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Proses penerimaan mahasiswa baru merupakan kegiatan yang rutin dilakukan 

oleh penyelenggara pendidikan tinggi, salah satunya adalah STMIK 

Tasikmalaya. Sebagai awal dari proses akademik, maka dituntut proses 

penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan cepat , efektif dan baik. Proses 

penerimaan mahasiswa baru itu sendiri terdiri dari 3 tahapan yaitu 

pendaftaran, seleksi masuk dan registrasi. Sistem penerimaan mahasiswa baru 

yang saat ini berjalan di STMIK Tasikmalaya masih mengharuskan semua 

tahapan dilakukan secara langsung di lokasi kampus. Hal ini menjadikan 

kendala bagi calon mahasiswa yang berdomisili jauh dari lokasi kampus. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka dibuatkan pengembangan sistem yang baru 

menggunakan metode perancangan dengan  pendekatan berbasis web. Data 

yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisa dan digambarkan 

menggunakan Context Diagram dan Flowchart. Adapun bahasa pemrograman 

yang digunakan adalah PHP dan menggunakan MySql sebagai databasenya. 

Hasil akhir dari sistem yang baru adalah sistem berbasis online, dimana semua 

tahapan penerimaaan mahasiswa baru dilakukan secara. 
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PENDAHULUAN 

 

STMIK Tasikmalaya sebagai pelopor sarjana 

komputer se Priangan Timur dan Cirebon 

selalu berusaha untuk memberikan pela-

yanan yang terbaik dan maksimal bagi se-

luruh civitas akademikanya. Sebagai kam-

pus yang memiliki flatform Information 

technology, maka segala aspek kegiatan 

yang dilaksanakan selalu menggunakan 

konsep dan pemanfaatan TIK (teknologi 

informasi dan komunikasi) salah satunya 

adalah penggunaan komputerisasi di setiap 

aktivitas kerja termasuk pada saat pen-

erimaan mahasiswa baru. 

Dalam perkembangannya, STMIK Tasikma-

laya kini sudah mulai dikenal luas tidak 

hanya di wilayah priangan timur saja, akan 

tetapi juga dikenal di wilayah tanah air. Se-

bagai buktinya adalah mahasiswanya yang 

tersebar di berbagai daerah di wilayah 

tanah air seperti Bandung, Cirebon, Tegal, 

Lampung,  juga wilayah lainnya. Bahkan 

dari Negara tetangga Timor Leste juga ada. 

Melihat kenyataan tersebut, maka tidak 

menutup kemungkinan banyak di luar sana 

calon mahasiswa yang berminat untuk men-

jadi mahasiswa STMIK Tasikmalaya.  

Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

saat ini diterapkan di STMIK Tasikmalaya 

bidang 
TEKNIK 
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masih menggunakan cara lama yaitu ketiga 

tahapannya dilakukan secara langsung 

dikampus , dengan demikian mengharuskan 

calon mahasiswa untuk datang langsung ke 

kampus STMIK Tasikmalaya pada saat ingin 

meminta informasi penerimaan mahasiswa 

baru, melakukan proses pendaftaran, juga 

pada saat ingin mengetahui hasil seleksi 

masuk. Adapun proses pengolahannya 

masih menggunakan bantuan Ms. Acces 

dan Ms. Word Untuk menampilkan informa-

sinya. Hal ini menyebabkan terjadinya 

keterlambatan dalam penyampaian informa-

si pendaftaran apabila calon mahasiswa 

datang secara bersamaan dan dalam 

jumlah yang banyak. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengem-

bangan sistem penerimaan mahasiswa baru 

yang lebih bersifat online. Hal ini dimak-

sudkan untuk mempermudah proses dan 

meringankan beban biaya /waktu bagi calon 

mahasiswa baru untuk mendapatkan infor-

masi dan melakukan pendaftaran. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA  
 

1. Konsep Sistem Informasi  
 

Telah diketahui bahwa informasi merupa-

kan hal yang sangat penting bagi mana-

jemen didalam pengambilan keputusan. 

Informasi diperoleh dari sistem informasi 

(Information system). Sistem informasi 

dapat didefinisikan sebagai : 

“Suatu sistem didalam suatu organisasi 

yamng mempertemukan kebutuhan pen-

golahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersipat manajerial dan kegiatan 

strategi dari uatu organisasi dan menye-

diakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan”. [1] 

2. Bagan Alir Sistem  

Bagan alir sistem (system flowchat) 

merupakan bagan yang menunjukan arus 

pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. 

Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada didalam sistem 

dan menunjukan apa yang dikerjakan di 

dalam sistem. Simbol-simbol yang 

digunakan penulis diantaranya: 

 

Gambar 1. Simbol-simbol bagan alir sistem 

 

3. Diagram Konteks  

Pada konteks diagram dapat dilihat ke-

lompok pemakai, organisasi atau sistem 

lain yang berhubungan dengan sistem kita. 

Adapun pendapat mengenai konteks dia-

gram yaitu: 

“Konteks diagram juga memperlihatkan 

input maupun output dari sistem lain dan 

juga penyimpanan yang digunakan bersama 

dengan sistem lain”. 
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4. Data Flow Diagram (DFD)  

DFD merupakan penurunan dari context 

diagram yang merupakan suatu tools yang 

menunjukan aliran informasi atau data sum-

ber/tujuan data, proses dan tempat penyim-

panan data. 

DFD menggambarkan sistem sebagai se-

buah jaringan proses yang dihubungkan 

satu sama lainnya melalui suatu aliran data 

dan data store. 

 

Komponen–komponen yang penting dalam 

penggunaan data flow diagram adalah : 

Komponen-komponen yang penting dalam konteks diagram adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Simbol-simbol Diagram Konteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Simbol-simbol Data Flow Diagram 
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METODE PERANCANGAN  

 
1. Metode Pengumpulan Data  

 
Pada penelitian ini, teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data diantaranya ada-

lah sebagai berikut: 

 

a. Observasi 

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara 

peneliti datang dan mengamati langsung ke 

tempat penelitian kegiatan, yaitu bagian 

Penerimaan mahasiswa baru STMIK 

Tasikmalaya. Peneliti mengamati dan 

mempelajari sistem yang ada untuk dijadi-

kan landasan dalam Perancangan Sistem 

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 

yang berbasis web.  

b. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu 

peneliti melakukan tanya jawab dengan 

Ketua Panitia STMIK Tasikmalaya, BAAK 

dan staff  terkait guna mendapatkan infor-

masi yang diperlukan. 

c. Studi Literatur  

Yaitu mempelajari literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang didapat ditempat 

penelitian., seperti mempelajari prosedur 

yang terkait dengan proses penerimaan 

mahasiswa baru, mempelajari buku pan-

duan akademik perkuliahan, meninjau 

kelemahan dan kekurangan dari sistem 

yang berjalan, dan juga mempelajari sistem 

penerimaan di tempat yang lain sebagai 

bahan perbandingan. 

 

2. Teknik Analisa Data 

 

Setelah data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian terkumpul kemudian dianalisa 

dengan menggunakan teknik deskriftif 

analisis. Proses analisa data ini meliputi : 

a. Analisis prosedur yang sedang berjalan 

yaitu dengan menggunakan Flowchart 

System (Flowmap). 

b. Analisa dokumen, yaitu mulai dari input, 

proses sampai dengan menghasilkan 

keluaran (output). 

c. Analisa aliran data dan informasi yaitu 

dengan menggunakan diagram konteks

(Context Diagram) dan Diagram Alir Data 

(Data Flow Diagram). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
1. Pembahasan  

 

a. Flowchart System Penerimaan Maha-

siswa baru 

 

Bagan alir sistem (system flowchat) 

menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-

prosedur yang ada didalam sistem dan 

menunjukan apa yang dikerjakan di dalam 

system penerimaan mahasiswa baru.  
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Gambar 4. Flowmap Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 
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b. Diagram Kontek (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Diagram Konteks 

 

c. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) Logik Level 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Data Flow Diagram level 0  
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2. Rancangan Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rancangan database Sistem Penerimaanmahasiswa Baru  

3. Rancangan Antar Muka 

 

Perancangan antar muka yang dirancang ini 

adalah untuk mememudahkan pemberian 

informasi kepada Pengguna dalam 

melakukan pemilihan yang diinginkan 

pengelompokan perintah-printah yang akan 

dijalankan sesuai dengan fungsinya. 

 

a. Rancangan Antar Muka Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rancangan Antar Muka Menu Utama 
 
 

Restu Adi Wiyono, Teuku Mufizar 



Majalah Ilmiah UNIKOM   Vol.13  No. 2 

187 H  a  l  a  m a  n 

 

 

b. Rancangan Antar Muka Menu Login 

Gambar 9. Rancangan Antar Muka Menu 

Login 

 

c.  Rancangan Antar Muka Menu Input Pen-

daftaran Online 

Gambar 10. Rancangan antar muka menu 

input pendaftaran online 

 

 

d. Rancangan Antar Muka Menu Output Da-

ta Pendaftar Mahasiswa Baru 

Gambar 11. Rancangan antar muka menu 

Output Data pendaftar mahasiswa baru 

KESIMPULAN  
 
Berdasarkan hasil penelitian dalam, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan :  
 
1. Pada sistem yang sedang berjalan, calon 

mahasiswa yang ingin mengetahui infor-

masi seputar penerimaan mahasiswa 

baru juga pada saat melakukan proses 

pendaftaran harus secara langsung da-

tang ke kampus STMIK Tasikmalaya. Se-

dangkan pada sistem yang baru, calon 

mahasiswa bisa mendapatkan informasi 

juga melakukan pendaftaran secara 

online. 

2. Sistem penerimaan mahasiswa baru ber-

basis web ini dibuat sebagai pengem-

bangan dari sistem lama. Dalam artian 

proses yang ada didalam sistem yang 

baru merupakan gabungan dari proses 

pada sistem yang lama ditambah dengan 

proses pada sistem yang baru yang dil-

akukan secara online. Penggabungan 

kedua proses tersebut diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ser-

ing terjadi. 

3. Proses yang dilakukan secara online pa-

da sistem yang baru lebih cocok di-

manfaatkan bagi mereka yang berlokasi 

jauh dari lokasi kampus, sedangkan un-

tuk yang berdomisili dekat dengan kam-

pus, maka lebih cocok memanfaatkan 

proses pada sistem yang lama. Hal ini 

dilihat dari segi biaya dan waktu yang 

dibutuhkan. 
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