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ABSTRAK 

STMIK AKAKOM Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi swasta di bidang komputer yang pertama 

di Yogyakarta. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini merupakan tantangan dan peluang bagi 

STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu pelayanan yang perlu ditingkatkan 

adalah pembayaran biaya studi mahasiswa di bagian keuangan.  

Pengelolaan keuangan merupakan hal terpenting dalam peningkatan produktifitas penyelenggaraan 

pendidikan di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu pengelola 

keuangan di STMIK AKAKOM Yogyakarta dalam mengatur dan mendapatkan informasi tentang posisi keuangan 

untuk diambil kebijakan yang tepat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.  Sistem pembayaran biaya studi 

mahasiswa di STMIK AKAKOM saat ini menggunakan aplikasi berbasis desktop yang tidak terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Akademik.  Setiap masa pembayaran, selalu terjadi penumpukan antrian yang mengakibatkan 

pihak petugas keuangan harus ditambah dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan perancangan pengembangan sistem informasi 

pembayaran biaya studi mahasiswa untuk meningkatkan pelayanannya.  Pemecahan masalah dilakukan dengan 

mengacu problem solving framework, sedangkan untuk melakukan tahapan problem definition and planning 

digunakan PIECES framework untuk memastikan hal-hal utama permasalahan terdefinisikan secara 

komprehensif.  Hasil dari penelitian ini adalah suatu rekomendasi sistem pembayaran yang baru dengan 

menggunakan pemodelan Diagram Alir Data serta tabel berelasi yang dibutuhkan. 

  

Kata Kunci: Analisis dan Perancangan, PIECES Framework, Sistem Informasi Pembayaran 

 

ABSTRACT 

STMIK AKAKOM Yogyakarta is one of the private universities in the field the first computer in Yogyakarta. 

Rapid technological developments at this time is a challenge and an opportunity for STMIK AKAKOM Yogyakarta 

to improve its service. One of the services that need to be improved is the payment of the cost of a student's study 

in finance. 

Financial management is the cornerstone of increasing the productivity of education in STMIK AKAKOM 

Yogyakarta. Use of information technology will greatly assist financial managers in STMIK AKAKOM Yogyakarta 

manage and obtain information about the financial position to take the right policy in the activities of education. 

The payment system costs students study in STMIK AKAKOM currently using desktop-based application that is 

not integrated with Academic Information System. Each time a payment has resulted in the accumulation of a 

queue which should be added the financial officer and works hard to provide services. 

This study aims to analyze and design information systems development studies student fee payments to 

improve its service. Problem solving is done with reference to problem solving framework, whereas to problem 

definition and planning stages are used PIECES framework to make sure things are the main problems can be 

defined comprehensively. The result of this research is a recommendation of the new payment system using 

modeling Data Flow Diagrams and tables relation as needed. 

  

Keywords: Analysis and Design, PIECES Framework, Payment Information System. 

I. PENDAHULUAN 

Yayasan Pendididkan Widya Bakti berdiri dengan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 30 Juni 1979, 

sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dibidang komputer yang pertama di Jateng dan DIY dengan 

nama Akademi Aplikasi Komputer (AKAKOM). Tahun 1985 AKAKOM menjadi AMIK AKAKOM 

dan akhirnya sejak tahun 1992 menjadi STMIK AKAKOM.  Sebagai kampus yang berbasiskan 

teknologi maka STMIK AKAKOM juga memanfaatkan teknologi dalam pelayanannya.  Perkembangan 
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teknologi yang pesat menjadi peluang bagi kampus untuk meningkatkan pelayanannya. . Salah satu pe-

layanan yang perlu ditingkatkan adalah pembayaran biaya studi mahasiswa di bagian keuangan.  

Pengelolaan keuangan merupakan hal terpenting dalam peningkatan produktifitas penyelenggaraan 

pendidikan di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu 

pengelola keuangan di STMIK AKAKOM Yogyakarta dalam mengatur dan mendapatkan informasi 

tentang posisi keuangan untuk diambil kebijakan yang tepat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidi-

kan.  Kondisi saat ini, bagian keuangan sudah menggunakan sistem pembayaran berbasis komputer, 

akan tetapi pihak manajemen menganggap bahwa sistem yang ada belum optimal.  Ketidakefektifan 

dalam pelayanan maupun  kesulitan dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan menjadikan dirasa perlu untuk melakukan analisis kondisi existing agar dapat ditentukan 

pengembangan sistem yang lebih baik.  Analisis dilakukan mengacu pada PIECES framework agar lebih 

komprehensif dalam melihat permasalahan. 

Penelitian mengenai penggunaan PIECES Framework pernah dilakukan oleh Susena, dkk [1] yang 

menggabungkan analisis SWOT, PECES Framework dan Ward and Peppard untuk menghasilkan 

perencanaan strategis dalam pembangunan smart campus di politeknik Indonusa Surakarta.  Hasil 

penelitian berupa tabel hasil analisis dengan berbagai kerangka analisis. Sementara itu Firdaus, dkk [2] 

memanfaatkan PIECES Framework untuk tahapan scope definition dari metode FAST yang digunakan 

dalam analisa Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Sriwijaya.  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rekomendasi untuk pengembangan sistem 

informasi yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan sistem pembayaran biaya studi mahasiswa, 

baik dalam hal pelayanannya maupun kebutuhan laporannya. 

II. METODE PENELITIAN  

Pengembangan desain sistem keuangan pembayaran mahasiswa di STMIK AKAKOM Yogyakarta 

ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul di bagian keuangan.  Pemecahan masalah 

mengacu ke problem solving framework  seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, yang terdiri dari 4 

tahapan yaitu Problem Definition & Planning, Data Gathering, Data Analysis and Synthesis, 

Recommendations & Solutions.[3] 

 
Gambar 1. Problem Solving Framework Diagram 

[Sumber: Ternoway Consulting Inc, © 2005] 

 

Tahapan problem definition & planning adalah yang terpenting, pada bagian ini akan dilakukan 

penentuan permasalahan yang terjadi, dilakukan analisis masalah yang muncul dan dilakukan 

perencanaan penyelesaian.  Analisis permasalahan dilakukan menggunakan PIECES framework dari 

James Wetherbe [4].  PIECES terdiri dari Performance, Information, Economics (Cost), Control 

(security), Efficiency, Service. Ke enam bagian tersebut dibuat check list, setiap check list akan 

memunculkan permasalahan yang muncul sesuai nama bagiannya.  Untuk setiap bagian memiliki 

penjelasan sebagai berikut : 

1. P (Performance) = kinerja sistem ( throughput, response time) 

2. I (Information) = informasi yg disajikan ( outputs, inputs, penyimpanan data) 

3. E (Economics) = benefit yg dapat diraih ( Costs, benefit) 

4. C (Control) = keamanan sistem (Security). 

5. E (Efficiency) = efisiensi orang dan proses ( pengguna, mesin, people) 

6. S (Service) = layanan yang diberikan 

 

Tahapan Data Gathering, dilakukan dengan site visit ke bagian keuangan, wawancara dengan per-

sonil keuangan, mengamati dokumen-dokumen yang digunakan, serta menentukan liaison officer dari 
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bagian keuangan untuk memudahkan dalam pemahaman materi.  Pengumpulan data yang berhubungan 

dengan kebijakan dilakukan dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak ma-

najemen kampus baik ketua, pembantu ketua 1 bagian akademik maupun pembantu ketua 2 bagian keu-

angan. 

Tahapan Data analysis and Synthesis dilakukan secara internal di tim pengembangan, mengacu pada 

data yang sudah dikumpulkan dilakukan diskusi untuk melakukan analisis dan dan sintesis.  Hasil 

diskusi mengarah ke pengembangan sistem baru yang akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat 

di tahapan sebelumnya. 

Tahapan Recommendation and Solution, berisi kesimpulan dari pemecahan masalah.  Dalam hal ini, 

rekomendasi diwujudkan dalam bentuk model menggunakan DAD, relasi tabel dan desain User Inter-

face agar mudah dipahami semua pihak. 
 

III. HASIL  

A.  Hasil Analisa PIECES 

Berdasarkan kondisi existing yang saat ini terjadi di bagian keuangan STMIK AKAKOM Yogyakarta 

untuk pembayaran mahasiswa, didapatkan hasil analisa PIECES sebagai berikut : 

1. PERFORMANCE 

  a) Response time – Dikarenakan isi cetakan tagihan hanya berupa total tagihan maka mahasiswa ser-

ing harus menanyakan ulang detail tagihan yang menghasilkan total tersebut, ini menjadikan 

proses pencetakan tagihan maupun pembayaran tidak dapat cepat dalam melayani banyaknya an-

trian. 

  b) Throughput – Response time yang kurang baik mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja bagian 

keuangan dalam pelayanan pembayaran biaya studi mahasiswa 

2. INFORMATION 

  a) Outputs 

    1) Untuk mengetahui besar tagihan, mahasiswa harus antri di loket dan menerima cetakan tagi-

han 

    2) Orang tua tidak bisa mengecek besaran tagihan yang harus dibayarkan 

    3) Apabila ada tagihan periode sebelumnya belum terbayar, tidak dapat terlacak saat pembayaran 

periode tersebut, harus menunggu pada saat yudisium 

    4) Kesulitan memunculkan Detail tagihan 

  b) Inputs 

    1) Tidak semua data tagihan diperoleh otomatis dari sistem, beberapa masih mengisikan secara 

manual seperti biaya perpustakaan, biaya wisuda, anvulen, dll sehingga terkadang pengisian 

data tidak konsisten 

    2) Validasi kurang sempurna, sehingga terkadang nilai pembayaran yang diisikan tidak sesuai 

dengan tagihan 

  c) Stored data 

    1) Sistem yang tidak terintegrasi antara sistem akademik dengan keuangan menjadikan banyak 

redundansi penyimpanan data 

    2) Sistem yang tidak terintegrasi juga menyebabkan integritas data tidak terjamin 

3. ECONOMICS  

  a) Biaya cukup besar untuk pencetakan kertas tagihan 

  b) Karena terdapat dua hal yang harus diperoleh dengan mengantri, maka diperlukan petugas-petugas 

tambahan saat masa pembayaran 

4. CONTROL (and Security) 

Penggunaan aplikasi yang sekarang, memungkinkan pengeditan data tersimpan tanpa memunculkan 

log. 

5. EFFICIENCY  

  a) Mahasiswa harus melakukan dua kali antri, pertama untuk mengambil besar tagihan, kedua untuk 

membayar tagihan 

  b) Pencetakan kertas tagihan hanya akan dilihat isinya setelah itu dibuang, sehingga terjadi pem-

borosan 

  c) Laporan keuangan masih dibuat secara manual, berdasar data yang ada kemudian diolah dengan 

Microsoft Excell 
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6. SERVICE  

  a) Sistem tidak mendukung adanya penyimpangan seperti adanya mahasiswa yang meminta 

pengunduran pembayaran, sehingga harus dibantu manual 

  b) Sistem berbasis desktop, sehingga cukup repot apabila perlu dipasang di komputer baru atau ada 

kerusakan aplikasi yang mengharuskan install ulang sistem 

  c) Apabila terjadi update aplikasi, maka harus dicopykan ke setiap komputer dan pada kondisi sistem 

tidak digunakan 

 

B. Diagram Arus Data (DAD) 

Berdasarkan hasil analisa PIECES yang telah dilakukan, dan didukung oleh data-data dari dokumen 

yang diperoleh serta diskusi dengan pihak manajemen serta bagian keuangan maka ditentukan bahwa 

entitas yang terhubung dengan sistem berjumlah enam buah, yaitu: Manajemen, Bag.Keuangan, Maha-

siswa, Mahasiswa Baru, Sistem Informasi PMB dan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). 

1. Konteks Diagram 

DAD diawali dengan membuat konteks diagram seperti ditunjukkan pada gambar 2.  DAD ini akan 

memberikan gambaran umum keterhubungan semua entitas luar terhadap sistem, baik apa yang 

diberikan entitas ke dalam sistem maupun yang diterima entitas dari sistem. 

 

 
Gambar 2. Diagram Konteks Sistem Pembayaran 

 

2. DAD Level 1 

Mengacu pada konteks diagram yang telah dibuat, dilakukan dekomposisi proses dari sistem 

pembayaran.  Sehingga akan terbentuk DAD level 1 atau overview.  Agar tidak terlalu kompleks maka 

penggambaran overview dibagi dalam dua gambar yaitu DAD level 1 semua proses pembayaran selain 

laporan yang ditunjukkan oleh gambar 3, dan DAD level 1 proses pembayaran khusus proses laporan 

yang ditunjukkan oleh gambar 4. 
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Gambar 3. DAD Level 1 Sistem Pembayaran (non Laporan) 
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Gambar 4. DAD Level 0 Sistem Pembayaran (Laporan) 

 

C. Relasi Antar Tabel 

Tabel yang digunakan dalam sistem ini sejumlah 11 tabel.  Data calon mahasiswa, mahasiswa 

terdaftar, jurusan dan data lain yang sudah ada di sistem informasi akademik dan sistem informasi PMB 

tidak disertakan dikarenakan langsung diakses dari sumbernya untuk menjaga integritas data. 

 

 
Gambar 5. Relasi Tabel 
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IV. PEMBAHASAN  

Berdasarkan analisa PIECES, sistem pembayaran yang ada saat ini di STMIK AKAKOM 

memerlukan banyak perbaikan.  Pengembangan sistem tidak bisa sekedar melakukan modifikasi yang 

telah ada namun perlu dilakukan Business Process Reengineering (BPR). BPR adalah pendekatan 

manajemen utama yang dapat fokus pada melakukan hal dalam cara yang lebih baik yang lebih jelas 

dan lebih mudah untuk mencapai perbaikan radikal pada kualitas, kecepatan, layanan pelanggan, dan 

pengurangan biaya.  BPR meningkatkan kesempatan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan di 

antara organisasi [5].  Fokus rekayasa ulang adalah pada proses desain ulang, yang berhubungan dengan 

melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih jelas. Salah satu tujuan utama dari organisasi adalah untuk 

selalu meningkatkan proses yang akan meningkatkan kinerja layanan pelanggan melalui pendekatan 

manajemen pengurangan biaya,peningkatan kualitas dan kecepatan layanan pelanggan untuk 

memaksimalkan keuntungan[6].  Untuk menghindari kegagalan pelaksanaan BPR maka digunakan 

kerangka analisis yang sudah menjadi best practice untuk berbagai kasus lain, yaitu PIECES. 

Sesuai hasil PIECES, maka perancangan dilakukan dalam usaha mengeliminasi permasalahn yang 

muncul.  Gambar 2 menunjukkan konsep integrasi data yang dilakukan dengan sistem lain yang sudah 

existing sehingga tidak memunculkan redundansi data.  Selain itu konsep informasi mengenai besar 

tagihan maupun hasil pembayaran juga lebih dikedepankan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, 

service, information dan juga economic.  Permasalahan yang berhubungan dengan mundurnya 

pembayaran juga diakomodasi dengan adanya fasilitas pemberian dispensasi berupa pengunduran jatuh 

tempo pembayaran.  Jenis pembayaran yang bermacam-macam dan memiliki nilai yang berbeda diatur 

dan disimpan ke dalam tabel tersendiri yaitu tabel keu_tarif_bayar (Gambar 5) sehingga menghilangkan 

kemungkinan kesalahan pengisian nilai bayar oleh petugas kasir. 

Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan penjelasan 

yang ditunjukkan oleh tabel 1. 
TABEL I. 

PENYELESAIAN PERMASALAHAN 
Performance Response Time  Dibuatkan portal bagi mahasiswa untuk dapat melihat detail dan 

total tagihan yang harus dibayar serta jatuh tempo pembayaran 

secara online, sehingga mahasiswa tidak perlu antri untuk 

mencetak tagihan ataupun menanyakan besar tagihan ke loket 

 Troughput  Petugas fokus hanya pada antrian pembayaran dengan besar 

pembayaran serta detail pembayaran sudah dipahami oleh 

mahasiswa 

 Untuk mahasiswa yang mengalami masalah dalam pembayaran 

harus lebih dulu bertemu dengan Kabag Keuangan untuk 

memperoleh dispensasi, dan persetujuan dispensasi ini akan 

otomatis muncul saat mahasiswa membayar lewat loket 

 Kedua hal tersebut menjadikan proses pembayaran lebih cepat dan 

kinerja petugas meningkat 

Information Outputs  Portal mahasiswa yang dapat diakses secara online, memudahkan 

untuk mengetahui detail tagihan serta tanggal jatuh tempo, biaya 

apa yang sudah dibayar, apa yang belum, tidak hanya untuk 

mahasiswa, akan tetapi juga bagi orang tua wali mahasiswa, 

sehingga untuk mahasiswa dari luar daerah dapat dimonitor oleh 

orang tuanya untuk masalah pembayaran 

 Apabila ada tagihan periode sebelumnya yang belum terbayarkan 

maka taighan tersebut akan otomatis dimunculkan pada tagihan 

berikutnya sehingga tidak ada tagihan yang tidak tertagih 

 Inputs  Nilai besaran tagihan untuk semua jenis pembayaran, dilakukan 

dengan pengisian seting besar pembayaran, dan otomatis muncul 

di sistem saat proses pembayaran, sehingga tidak ada lagi 

pengisian angka manual yang dilakukan oleh petugas 

 Hal tersebut akan mengurangi terjadinya kesalahan input oleh 

petugas 

 Stored Data  Dilakukan integrasi dengan Sistem Informasi Akademik dan 

Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru seperti yang 

ditunjukkan pada DAD.  Hal tersebut akan menghilangkan 

redundansi data dan meningkatkan integritas data. 

Economics   Penggunaan portal mahasiswa untuk melihat detail tagihan, 

menyebabkan tidak perlunya mahasiswa untuk dicetakkan tagihan 
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di loket sehingga akan menghemat dari sisi penggunaan kertas 

maupun dari jumlah petugas yang bekerja di loket. 

Control   Untuk setiap penyimpangan atau perbaikan kesalahan data, 

dilakukan dengan melakukan penyesuaian, sehingga akan tercatat 

semua perubahan yang terjadi terhadap data 

Efficiency   Sistem dibuat lebih efisien dengan menggunakan portal mahasiswa 

untuk informasi tagihan, tidak ada lagi antrian dan penggunaan 

kertas yang tidak perlu 

 Semua kebutuhan laporan keuangan diproduksi secara otomatis 

oleh sistem sehingga pihak manajemen tidak harus menunggu 

pembuatan laporan manual untuk mengetahui kondisi data terakhir 

maupun data rekapitulasi 

Service   Sistem mendukung adanya pemberian dispensasi ke mahasiswa 

untuk pengunduran jadwal pembayaran, yang langsung 

terintegrasi dengan pembayaran dan tagihan 

 Sistem berbasis web, sehingga semua aplikasi berada di server, 

menjadikan kemudahan akses (dikarenakan hanya dibutuhkan web 

browser untuk akses) dan kemudahan pemeliharaan. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka mengacu dari permasalahan yang diperoleh 

dengan menggunakan PIECES Framework dihasilkan suatu rekomendasi bahwa sistem pembayaran 

biaya studi yang ada sekarang harus dilakukan Business Process Reengineering menggunakan konsep 

data terintegrasi dengan sistem lain yang berkaitan dan memanfaatkan platform desktop agar 

memudahkan dalam pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan.  Rekomendasi diberikan dalam 

bentuk DAD dan relasi antar tabel. 
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