalam database. 
Implementasiform tambah datadapat dilihat pada 
Gambar 11. 
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Gambar 11.Form Tambah Data 

5. Form Unggah Materi 
Formunggah materidigunakan untuk 

mengunggah materi kuliahatau kisi-kisi ujian oleh 
dosen. File yang diunggah dapat berupa dokumen 
Word, Excel, Power Pointsertafile berbentuk pdf. 
File yang telah diunggah oleh dosen akan 
tersimpan pada database sistem sehingga dapat 
diunduh oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. 

Untuk mengunggah materi, dosen hanya 
perlu memilih mata kuliah, file yang akan 
diunggah dan folder penyimpanan yang 
diinginkan lalu tekan Simpan Data dan selesai. 
Implementasi dari formunggah materi dapat dilihat 
pada gambar 12. 

 
Gambar 12.FormUnggah Materi 

 
6. Form Tambah Soal 

Formtambah soal digunakan untuk 
menambahkan soal-soal untuk ujian yang dikelola 
oleh dosen. Jumlah form tambah soal akan muncul 
sebanyak n kali, sesuai dengan jumlah soal yang 
dimasukan oleh dosen. Apabila jenis ujian adalah 
pilihan ganda, maka form yang muncul adalah 
form tambah soal pilihan ganda. Apabila jenis 

ujian adalah benar/salah maka form yang muncul 
adalah form benar/salah.  

Kolom soal digunakan untuk mengetikan 
soal atau pertanyaan yang diinginkan oleh dosen, 
kolom jawaban digunakan untuk memasukan 
pilihan jawaban yang nantinya akan dipilih oleh 
mahasiswa, dan kolom jawaban benar digunakan 
untuk memasukan kunci jawaban dari soal yang 
dimasukan oleh dosen. Tombol Simpan dan 
Masukan Soal Selanjutnya merupakan tombol 
multi fungsi, yang berguna untuk menyimpan data 
soal yang telah diinput dan mengarahkan sistem 
ke halaman input soal yang berikutnya sehingga 
dosen dapat memasukkan soal satu-persatu dengan 
mudah. Implementasi dari form tambah soal dapat 
dilihat pada Gambar 13 dan Gambar 14. 

 

Gambar 13.FormTambah Soal Benar Salah 
 

 
Gambar 14.FormTambah Soal Pilihan Ganda 

7. Form Ujian Mahasiswa 
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Formujian digunakan oleh mahasiswa untuk 
melakukan ujian secara online. Mahasiswa hanya 
perlu menjawab soal dengan benar lalu sistem 
akan memeriksa jawaban dan selanjutnya akan 
menampilkan nilai hasil ujian tersebut. Soal ujian 
akan muncuk secara random atau acak sehingga 
pada setiap mahasiswa soal yang tampil akan 
berbeda, soal juga muncul satu-persatu untuk 
memudahkan mahasiswa dalam peroses menjawab 
ujian. Implementasi dari formujiandapat dilihat 
pada Gambar 15. 

 Gambar 15. Form Ujian Online 

8. Form Nilai Hasil Ujian 
Form ini menampilkan nilai hasil ujian 

mahasiswa. Implementasinya dapat dilihat pada 
Gambar 16. 

 
Gambar 16. Form Nilai Hasil Ujian 

4.5 Hasil Pengujian Sistem 

Penulis menggunakan metode Black Box 
atau kotak hitam untuk menguji fungsionalitas 
sistem.Tester dari sistem yang dibangun oleh 
penulis yaitu staf jurusan, dosen, dan mahasiswa 
sebagai calon pengguna dari sistem. 

TABEL 3.2TABEL PERSENTASE PENGUJIAN SISTEM 

No Tester 
Fungsi Sistem 

Keterangan 
Sukses Gagal 

1 
Staf 
Jurusan 

95% 5% 
Fungsi nilai 
mahasiswa. 

2 Dosen 95% 5% 
Fungsi nilai 
mahasiswa. 

3 Mahasiswa 95% 5% 
Fungsi ujian 

dan cetak 
transkip. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka Penulis 
dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi bank 
soal merupakan suatu solusi untuk membantu 
pendataan mahasiswa, dosen, staf, rekap absensi 
dan transkip nilai mahasiswa oleh staf jurusan; 
memberi fasilitas penyimpanan materi kuliah 
dosen, membantu dosen membuat dan menyimpan 
soal ujian, melakukan pengecekan hasil ujian 
mahasiswa; serta membantu mahasiswa untuk 
melakukan kuis dan ujian secara online, mencetak 
transkip nilai sementara tanpa harus menemui 
bagian akademik. 

Saran 

Saran yang dikemukakan guna 
pengembangan sistem informasi bank soal 
selanjutnya, yaitu: 
1) Menambahkan fungsi membuat soal essay 

beserta form ujian dan penilaiannya. 
2) Mengembangkan sistem supaya ketika sedang 

melakukan ujian dan tombol minimize, 
maximize atau close diklik, maka sistem akan 
menghentikan ujian dan menampilkan nilai 
ujian yang telah dikerjakan. 

3) Menambahkan keamanan perangkat lunak di 
mana dalam perangkat lunak yang ada saat ini 
hanya sebatas hak akses login. 
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