
FAQ Skripsi Topik Sistem Informasi & e-business 

 

Q : Boleh membuat skripsi dengan topik sistem informasi ? 

A : Boleh, sesuai dengan ketentuan umum pada dokumen Pedoman Skripsi 2016 ada dua jenis skripsi 

yang diperbolehkan yaitu skripsi riset terapan dan skripsi design & innovation (rancang bangun dan 

inovasi).  

 

Q : Apa bedanya kedua jenis skripsi tersebut ? 

A : Skripsi design & innovasi akan membahas mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi. Sedangkan 

skripsi riset terapan dengan topik sistem informasi dapat meneliti bagaimana implementasi atau 

relevansi sebuah sistem informasi dalam bidang bisnis. Ketentuan detail dapat dibaca di buku pedoman. 

 

Q : Sistem Informasi yang bagaimana saja yang boleh diangkat menjadi skripsi ? 

A : Sistem Informasi yang berhubungan dengan manajemen bisnis.  

 

Q : Apa saja yang dituangkan dalam UPP ? 

A : UPP berupa proposal dengan kerangka seperti pada buku pedoman. Struktur organisasi pelaksana 

dan rencana anggaran biaya pada proposal rancang bangun dapat dibuat jika diperlukan (terutama jika 

ada sponsor).  

 

Q : Pada skripsi rancang bangun, sampai tahap mana perancangan sistem informasi dilakukan ? 

A : Perancangan dilakukan minimal sampai pada tahap analisis dan desain, yaitu minimal sudah meliputi 

hal – hal berikut : 

1. Requirement Statement (penentuan kebutuhan SI atau dengan kata lain fasilitas apa saja yang 

ditawarkan oleh SI yang dirancang) 

a. Concept Map 

b. Deskripsi pengguna sistem 

c. Deskripsi teknologi yang dibutuhkan (software & hardware) 

d. Dapat juga menampilkan flowchart sistem berjalan atau document flowchart) 

2. Pemodelan sistem 

a. Pemodelan Terstruktur  DFD (level konteks, level 0, level 1, …, level n) 

b. Pemodelan Berorientasi Obyek 



i. Use Case Diagram 

ii. Class Diagram 

iii. Activity Diagram 

3. Entity Relationship Diagram 

4. Desain User Interface 

 

Q : Apakah rancang bangun SI harus sampai implementasi ? 

A : Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rancang bangun SI minimal sampai di tahap analisis & 

desain. Namun jika mampu atau memungkinkan untuk sampai pada tahapan implementasi maka akan 

lebih baik apalagi jika mampu menyumbangkan produknya langsung ke tempat PKL. 

 

Q : Lalu bagaimana dengan skripsi riset terapan ? 

A : Skripsi riset terapan dapat melakukan penelitian / riset pada sistem informasi yang telah berjalan. 

Misalnya dengan mengukur optimasi atau efisiensi pada variable bisnis tertentu dalam implementasi 

sebuah sistem informasi.  

 

Q : Bagaimana dengan e-business, apakah boleh diangkat sebagai topik skripsi ? 

A : Tentu saja boleh, sama halnya dengan topik sistem informasi yang telah disebutkan sebelumnya.  


