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PERANCANGAN DAN PEMBUATAN
APLIKASI PENDAFTARAN MAHASISWA
BARU
Anita Hidayati1
Abstrak
Pada saat penerimaan mahasiswa baru, biasanya panitia mengalami
kerepotan dengan segala berkas dan data yang masuk. Pendaftar juga
mengalami kesulitan waktu, tenaga dan finansial saat melakukan proses
pendaftaran. Kesalahan dalam proses memasukkan dan mengolah data
yang dilakukan administrator juga tidak dapat dihindari karena belum
ada aplikasi yang bisa menangani semua proses menjadi satu sistem.
Pada jurnal ini dibangun aplikasi berbasis web yang memberikan
informasi yang detail dan rinci tentang segala hal yang berhubungan
dengan pendaftaran mahasiswa baru. Aplikasi juga berisi proses
pendaftaran mahasiswa baru secara online, mulai dari pengisian data,
pengolahan data sampai dengan laporan. Dengan adanya pembagian hak
akses juga meningkatkan keamanan dari aplikasi ini.
Kata-kata Kunci: desain sistem, aplikasi web, basis data
Abstract
At the time of admission, usually the committee having hassles with all
the files and data entry. Applicant also had a hard time, effort and
financial during the registration process. Errors in the process of
entering and processing data carried administrator also can not be
avoided because there is no application that can handle all processes
into one integrated system.
In this paper built a web-based application that provides detailed
information and detail on all matters relating to the registration of new
students. Application also contains new student enrollment process
online, ranging from data entry, data processing up to the report. With
the division also improve the security permissions of the application.
Keywords: system design, web application, database
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1. PENDAHULUAN
Pada saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), biasanya
panitia kerepotan dengan banyaknya pendaftar yang masuk. Hal
ini disebabkan oleh banyaknya berkas-berkas dalam PMB yang
mesti dilengkapi. Selain itu juga antrian pendaftar yang tidak
hanya berasal dari dalam kota, tapi dari luar kota bahkan luar
pulau. Belum lagi banyaknya telepon masuk menanyakan tentang
segala macam yang berhubungan dengan pendaftaran, seperti tata
cara, kelengkapan yang dibutuhkan, dll.
Hal tersebut dikarenakan belum adanya sistem pendaftaran
online. Pendaftar harus datang langsung untuk melakukan proses
pendaftaran, karena beberapa form harus diisi dan ditandatangani
langsung oleh pendaftar. Banyak pendaftar dari luar pulau yang
mengalami kesulitan waktu, tenaga dan finansial untuk datang
sendiri dan melakukan proses pendaftaran.
Bagi administrator, yang paling merepotkan adalah ketika
data-data yang masuk mengalami kesalahan atau tidak sesuai. Hal
ini sering terjadi dikarenakan menumpuknya data yang harus
dimasukkan sendiri oleh administrator, sehingga terjadi human
error. Belum adanya sistem yang bisa menangani error
menyebabkan lolosnya banyak kesalahan, seperti duplikasi data,
salah pengetikan, dll.
Berdasarkan pendahuluan yang digambarkan di atas, maka
yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana
membuat suatu aplikasi PMB berbasis web. Aplikasi ini harus
dapat memberikan informasi yang detail dan rinci tentang segala
hal yang berhubungan dengan pendaftaran mahasiswa baru.
Aplikasi juga berisi proses PMB secara online, mulai dari
pengisian data, pengolahan data sampai dengan laporan. Demi
menjaga keamanan data dibutuhkan adanya pembagian hak akses
juga antara pendaftar, petugas dan admin.
2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Desain Sistem
Desain sistem dapat diartikan sebagai berikut :
1) Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem
2) Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional
3) Persiapan untuk rancang bangun implementasi
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4) Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk
5) Sistem yang dibentuk dapat berupa penggambaran,
perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari
beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang
utuh dan berfungsi
6) Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponenkomponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu
sistem.
Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama,
yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem serta
memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang
lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya
yang terlibat (Alan Dennis, 2013). Untuk mencapai tujuan ini,
analis sistem harus dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai
berikut :
1) Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya
mudah digunakan. Ini berarti bahwa data harus mudah
ditangkap, metode-metode harus mudah diterapkan dan
informasi harus mudah dihasilkan serta mudah dipahami dan
digunakan.
2) Desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama
perusahaan sesuai dengan yang didefinisikan pada tahap
perencanaan sistem yang dilanjutkan pada tahap analisis
sistem.
3) Desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat
mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen dan
mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen,
termasuk tugas-tugas lainnya yang tidak dilakukan oleh
komputer.
4) Desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun
yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem
informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data,
metode-metode, prosedur-prosedur, orang-orang, perangkat
keras, perangkat lunak dan pengendalian internal.
2.2 Aplikasi Web
Aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses menggunakan
web browser melalui jaringan internet atau intranet. Aplikasi web
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juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan
dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak
berbasis web seperti HTML, JavaScript, CSS, Ruby, Python,
PHP, Java dan bahasa pemrograman lainnya. Adapun gambaran
rincian aplikasi web, terbagi menjadi 3 (tiga) lapisan model
seperti terlihat pada Gambar 1.
Pada lapisan pertama browser web (Client Side Browser) atau
antarmuka penguna, lapisan kedua web application server
seperti Pre
Hypertext
Processor (PHP), Java
Server
Page(JSP), Active Server Pages (ASP) atau bahasa pemrograman
yang berjalan pada Server dan yang ketiga database server yang
berisi content berita, data pelanggan, nama penguna dan
password.

Gambar 1. Web Application Model
Pada aplikasi ini digunakan PHP. PHP menyatu dengan
HTML dan berada di server (server-side-HTML-embedded
scripting). Artinya sintaks dan perintah-perintah yang diberikan
akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada
halaman HTML biasa. Kekuatan PHP yang paling utama adalah
untuk konektivitas database dengan web. Dengan PHP, membuat
aplikasi web yang terkoneksi ke database menjadi sangat mudah
(Haryanto, 2004).
2.3 Basis Data
Basis data atau database adalah kumpulan tabel yang saling
berelasi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
Basis data juga adalah koleksi terpadu dari data yang saling
berkaitan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi
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suatu instansi. Pada masing-masing tabel/file di dalam database
berfungsi untuk menampung/menyimpan data-data yang saling
berhubungan satu sama lainnya (Sutanta, 2004).
Tujuan dari dibentuknya basis data pada suatu instansi pada
dasarnya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan
kembali data. Yang ditonjolkan dalam basis data adalah
pengaturan/pemilahan/pengelompokan/pengorganisasian
data
yang akan disimpan sesuai dengan fungsi/jenisnya. Hal tersebut
bisa berbentuk sejumlah file/tabel terpisah atau dalam bentuk
pendefinisian kolom/field data dalam setiap file/tabel.
3. METODE
Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dirinci
sebagai berikut :
1. Melakukan studi lapangan dalam hal pengumpulan data
yang akurat dari permasalahan yang sedang dihadapi dari
narasumber yang berkompeten serta dokumen-dokumen
yang bersangkutan.
2. Melakukan studi literatur pada tinjauan pustaka.
3. Pengumpulan kebutuhan (Requirement Gathering).
4. Melakukan tahap pengerjaan yang meliputi :
- Membuat database di MySQL
- Menyiapkan web server
- Membuat website PMB
- Membuat aplikasi
- Testing aplikasi
5. Membuat dokumentasi dan user guide.
6. Implementasi aplikasi PMB.
Berdasarkan proses requirement gathering maka disusun
perancangan sistemnya. Diperoleh urutan proses pendaftaran
mahasiswa baru sebagai berikut :
1. Pendaftar mendaftar online yang sekaligus menghasilkan
dokumen surat pernyataan dan bukti pendaftaran.
2. Pendaftar membayar biaya pendaftaran seusai yang
ditentukan di loket pembayaran atau lewat transfer bank.
Bila melalui transfer bank maka pendaftar kemudian
mengirimkan bukti transfernya disertai bukti pendaftaran
dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani, beserta
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dokumen-dokumen terkait seperti ijazah, dll. Bila
membayar di loket pembayaran maka pendaftar akan
mendapatkan bukti pembayaran.
3. Petugas menerima dan memproses data pendaftaran dan
dokumen pendaftaran yang telah masuk, dilanjutkan
dengan melakukan seleksi administrasi.
4. Diagram Use Case yang menggambarkan proses-proses
dan aktor-aktor yang terlibat di aplikasi terdapat pada
Gambar 2. Setelah memperoleh persetujuan user maka
dilakukan perancangan database. Terdapat tujuh tabel
yaitu
tblpropinsi,
tblkabupaten,
tblpendaftar,
tblnilaipelajaran, tbjurusan, tbprogramstudi, dan tbusers
seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 2. Diagram Use Case
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Gambar 3. Diagram Relasi Database
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari
hasil
rancangan
database,
diikuti
dengan
implementasinya ke dalam aplikasi. Aplikasi ini berupa aplikasi
web yang dibuat dengan PHP dan database MySQL. Di dalam
aplikasi hak akses dibagi menjadi pendaftar, petugas, dan admin.
User Interface untuk Pendaftar, terdiri dari halaman-halaman
statis yang berisi informasi tentang perguruan tinggi dan program
studi yang dibutuhkan oleh pendaftar, termasuk informasi tata
cara pendaftaran seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4. Halaman Tata Cara Pendaftaran

Gambar 5. Halaman Form Pendaftaran
Gambar 5 berisi data-data yang harus diisikan untuk proses
pendaftaran online. Setelah proses pengisian selesai, pendaftar
akan memperoleh konfirmasi bahwa data telah masuk beserta
informasi-informasi pendukung lainnya. Data hasil isian pada
Gambar 6 berupa file pdf yang dapat didownload dan dicetak.
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Gambar 6. File pdf Formulir Pendaftaran
User Interface untuk petugas mengikuti fungsi yang dimiliki
oleh petugas. Petugas memiliki fungsi yang lebih sedikit dan hak
akses yang lebih minimal dibanding admin. Petugas tidak bisa
menghapus data, petugas hanya bisa menambah dan mengubah
data dasar dari pendaftar. Selain itu petugas tidak memiliki akses
mengubah status bayar dan status Lulus. Namun petugas bisa
mencetak bukti pembayaran dari file PDF bukti Pembayaran pada
di-klik di kolom Bayar.
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Gambar 7. File pdf Bukti Pembayaran

Gambar 8. Halaman Browse Pendaftar untuk Petugas
Halaman untuk memasukkan data pendaftar tampilannya sama
dengan halaman edit pendaftar pada Gambar 9. Sedangkan
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halaman Lihat Pendaftar tampilannya hampir sama hanya dalam
mode view-only(tidak bisa diedit).

Gambar 9. Halaman Edit Pendaftar untuk Petugas

Gambar 10. Halaman Edit Pendaftar dan Status Bayar
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Admin memiliki kewenangan yang paling tinggi. Admin
memiliki semua fungsi dari petugas seperti mem-browse data
pendaftar dan mencetak bukti pembayaran. Selain itu admin juga
memiliki fungsi yang tidak dipunyai petugas, seperti mengelola
data lengkap pendaftar termasuk menghapusnya pada Gambar 10,
mengubah status bayar dan lulus pada Gambar 11, dan
mengekspor data pendaftar ke Excel.

Gambar 11. Halaman Ubah Status Lulus untuk Admin.
5. PENUTUP
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Aplikasi ini dapat menangani semua proses pendaftaran pada PMB
secara online.
2) Pembedaan user dengan masing-masing hak aksesnya
meningkatkan keamanan aplikasi.
3) Kesalahan-kesalahan pada proses pemasukan dan pengolahan data
dapat dihindari.
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