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Catatan :

 Untuk jawaban DFD dan ERD silakan menggunakan tools power designer, lalu
discreen shoot dan dicopy-kan ke Ms.Word.
 Untuk jawaban P-Spec Form dan Logic Form bisa menggunakan Ms.Excel
ataupun Ms. Word.
 Jawaban disave dengan menggunakan format UAS-XXX-RPL (XXX = NRP kalian).
 Untuk Soal Bagian 2 : Silakan dikerjakan sesuai dengan Kelas Paralel yang diikuti.
Kelas A : Studi Kasus : “Sistem Informasi Koperasi XYZ”
Kelas B : Studi Kasus : “Sistem Informasi Perbankan XYZ”
Kelas C : Studi Kasus : “Sistem Informasi Sekolah TK XYZ”
 Untuk menjawab UAS RPL ini dapat menggunakan template Lembar Jawaban
yang sudah disediakan.
Bagian 1 : Agile SCRUM (20 Point)
(Kode : CPMK 3) Jawablah yang sesuai :
a. Di dalam SCRUM dikenal adanya dua Backlog, Sebutkan ! (5 Point)
b. Siapa yang bertanggung jawab dan boleh merevisi ? (5 Point)
c. Kapan kedua backlog itu digunakan (boleh dijelaskan alur kerjanya dari awal hingga backlog
kedua muncul) ? (10 Point)
Bagian 2 : Studi Kasus, dipilih sesuai dengan Kelas Paralel (80 Point)
RPL Kelas A (Rabu, 10.30):

“SISTEM INFORMASI KOPERASI XYZ”
Sistem Informasi Koperasi yang terdapat di Koperasi XYZ Surabaya adalah sebuah sistem
informasi yang terintegrasi. Adapun proses yang dilakukan oleh Koperasi XYZ ini adalah :
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a.) Proses pendaftaran anggota, adalah proses registrasi anggota baru agar menjadi anggota tetap
koperasi. Prosedur pendaftaran anggota ini dilakukan oleh calon anggota, dijelaskan sebagai
berikut :
[1].

Calon anggota memperlihatkan kartu pegawai kepada bagian administrasi, kemudian
bagian aministrasi melakukan pengecekan kartu pegawai. Apabila kartu pegawai tidak
valid, kartu pegawai dikembalikan ke calon anggota, jika valid bagian adminstrasi
memberikan form pendaftaran kepada calon anggota.

[2].

Form pendaftaran yang sudah terisi oleh calon anggota dikembalikan ke pada bagian
administrasi.

[3].

Bagian administrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan data dari form pendaftaran,
bila tidak lengkap, form pendaftaran tersebut akan dikembalikan ke calon anggota, jika
lengkap data calon anggota yang ada form pendaftaran akan dientry ke database dan
terbuat buku anggota dan form pendaftaran yang sudah lengkap disimpan sebagai arsip.

[4].

Bagian administrasi membuat kartu anggota dari database anggota, kartu anggota yang
belum disahkan akan diberikan kepada ketua koperasi untuk pengesahan kartu anggota,
setelah kartu anggota disahkan oleh ketua koperasi, maka dikembalikan ke bagian
adminstrasi untuk pencetakkan kartu anggota koperasi. Kartu yang sudah disahkan dan
dicap diberikan kepada anggota.

b.) Proses simpanan anggota, adalah proses anggota melakukan simpanan di koperasi. Prosedur
simpanan yang dilakukan anggota dijelaskan sebagai berikut :
[1].

Proses simpanan di koperasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu simpanan wajib,
simpanan sukarela, dan simpanan berjangka.

[2].

Simpanan wajib adalah simpanan yang akan dilakukan pendebetan setiap bulannya
melalui rekening gaji pegawai sebesar Rp. 25.000,- (wajib dipenuhi oleh setiap anggota)
dan akan disimpan ke dalam tabel simpanan wajib.

[3].

Simpanan sukarela adalah simpanan yang bisa dilakukan dengan melakukan setoran ke
bagian administrasi, dan akan dilakukan pencatatan dan disimpan ke dalam tabel
simpanan sukarela. Untuk simpanan sukarela ini bisa diambil sewaktu-waktu jika ada
kebutuhan mendesak dan tidak ada batasan jumlah minimum ataupun maximum.

[4].

Simpanan berjangka adalah simpanan yang bisa dilakukan dengan setoran maximal 1x
dengan memiliih masa simpanan 1 tahun / 2 tahun / 3 tahun dan suku bunga yang
berbeda.

c.) Proses pinjaman anggota, adalah proses anggota melakukan pinjaman di koperasi Prosedur
pinjaman yang dilakukan anggota dijelaskan sebagai berikut :
[1].

Pinjaman express adalah pinjaman yang akan dilakukan oleh anggota dengan minimal
pinjaman Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 20.000.000,- dengan bunga per bulan sebesar
0,99%. Untuk pembayaran angsuran per bulannya dilakukan pendebetan melalui
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rekening gaji pegawai sesuai dengan tabel pinjamannya (Minimal pinjaman 1 tahun dan
maximal pinjaman 3 tahun) dan akan disimpan ke dalam tabel pinjaman express.
[2].

Pinjaman competitive adalah pinjaman yang bisa dilakukan dengan minimal pinjaman
Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dengan bunga per tahunnya sebesar
9.25%. Untuk pembayaran angsuran per bulannya dilakukan pendebetan melalui
rekening gaji pegawai sesuai dengan tabel pinjamannya (Minimal pinjaman 3 tahun dan
maximal pinjaman 7 tahun) dan akan disimpan ke dalam tabel pinjaman competitive.

Catatan : Jika diperlukan data ataupun informasi tambahan dari studi kasus ini, anda dapat
menambahkan asumsi-asumsi yang ada dan yang sesuai dengan studi kasus yang ada.

RPL Kelas B (Senin, 13.30):

“SISTEM INFORMASI PERBANKAN XYZ”
Sistem Informasi Perbankan yang terdapat di Bank XYZ Surabaya adalah sebuah sistem
informasi yang terintegrasi. Adapun proses yang dilakukan oleh Perbankan XYZ ini adalah :
a.) Proses pembukaan tabungan mapan. Prosedur pembukaan ini dilakukan oleh calon nasabah,
dijelaskan sebagai berikut :
[1]. Calon nasabah datang menemui Customer Service untuk mengajukan pembukaan
rekening tabungan.
[2]. Customer Service melayani dengan memberikan penjelasan tentan tabungan yang telah
dipilih oleh calon nasabah serta menyatakan apakah sudah pernah punya account
sebelumnya di Bank Daerah Lamongan, lalu meminta nasabah untuk mengisi Customer
Information File (CIF) atau formulir pembukaan tabungan. Kemudian nasabah
menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM). Setelah semua berkas diisi, Customer
Service akan memeriksa kelengkapan data CIF nasabah diakrenakan ada beberapa yang
harus terisi dengan benar yaitu : nama ibu kandung, pekerjaan (jabatan), serta nomor
telepon, selanjutnya Customer Service akan memproses pembukaan rekening dengan
melakukan pengimputan data nasabah dan nomer rekeningnya melalu Core Banking
System (CBS).
[3]. Nasabah akan menerima buku tabungan dari Customer Service untuk ditandatangani.
[4]. Selanjutnya nasabah diminta untuk mengisi slip setoran dan melakukan setoran awal
pada bagian teller. Kemudian teller akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah melakukan pengimputan, teller akan menyerahkan kembali bukti slip setoran
yang sudah tervalidasi dan buku tabungan nasabah serta menjelaskan bahwa uang
setoran nasabah sudah masuk dalam rekening nasabah.
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b.) Proses penyetoran tabungan tunai via teller, berikut ini prosedur penyetoran tunai yang
dilakukan nasabah dijelaskan sebagai berikut :
[1]. Nasabah mengambil slip setoran yang telah disediakan dan mengisi slip tersebut sesuai
dengan identitas dan ketentuan yang berlaku.
[2]. Nasabah menyerahkan slip setoran yang telah diisi dan buku tabungan pada teller.
[3]. Teller menerima slip setoran, uang yang disetor, dan buku tabungan dari nasabah.
[4]. Teller memeriksa kebenaran slip yang disetorkan dan mencocokkan nominal pada slip
setoran nasabah dengan jumlah uang yang disetor. Nominal dalam penyetoran tabungan
minimal Rp. 50.000,-.
[5]. Setelah melakukan pencocokkan, teller memproses setoran nasabah dengan menginput
pada rekening tabungan nasabah serta memvalidasi slip setoran sebagai bukti bahwa
setoran nasabah sudah diproses. Teller akan memaraf slip setoran tersebut.
[6]. Teller mengeprint setoran tersebut ke dalam buku tabungan nasabah.
[7]. Setelah semua proses selesai, teller akan menyerahkan bukti setoran dan buku tabungan
kepada nasabah.
c.) Proses penarikan tabungan tunai via teller, jika lebih dari Rp. 10.000.000,- berikut ini prosedur
penyetoran tunai yang dilakukan nasabah dijelaskan sebagai berikut :
[1]. Nasabah mengambil slip penarikan yang sudah disediakan kemudian mengisi slip tersebut
sesuai dengan data diri dan ketentuan yang berlaku.
[2]. Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut beserta kartu identitas yang masih berlaku
(KTP/SIM) dan buku tabungan kepada teller.
[3]. Teller menerima slip penarikan tersebut beserta kartu identitas dan buku tabungan dari
nasabah.
[4]. Teller memeriksa kebenaran isi slip penarikan dan mencocokan speciment pada slip
penarikan dengan kartu identitas serta buku tabungan nasabah, guna untuk meminimlisir
adanya tindak kecurangan.
[5]. Setelah teller memeriksa teller akan memproses transaksi tersebut. Kemudian teller akan
menghitung sejumlah uang sesuai nominal yang tertera pada slip penarikan.
[6]. Teller akan mengeprint transaksi ke dalam buku tabungan nasabah.
[7]. Setelah semua proses selesai, teller akan menyerahkan kembali buku tabungan beserta
identitas kepada nasabah.
Catatan : Jika diperlukan data ataupun informasi tambahan dari studi kasus ini, anda dapat
menambahkan asumsi-asumsi yang ada dan yang sesuai dengan studi kasus yang ada.
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RPL Kelas C (Selasa, 13.30):

“SISTEM INFORMASI SEKOLAH TK XYZ”
TK “XYZ” akan mengembangkan sistem informasi sekolah berbasiskan komputer. Hasil
survey sistem informasi sekolah ke TK tersebut adalah sebagai berikut ini :


TK ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah dimana kepala sekolah akan menjabat selama
5 tahun. Kepala sekolah ini juga bertindak sebagai guru di TK tersebut.



Periode pengajaran TK sama dengan sistem perkuliahan yaitu dalam 1 tahun terdapat 2
semester (semester gasal dan semester genap), dan dilakukan rekapitulasi penilaian setiap
semester.

Proses yang dilakukan dalam sistem informasi sekolah TK ini terdiri dari sebagai berikut ini :
a.) Proses Pendaftaran Kelas Paralel


Pada TK tersebut terbagai menjadi TK-A dan TK-B dimana masing-masing mempunyai
beberapa kelas yang dinyatakan dengan nomor, yaitu : A1, A2, A3, A4 & B1, B2, B3, B4. Setiap
tahun, jumlah kelas untuk masing-masing TK-A ataupun TK-B dapat berubah sesuai jumlah
siswa yang diterima pada tahun tersebut. Jumlah minimum siswa dalam sebuah kelas adalah
20 siswa dan maksimum adalah 25 siswa.



Terdapat 15 guru TK dimana ada guru yang menjabat sebagai wali kelas dari masing-masing
kelas yang ada (setiap kelas harus mempunyai seorang wali kelas). Jabatan wali kelas berlaku
selama dua tahun sekali. Setelah selesai menjabat, wali kelas dapat berhenti dan digantikan
dengan guru yang lainnya, atau dapat pula seorang wali kelas tetap menjabat, hanya
berpindah dari kelasnya.

b.) Proses Absensi Siswa dan Guru


Setiap hari, dilakukan pencatatan kehadiran siswa oleh wali kelasnya, dimana terdapat
empat jenis status, yaitu : Masuk (M), Sakit (S), Ijin (I), Tanpa Keterangan (A).



Jika siswa tidak masuk akan dicatat dan akan dilaporkan ke Kepala Sekolah atau Wakil Kepala
Sekolah. Siswa yang dimasuk sampai berturut-turut 3 hari harus ada surat dari dokter. Untuk
kehadiran guru juga sama seperti siswa, setiap guru juga dilakukan pencatatan terhadap
kehadirannya setiap hari. (Jam kerja sekolah adalah 07.00 – 13.00 WIB, mulai hari senin
sampai dengan hari jumat).



Selain guru, di sekolah TK tersebut juga terdapat staff lain yaitu bagian administrasi, bagian
keamanan (satpam), serta bagian kebersihan. Pada Staff ini dilakukan pencatatan terhadap
kehadirannya setiap hari, sama seperti pencatatan kehadiran siswa ataupun guru.



Khusus bagian keamanan, akan dilakukan dalam 2 shift (Shift I : 06.00 – 18.00 dan Shift II :
18.00 – 06.00)
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Seiring dengan perkembangan, tidak menutup kemungkinan bahwa bagian administrasi,
bagian keamanan, serta bagian kebersihan ini akan berkembang dengan adanya bagianbagian yang lainnya.

c.) Proses Penggajian Staff


Pada proses ini dilakukan penggajian terhadap staff (guru, staff administasi, keamanan)
dimana datanya diambil dari absensi, dan penggajian akan dilakukan setiap akhir bulan.



Penggajian staff ini ada beberapa komponen yaitu : Gaji Pokok, Tunjangan Kesehatan, dan
Tunjangan Transportasi, dan juga ada komponen tunjangan tambahan yang lainnya untuk
guru, ada tunjungan akademik. Untuk staff administrasi, ada tunjangan administrasi. Untuk
bagian keamanan, ada tunjangan keamanan. Jika staff tidak masuk sehari akan dipotong 5%
dari gaji tunjangan tambahan. Pada setiap akhir semester akan diberikan rewards untuk staff
yang hadir terus, yaitu bonus 10% dari Gaji Pokok & Tunjangan Tambahan, dan souvenir
menarik dari Kepala Sekolah.

Catatan : Jika diperlukan data ataupun informasi tambahan dari studi kasus ini, anda dapat
menambahkan asumsi-asumsi yang ada dan yang sesuai dengan studi kasus yang ada.

Dari Studi Kasus Berdasarkan Kelas, Buatlah :
01. Data Flow Diagram (DFD) dari Sistem Informasi (Context Diagram, DFD Level 0, dan DFD Level
1 : silakan dipilih 1 proses dari DFD Level 0 yang didecompose) ! (Kode : CPMK 4) (25 point)
02. Proses Specification (P-Spec) dari Sistem Informasi tersebut (Kode : CPMK 4):
a.) P-Spec Form (15 point)
b.) Logic Form : Decision Tree/Decision Table/Narrative English/Flowchart (bisa pilih salah
satu saja) dari P-Spec Form yang telah dibuat jawaban nomor 02.a) ! (20 point)
03. Entity Relationship Diagram (Conceptual Data Modeling) dari Sistem Informasi yang dipilih
(Kode : CPMK 4) ! (20 point)

Peraturan :


Dilarang saling kerjasama antar mahasiswa lainnya, jika ternyata terbukti jawaban
yang sama dalam hal menyatakan pendapat, analisis, struktur gambar, dan atau
perjokian maka Nilai Akhir RPL = E.

~~ SELAMAT MENGERJAKAN DAN TUHAN MEMBERKATI ~~
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