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ABSTRAK 

 

 Universitas Wiraraja Sumenep memiliki Aplikasi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Berbasis Web. Permasalahan yang dihadapi bagian admin 

penerimaan mahassiwa baru (PMB) adalah terdapat fitur grafik dan sistem 

informasi geografis yang tidak dapat ditampilkan oleh aplikasi yang dimiliki 

bagian PMB. Dampak dari permasalahan grafik tersebut, bagian admin tidak 

mengetahui persentase masing-masing grafik pertahun. Selain itu terdapat fitur 

sistem informasi geografis yang dapat mengoperasikan/menampilkan letak 

SMA/SMK/MA se-derajat yang lulusannya menjadi mahasiswa Universitas 

Wiraraja. 

 Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Universitas Wiraraja 

Sumenep membutuhkan suatu aplikasi untuk dapat menampilkan fitur grafik dan 

sistem informasi geografis agar fitur-fitur tersebut dapat ditampilkan dengan baik 

sehingga admin bagian PMB dapat mengetahui persentase/hasil dari grafik traffic 

pendaftaran, penerimaan mahasiswa baru, klasifikasi pendaftar, ujian tes, daftar 

ulang dan SMA/SMK/A. 

Dengan adanya aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa 

baru berbasis web pada Universitas Wiraraja Sumenep, bagian admin penerimaan 

mahasiswa baru bisa mengetahui persentase grafik penerimaan mahasiswa baru  

dan mengetahui tentang letak sekolah SMA/SMK/MA para mahasiswanya. 

 

Kata Kunci : Rancang Bangun, Aplikasi, Visualisasi, Penerimaan Mahasiswa 

Baru, Berbasis Web, Universitas Wiraraja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah 

menjadikan ilmu komputer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Komputer umumnya digunakan untuk pengolahan data untuk 

menghasilkan informasi. Dengan banyaknya kemudahan yang dapat diperoleh 

dengan menggunakan sistem komputerisasi tersebut, maka tidak sedikit 

perusahaan yang telah menerapkan sistem komputerisasi tersebut. Sistem 

penerimaan mahasiswa baru yang terkomputerisasi sudah banyak diterapkan di 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di 

seluruh Indonesia. Proses penerimaan mahasiswa baru yang masih dilakukan 

secara manual menyebabkan sering terjadinya human error/data tidak sesuai 

dengan data yang dimiliki oleh calon mahasiswa ketika dilakukan pencatatan 

secara manual sehingga dapat merugikan calon mahasiswa baru maupun 

Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sebuah Perguruan Tinggi 

membutuhkan sebuah sistem aplikasi penerimaan mahasiswa baru yang cepat dan 

akurat sehingga proses kerja bagian admin penerimaan mahasiswa baru lebih 

efektif dan efisien. Sistem informasi merupakan hasil pemrosesan data yang 

diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah 

dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan untuk menambah pemahaman 

seseorang terhadap fakta-fakta yang ada.  
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Universitas Wiraraja Sumenep merupakan sebuah Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) yang terletak di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 05 Patean, 

Panitian Utara, Patean,   Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pada periode 

awal Universitas Wiraraja hanya memiliki 5 Fakultas, yaitu: Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan 

Fakultas Keguruan. Seiring berjalannya waktu Universitas Wiraraja Sumenep 

menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang sangat diminati oleh para lulusan 

SMA/SMK sederajat se-Madura. Dari tahun ke tahun jumlah calon mahasiswa 

yang mendaftar ke Universitas Wiraraja Sumenep semakin meningkat. Tentu hal 

ini menjadi kebanggan tersendiri bagi Universitas Wiraraja Sumenep sebagai 

Perguruan Tinggi Swasta terbaik se-Madura. Selain itu Universitas Wiraraja 

Sumenep menerima penghargaan  “Anugerah Kampus Unggul (AKU)” untuk 

yang kedua kalinya pada tahun 2012 dalam kategori “Kelmbagaan dan Tata 

Kelola, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta Kemahasiswaan” dari 

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur pada 

31 Maret 2012, kampus di ujung timur pulau Madura ini telah mengecap pahit 

getir dinamika perubahan. 

Pada saat ini Universitas Wiraraja Sumenep sudah memiliki aplikasi 

penerimaan mahasiswa baru berbasis web untuk mendukung proses penerimaan 

mahasiswa baru. Aplikasi ini dioperasikan oleh admin penerimaan mahasiswa 

baru, jadi memudahkan para calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke 

Universitas Wiraraja Sumenep. Calon mahasiswa baru dapat mendftar secara 

online dengan cara menginputkan data-datanya ke dalam form aplikasi 

penerimaan mahasiswa baru agar terdaftar sebagai calon mahasiswa baru 
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Universitas Wiraraja Sumenep. Setiap tahunnya penerimaan mahasiswa baru di 

Universitas Wiraraja mengalami peningkatan di tahun 2016 Universitas Wiraraja 

menerima 1347 calon mahasiswa baru, di tahun 2017 menerima 1548 calon 

mahasiswa baru dan di tahun 2018 menerima 1622 calon mahasiswa baru. Untuk 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar maka pihak Universitas Wiraraja 

Sumenep menyediakan 194 dosen untuk membantu proses menunjang belajar 

mahasiswa. 

Permasalahan yang terdapat di dalam aplikasi Penerimaan Mahasiswa 

Baru tersebut adalah terdapat fitur grafik dan sistem informasi geografis yang 

tidak dapat ditampilkan oleh sistem aplikasi tersebut. Fitur grafik tersebut terbagi 

menjadi 6 bagian yaitu: grafik traffic pendaftaran, grafik penerimaan mahasiswa 

baru, grafik klasifikasi pendaftar, grafik ujian test, grafik daftar ulang dan grafik 

10 besar SMA/SMK/MA. Dampak dari permasalahan grafik tersebut, bagian 

admin tidak mengetahui persentase masing-masing grafik pertahun sebagai acuan 

untuk bahan evaluasi jika terdapat penurunan grafik pendaftaran calon mahasiswa 

Universitas Wiraraja Sumenep. Selain itu terdapat fitur sistem informasi geografis 

yang tidak dapat menampilkan letak SMA/SMK/MA se-derajat yang lulusannya 

menjadi mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep. 

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka dibutuhkan rancang bangun 

aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada 

Universitas Wiraraja Sumenep. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan fitur 

grafik dan sistem informasi geografis agar fitur-fitur tersebut dapat ditampilkan 

dengan baik sehingga admin bagian penerimaan mahasiswa baru dapat 

mengetahui persentase/hasil dari grafik traffic pendaftaran, grafik penerimaan 
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mahasiswa baru, grafik klasifikasi pendaftar, grafik ujian test, grafik daftar ulang 

dan grafik 10 besar SMA/SMK/MA. Selain itu admin penerimaan mahasiswa 

baru dapat mengoperasikan fitur sistem informasi geografis untuk mengetahui 

berapa jumlah calon mahasiswa baru di tiap SMA/SMK/MA se-derajat yang 

mendaftar ke Universitas Wiraraja Sumenep. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 

dapat dirumuskan “Bagaimana cara Merancang dan Membangun Aplikasi 

Visualisasi Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web Pada 

Universitas Wiraraja Sumenep” ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pengembangan aplikasi ini, maka pembahasan masalah dibatasi 

pada hal-hal berikut : 

1. Aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini difokuskan pada data 

mahasiswa dan menampilkan 6 grafik serta pengoperasian sistem informasi 

geografis/peta. 

2. Aplikasi dapat menampilkan 6 grafik yaitu: grafik traffic pendaftaran, grafik 

penerimaan mahasiswa baru, grafik klasifikasi pendaftar, grafik ujian test, 

grafik daftar ulang dan 10 besar grafik SMA/SMK/MA. Selain itu aplikasi ini 

dapat mengoperasikan fitur sistem informasi geografis. 

 

1.4 Tujuan Penilitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dalam kerja 

praktik ini didapatkan tujuan yaitu : 
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Menghasilkan rancang bangun aplikasi visualisasi informasi penerimaan 

maahasiswa baru berbasis web pada Universitas Wiraraja Sumenep yang dapat 

membantu bagian admin penrimaan mahasiswa baru mengetahui grafik persentase 

traffic pendaftaran, penerimaan mahasiswa baru, klasifikasi pendaftar, ujian test, 

daftar ulang dan 10 besar SMA/SMK/MA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari rancang bangun aplikasi visualisasi 

informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas Wiraraja 

Sumenep yaitu : 

a. Membantu bagian admin penerimaan mahasiswa baru untuk mengetahui 

grafik persentase traffic pendaftaran, penerimaan mahasiswa baru, klasifikasi 

pendaftar, ujian tes, daftar ulang dan 10 besar SMA/SMK/MA.  

b. Membuat fitur sistem informasi geografis/peta sekolah untuk mengetahui peta 

SMA/SMK/MA yang lulusannya menjadi mahasiswa Universitas Wiraraja 

Sumenep. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini akan 

dijabarkan dalam setiap bab dengan pembagian berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang 

ada, batasan masalah, tujuan penilitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan yang berisi penjelasan singkat pada masing-masing 

bab. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Universitas Wiraraja, 

visi dan misi, dan struktur organisasi. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas mengenai berbagai macam teori yang 

mendukung dalam rancang bangun aplikasi visualisasi informasi 

penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas Wiraraja. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan Rancang 

Bangun Aplikasi Visualisasi Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Berbasis Web pada Universitas Wiraraja. Hasil dan pembahasan 

aplikasi terdiri atas pengembangan aplikasi, kebutuhan aplikasi dan 

implementasi input-output. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dari penggunaan program 

Rancang Bangun Aplikasi Visualisasi Informasi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Berbasis Web Pada Universitas Wiraraja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Universitas Wiraraja Sumenep 

Universitas Wiraraja adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

terbaik se-Madura yang terletak di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM. 05 Patean, 

Panitian Utara, Patean,   Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Universitas 

Wiraraja berdiri pada hari Jum’at 25 Juli 1986 melalui legalisasi Kantor Notaris 

Akhmad Kohar, SH yang beralamat di Jl. Embong Wungu No 47B Surabaya. 

Sebagaimana termaktub dalam akte notaris tersebut, pendirian 

Universitas Wiraraja dipelopori oleh Soegondo (Bupati Sumenep 1985-1995), 

Drs. H. A. Said Hidayat, M.Si. (Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sumenep), Wasoel Djakfar, BBA (Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar), dan Syafrawi (Karyawan BNI Sumenep). Momentum Repelita 

(Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mendorong program pembangunan 

sejuta sekolah dasar, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, 

ditangkap oleh para penggagas sebagai saat yang tepat untuk mendirikan sebuah 

universitas. 

Pada periode awal Unija hanya memiliki 5 fakultas, Yakni Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, dan 

Fakultas Keguruan. Proses belajar mengajar bahkan dilakukan dengan sangat 

sederhana di gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), yakni gedung pemerintah 

milik Pemkab Sumenep yang biasanya dipergunakan untuk menggelar pelatihan 

dan peningkatan kompetensi aparatur. 
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Bila direnungkan, situasi saat itu memang demikian kontras dengan 

kondisi saat ini, dimana kini sudah memiliki gedung yang representative dengan 

fasilitas yang sudah memadai. Pada saat ini Universitas Wiraraja memiliki 7 

Fakultas yaitu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu 

Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik.  

 

2.2 Logo Universitas Wiraraja Sumenep 

Logo Universitas Wiraraja dapat digambarkan pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Logo Universitas Wiraraja Sumenep 

 

2.2.1 Arti Logo Universitas Wiraraja Sumenep 

Tulisan "UWR" dengan warna merah menyala diatas logo Universitas yang 

melambangkan buku terbuka menegaskan pentingnya ilmu dan pendidikan. 

Konon tulisan warna merah itu merupakan kependekan dari kalimat "universal, 

write, riset" yang berarti hasil riset dan tulisan-tulisan civitas akademika 

Universitas Wiraraja Sumenep bersifat universal dan bermanfaat bagi khalayak 

umum. 

Pada Pasal 22-23 statuta (Revisi) Universitas Wiraraja Sumenep tahun 

2006 disebutkan bahwa lambang universitas juga diwujudkan pada lambang 
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bendera dan tongkat pedel. Berikut ini penjelasan logo Universitas Wiraraja 

Sumenep : 

a. Pada bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan dasar warna biru 

dengan lambang universitas ditengahnya berwarna kuning; 

b. Sementara pada tongkat pedel ditempatkan dibagian ujung dan bersisi dua. 

 

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wiraraja Sumenep 

 

2.3.1 Visi Universitas Wiraraja Sumenep 

Terwujudnya Universitas yang universal, berkarya ilmiah dan berbasis 

riset. 

 

2.3.2 Misi Universitas Wiraraja Sumenep 

Dalam mewujudkan visi, Universitas Wiraraja Sumenep perlu dijabarkan 

dan dirumuskan ke dalam misiinstitusi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset 

berdasarkan iman dan taqwa. 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.3.3 Tujuan Universitas Wiraraja Sumenep 

Tujuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Wiraraja 

Sumenep adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa. 

2. Menghasilkan lulusan yang menguasai iptek/seni serta terampil dalam upaya 

peningkatan daya saing bangsa menuju kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia. 

3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni melalui penelitian dan 

menerapkannya melalui pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan 

bangsa. 
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2.4 Lokasi Universitas Wiraraja Sumenep 

 Lokasi Universitas Wiraraja Sumenep di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan 

KM. 05 Patean, Panitian Utara, Patean,   Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa 

Timur. Lokasi Universitas Wiraraja Sumenep dapat digambarkan pada gambar 2.2 

 

Gambar 2. 2 Lokasi Universitas Wiraraja Sumenep 
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2.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi pada Universitas Wiraraja Sumenep dapat 

digambarkan pada gambar 2.3 : 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi 

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi 

Biro adminsistrasi perencanaan dan sistem informasi  memiliki tugas yaitu 

menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi, serta 

merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi, perencanaan, data dan 

informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

pedoman kerja. Biro administrasi dan perencanaan sistem informasi memimpin 2 

bagian dan setiap bagian memiliki fungsi masing-masing, yaitu : 

1. Bagian Sistem Informasi 

a. Mengembangkan  manajemen data dan informasi untuk mendukung 

peningkatan kualitas layanan administratif dan akademis dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
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b. Mewujudkan penyediaan data/ database terpusat yang lengkap, akurat, up to 

date, mudah diakses dan murah dalam rangka mendukung penyusunan 

program pengembangan universitas secara menyeluruh. 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan sistem informasi 

yang transparan dan akuntabel. 

2. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru 

a. Melakukan pendataan secara akurat terhadap calon mahassiwa baru yang 

akan mendaftar ke Universitas Wiraraja. 

b. Melakukan proses seleksi terhadap calon mahasiswa baru dengan melaukan 

tes potensi akademik dan tes akademik. 

c. Mendata calon mahasiswa baru yang layak/diterima di Universitas Wiraraja 

Sumenep. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Penerimaan Mahasiswa Baru 

 Menurut DEPDIKBUD01 (2012) pengertian pendaftaran adalah 

sebagai berikut: “Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu 

pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.” Jadi, pendaftaran adalah 

proses pencatatan identitas pendaftar ke dalam sebuah media penyimpanan yang 

digunakan dalam proses pendaftaran. 

 Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Wiraraja Sumenep 

(Berdasarkan SOP) : 

1. Persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru 

2. Pendaftaran mahasiswa baru jalur non-test/PMDK, mahasiswa 

transfer/pindahan dan program pascasarjana (S-2). 

3. Pendaftaran mahasiswa baru jalur reguler/jalur test. 

4. Seleksi mahasiswa baru jalur PMDK/jalur non-test. 

5. Seleksi mahasiswa baru jalur reguler/jalur test. 

6. Pengumuman hasil seleksi mahasiswa jalur PMDK/jalur non-test, mahasiswa 

transfer/pindahan dan program pascasarjana (S-2). 

7. Pengumuman hasil seleksi mahasiswa jalur reguler/jalur test. 

8. Melakukan daftar ulang sekaligus melakukan pembayaran biaya pendidikan 

9. Masa pengenalan mahasiswa baru. 

10. Melakukan evaluasi tentang kegiatan/proses penerimaan mahasiswa baru. 
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3.2 Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

3.2.1 Tes Potensi Akademik 

 Test Potensi Akademik (TPA) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk 

mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan (akademik). Tes 

ini juga sering dihubungkan dengan kecerdasan seseorang. TPA ini juga identik 

dengan tes GRE (Graduate Record Examination) yang sudah menjadi standar 

internasonal. 

TPA adalah sbeuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan 

kemampuan seseorang di bidang keilmuan (akademik). Adapun tes akademik ini 

umumnya memiliki empat jenis soal, yaitu: tes verbal atau bahasa, tes numeik 

atau angka, tes logika dan tes spasial atau gambar. 

1. Tes verbal berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang kata 

dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim 

(lawan kata), tes padanan (hubungan kata) dan tes pengelompokan kata. 

2. Tes angka berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka, 

dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes 

aritmetik (hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika dan tes angka 

dalam cerita. 

3. Tes logika berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan 

pemecahan persoalan secara logis atau masuk akal. Tes logika ini meliputi tes 

logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan (silogisme), tes logika 

cerita dan tes logika diagram. 
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4. Tes gambar berfungsi mengukur daya logika ruang yang dimiliki seseorang. 

Tes ini meliputi antara lain tes padanan hubungan gambar, tes seri gambar, 

tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar dan tes identifikasi gambar. 

 

3.2.2 Tes wawancara 

  Menurut Sugiyono (2010)  paradigma penelitian secara garis besar dibagi 

menjadi dua. Paradigma pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dalam prosesnya akan berhubungan dengan model-model matematik 

dan statistik. Sedangkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak 

menggunakan model-model matematik dan statistik. Proses penelitian dimulai 

dengan meyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam 

penelitian. Penelitian kualitatif mrupakan penelitian yang dalam kegiatannya, 

peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Salah satu bentuk pengumpulan data 

yang digunakan pada penelitian kuaitatif adalah wawancara. Banyak peneliti 

mengalami kesulitan mewancawai orang karena orang cenderung menjawab 

dengan singkat. 

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan 

dibandngkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada pegawai baru, 

penerimaan mahasiswa baru atau pada penelitian kuantitaif. Wawancara pada 

penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan 

didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih sekedar 

percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan 

mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipasi 

lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti percakapan 
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biasa, wawancara penelitian diajukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi 

saja. Oleh kaena itu, hubungan asimetris harus tampak. Peneliti lebih cenderung 

mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran 

partisipan. Penelitian tes wawancara identitasdiri kita, sejarah pendidikan dari 

mana sumber kita mendapat informasi perguruan tinggi yang kita daftar, alasan 

kita mengapa memilih perguruan tinggi dan jurusan tersebut, seberapa jauh 

pengetahuan kita tentang perguruan serta jurusan yang kita ambil. 

 

3.3 Informasi Umum Pendidikan Tinggi 

 Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dijabarkan bahwa 

Universitas merupakan suatu institusi pendidikan tinggi yang memberikan gelar 

akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan 

sarjana dan pasca sarjana. Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah 

ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Jadi Universitas bisa menyelenggarakan 

dua jenis pendidikan tinggi yatu: pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. 

Selain itu Universitas juga menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana. 

 Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia menjelaskan bahwa 

mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi. Penerimaan mahasisa 

baru membahas mengenai serangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran 

sampai dengan pengumuman penempatan calon mahasiswa baru disampaikan. 

Pendaftaran mahasiswa sebagai langkah awal pada proses penerimaan mahasiswa 

baru dengan cara mengisi formulir serta menyerahkan persyaratan yang 

ditentukan dari proses ini pada umumnya calon mahasiswa baru akan 

mendapatkan ujian beserta nomor tes. 
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 Setelah calon mahasiswa baru melakukan pendaftaran, maka calon 

mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti tes seleksi, proses tes seleksi ini 

dilakukan dengan tujuan agar calon mahasiswa baru yang diterima memenuhi 

standar kualitas yang diharapkan dan agar memudahkan pihak Universitas untuk 

menempatkan jurusan berdasarkan hasil tes seleksi. 

 Proses selanjutnya adalah pengumuman mahasiswa baru yang didasarkan 

pada hasil tes seleksi. Calon mahasiswa yang lulus tes seleksi biasanya nama atau 

nomor tes yang dimiliki akan dicantumkan pada halaman web penerimaan 

mahasiswa baru atau pada papan pengumuman. Setelah calon mahasiswa 

dinyatakan  lulus tes seleksi, maka para calon mahasiswa diwajibkan untuk 

melakukan daftar ulang untuk menentukan apakah calon mahasiswa terserbut 

akan tetap kuliah pada Universitas tersebut. 

 

3.4 Pengertian Website 

 Menurut Yuhefizar (2009) Website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah 

website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. 

Selain itu, website dapat juga digunakan sebagai alat promosi, tetapi bukan 

sebagai alat promosi pertama. Kelebihan website dibandingkan dengan media 

cetak maupun elektronik adalah kelengkapan informasi yang disajikan dengan 

biaya yang telatif murah. Kekurangannya adalah produk yang ditampilkan serta 

pasar yang dituju lebih segmented (terpusat pada kalangan/kelompok konsuumen 

tertentu). Oleh karena itu, harus memanfaatkan kekurangannya menjadi strong 

point dalam pemasaran. 
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3.5 Database 

Menurut Raharjo (2011) database didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

dimanipulasi, diambil dan dicari secara cepat. Selain berisi data, database juga 

berisi metadata. Metadata adalah data yang menjelaskan tentang struktur dari data 

itu sendiri. Sebagai contoh, dapat diperoleh informasi tentang nama – nama kolom 

dan tipe data yang ada pada sebuah tabel. Data nama kolom dan tipe yang 

ditampilkan tersebut adalah metadata. 

Suatu database tidak menyajikan informasi secara langsung kepada 

pengguna. Pengguna harus menjalankan aplikasi untuk mengakses data dari 

database dan menyajikannya dalam bentuk yang bisa dimengerti. Database 

merupakan komponen utama sistem informasi karena semua informasi untuk 

pengambilan keputusan berasal dari database. Pengelolaan database yang buruk 

dapat mengakibatkan ketidaktersediaan data penting yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. 

 

3.6  Hypertext Preprocessor 

Menurut Nugroho (2013) Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan 

bahasa pemrograman berbasis web atau bahasa program yang digunakan untuk 

membuat aplikasi web (Website, blog atau aplikasi web). PHP merupakan bahasa 

program yang bisa dijalankan di sisi server atau sering disebut dengan “side 

server language”. Jadi program yang dibuat dengan kode PHP tidak bisa berjalan 

kecuali dia dijalankan pada server web, tanpa adanya server web yang terus 

berjalan dia tidak akan bisa dijalankan. 
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Karena berbasis web, maka aplikasi yang dibuat dengan PHP adalah 

berbasis web. Hasil dari PHP adalah berbentuk web, baik itu website (web pribadi, 

web portal berita, web profile perusahaan, dll). Hasilnya bisa dilihat dengan 

menjalankan web browser. PHP tidak ada aplikasi/software nyata yang bisa kita 

jalankan untuk menuliskan kodenya, butuh aplikasi editor untuk membuat kode 

program PHP, contohnya seperti editor Notepad++ atau editor lainnya. PHP 

adalah bahasa programnya, dalam membuat website ataupun aplikasi berbasis 

web, bukan hanya kode PHP saja yang kita butuhkan tetapi juga menggunakan 

kode HTML (Hyper Text Markup Language) untuk desain tampilan, yaitu 

mengatur teks, tabel dan juga membuat form. Selain itu butuh CSS (Cassading 

Style Sheets) sebagai kode pemanis web, yang bisa jadi pengganti HTML. Jadi, 

dalam membuat web pasti menggunakan HTML, CSS dan PHP. 

 

3.7 SDLC (System Development Life Cycle) 

Menurut Pressman (2010), System Develoment Life Cycle (SDLC) ini 

biasanya disebut juga model air terjun (waterfall) kadang dinamakan siklus hidup 

klasik (classic life cycle). Dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis 

dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai 

dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem atau perangkat lunak ke para pelanggan atau pengguna 

(deployment), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak 

yang dihasilkan.  
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Communication 

Planning 

Modeling 

Construction 

Deployment 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) Communication 

 Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada 

konsumen/pengguna. Langkah awal ini merupakan langkah penting karena 

menyangkut pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna. 

b) Planning 

 Setelah proses communication ini, kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas - tugas teknis yang akan dilakukan, 

risiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, dan 

jadwal pengerjaan. 

c) Modeling 

 Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 

interface, dan detail (algoritma) procedural. 

 

Gambar 3. 1 Model SDLC 
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d) Construction 

 Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa 

dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta 

oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing 

terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

e) Deployment 

 Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

 

3.8 System Flow 

Menurut Krismiaji (2010) System flow merupakan bagan yang 

menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini 

menjelaskan urutan dari prosedur – prosedur yang ada didalam sistem. Bagan alir 

sistem menunjukkan apa yang dikerjakan dalam sistem. Bagan air sistem di 

gambarkan dengan menggunakan simbol – simbol yang telah ditentukan. Tabel 

Obyek dan System Flow dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3. 1 Simbol System Flow 

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 
 

Terminal 

Simbol ini digunakan untuk 

permulaan atau akhir dari suatu 

program 

2 
 

Dokumen 

Simbol ini digunakan untuk 

menunjukkan dokumen input 

dan output baik untuk proses 

manual, mekanik maupun 

computer 

3 

 

Operasi Manual 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan proses yang 

dilakuakn secara manual yang 

tidak dihilangkan dari sistem 

yang ada 

4 

 

Proses 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan proses yang 

terjadi dalam sistem yang akan 

dibuat 

5 

 

Input Manual 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan masukan 

data,file dsb yang dilakukan 

secara manual 

 

6 

 

Keputusan 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan suatu kondisi 

yang mengharuskan sistem 

untuk memilih tindakan yang 

akan dilakukan berdasarkan 

kriteria tertentu. 

 

7 
 

Database 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan media 

penyimpanan yang digunakan 

untuk menyimpan data pada 

sistem yang akan dibuat. 

 

8 
 

Connector 

Simbol ini digunakan untuk 

keluar/masuk procedure atau 

proses dalam lembar/halaman 

yang sama 
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No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

9 

 
Off-line 

Connector 

Simbol ini digunakan untuk 

keluar/masuk prosedur atau 

proses dalam lembar/halaman 

yang lain 

10 

 
Garis Alir / 

Connecting Line 

Simbol ini digunakan untuk 

menghubungkan antara simbol 

yang satu dengan simbol yang 

lain 

 

3.9 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Sutabri (2012) Data Flow Diagram atau diagram alir data adalah 

suatu network yang menggambarkan suatu sistem automat atau komputerisasi, 

manualisasi, atau gabungan dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam 

bentuk kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan 

aturannya. Tabel simbol Data Flow Diagram dapat dilihat pada table 3.2. 

Tabel 3. 2 Simbol Data Flow Diagram 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 
 

 

 

External 

Entity atau 

Bondery 

Simbol ini menunjukkan 

kesatuan dilingkungan luar 

sistem yang dapat berupa 

orang, organisasi atau sistem 

lain yang berada dilingkungan 

luarnya yang akan memberikan 

pengaruh berupa input atau 

menerima output 

2 
 Data Flow 

atau Aliran 

Data 

Aliran data dapat digambarkan 

dengan tanda panah dan garis 

yang diberi nama dari aliran 

data tersebut. 
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No Simbol Nama Simbol Keterangan 

3 

 

Proses 

Dalam simbol tersebut 

ditulisakan nama proses yang 

akan dikerjakan oleh sistem 

dari transformasi aliran data 

yang keluar. Suatu proses 

mempunyai satu atau lebih 

input data. 

 

4 

 

 

 

Data Store 

Data store merupakan 

simpanan dari data yang dapat 

berupa file atau catatan manual, 

dan suatu agenda atau buku. 

Data store digunakan untuk 

menyimpan data sebelum dan 

sesudah proses lebih lanjut. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada deskripsi pekerjaan ini dilakukan pembahasan terkait perancangan 

sistem aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru dengan 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan solusi yang ditawarkan dari permasalahan pada Universitas 

Wiraraja Sumenep. 

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 

biro administrasi perencanaan dan sistem informasi di Universitas Wiraraja 

Sumenep dapat diketahui solusi aplikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk 

mengetahui permasalahan yang ada. Analisis kebutuhan sebuah aplikasi dapat 

dilakukan berdasarkan data – data yang diperoleh memalui observasi dan 

wawancara kepada Universitas Wiraraja Sumenep 

Permasalahan yang terdapat pada aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru 

tersebut adalah terdapat fitur grafik dan sistem informasi geografis yang tidak 

dapat ditampilkan oleh aplikasi tersebut. Fitur grafik tersebut terbagi menjadi 6 

bagian yaitu: grafik traffic perndaftaran, grafik klasifikasi pendaftar, grafik 

penerimaan mahasiswa baru, grafik ujian test, grafik daftar ulang dan grafik 10 

besar SMA/SMK/MA. Dampak dari permasalahan grafik tersebut, bagian admin 

tidak mengetahui persentase masing-masing grafik pertahun sebagai acuan untuk 

bahan evaluasi jika terdapat penurunan grafik pendaftaran calon mahasiswa 

Universitas Wiraraja. Selain itu terdapat fitur sistem informasi geografis yang 

dapat mengoperasikan/menampilkan letak SMA/SMK/MA se-derajat yang 
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lulusannya menjadi mahasiswa Universitas Wiraraja. Untuk mengatasi 

permasalahan – permasalahan yang ada diperlukan langkah – langkah yang harus 

dilakukan untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada pada 

Universitas Wiraraja Sumenep. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan 

diantaranya adalah : 

1) Melakukan analisis sistem. 

2) Desain sistem. 

3) Implemantasi sistem. 

 Langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mendapatka hasil solusi 

dari permasalahan yang ada akan di jabarkan lebih detail pada sub bab dibawah 

ini. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem pada aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa 

baru memerlukan proses bisnis yang terdapat pada Universitas Wiraraja Sumenep. 

Pada saat ini proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Wiraraja Sumenep 

dilakukan oleh bagian penerimaan mahasiswa baru. 

 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Dalam melakukan rancang bangun sistem ini membutuhkan analisis proses 

bisnis dari bagian penerimaan mahasiswa baru. Saat ini penerimaan mahasiswa 

baru dimulai saat admin penerimaan mahasiswa baru membuat sebuah form 

pendaftaran mahasiswa baru. Pada saat ini proses bisnis penerimaan mahasiswa 

baru dimulai ketika mahasiswa akan melakukan pendaftaran. Admin penerimaan 

mahasiswa baru akan memberikan form pendaftaran yang nantinya form itu akan 
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diisi oleh calon penerimaan mahasiswa baru. Alur dari document flow penerimaan 

mahasiswa baru pada Universitas Wiraraja Sumenep dapat digambarkan pada 

gambar 4.1 berikut: 

 

              Gambar 4. 1 Document Flow 

Pada gambar 4.1 menjelaskan suatu alur dari proses pendaftaran calon 

mahasiswa baru pada Universitas Wiraraja Sumenep. Data pendaftaran calon 

mahasiswa baru diberikan kepada admin penerimaan mahasiswa baru. Jika data 
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calon mahasiswa baru sudah lengkap maka admin pemerimaan mahasiswa baru 

akan membeikan nomor pendaftaran dan jadwal tes sehingga nantinya calon 

mahasiswa baru akan mengikuti tes TPA dan tes wawancara. Setelah mengikuti 

tes TPA dan tes wawancara maka admin penerimaan mahasiswa baru akan 

memberikan rekap hasol tes TPA dan tes wawancara. 

 

4.1.2 Analisis Permasalahan 

Dalam aplikasi penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Wiraraja 

Sumenep terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, berikut permasalahan 

pada aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas Wiraraja 

Sumenep: 

Tabel 4. 1 Analisis Permasalahan 

No Permasalahan Dampak Solusi 

1 Fitur grafik traffic 

pendaftaran, 

penerimaan mahasiswa 

baru, klasifikasi 

pendaftaran, ujian tes, 

daftar ulang dan 10 

besar SMA/SMK/MA  

tidak dapat 

ditampilkan/dioperasik

an.  

Admin penerimaan 

mahasiswa baru tidak 

dapat mengetahui tentang 

persentase mahasiswa 

yang mendaftar, 

mahasiswa yang diterima, 

klasifikasi pendafar, 

calon mahasiswa yang 

lulus ujian tes, calon 

mahasiswa yang 

melakukan pendaftaran 

dan 10 besar 

SMA/SMK/MA. 

Pembuatan aplikasi 

visualisasi informasi 

peneriman 

mahasiswa baru 

berbasis web pada 

Universitas Wiraraja 

Sumenep. 

2 Fitur Sistem Informasi 

Geografik untuk 

menampilkan peta 

sekolah siswa-siswi 

yang menjadi 

mahasiswa Universitas 

Wiraraja tidak dapat 

ditampilkan/dioperasik

Admin penerimaan 

mahasiswa baru tidak 

dapat menampilkan peta 

sekolah mahasiswa 

Universitas Wiraraja 

Sumenep.  

Pembuatan aplikasi 

visualisasi informasi 

peneriman 

mahasiswa baru 

berbasis web pada 

Universitas Wiraraja 

Sumenep. 
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No Permasalahan Dampak Solusi 

an. 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsi 

Tabel 4. 2 Analisis Kebutuhan Fungsi 

No Pengguna Kebutuhan Fungsi 

1 Admin Penerimaan Mahasiwa 

Baru 

1) Pengelolaan pendaftaran 

mahasiswa baru. 

2) Pengelolaan penerimaan 

mahasiswa baru. 

3) Pengelolaan master pmb 

4) Pengelolaan master sekolah 

5) Pengelolaan master gis_lokasi 

2 Kabag Penerimaan Mahasiswa 

Baru 

1) Laporan pendaftaran 

mahasiswa baru 

2) Laporan Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

 

4.2 Desain Sistem 

Desain sistem adalah tahap setelah analisis sistem dari siklus rancang 

bangun sistem yang nantinya akan berupa penggamabaran, perencanaan dan 

implementasi sistem. Dengan adanya desain sistem diharapkan dalam pembuatan 

aplikasi dapat terstruktur sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. 

 

4.2.1 Alur Sistem Aplikasi (System Flow Diagram) 

System Flow Diagram merupakan sebuah alur dari sistem yang ditawarkan 

dan menjelaskan terkait dengan aktivitas-aktivitas dan keputusan yang terjadi 

pada sistem. System Flow Diagram juga dapat menggambarkan urutan-urutan 

proses yang ada pada sistem yang dibuat. Pada system flow diagram menjelaskan 

tentang alur proses yang terjadi di dalam sistem diantaranya: proses menampilkan 

grafik traffic pendaftaran, grafik penerimaan mahasiswa baru, grafik klasifikasi 
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pendaftar, grafik ujian tes, grafik daftar ulang dan grafik 10 besar 

SMA/SMK/MA.  

Selain itu juga terdapat grafik untuk menampilakn peta sekolah 

SMA/SMK/MA yang siswanya menjadi mahasiswa Universitas Wiraraja 

Sumenep.Alur System Flow pada Universitas Wiraraja Sumenep dapat 

digambarkan pada gambar dibawah ini: 

a) System Flow Grafik Traffic Pendaftaran 

 

Gambar 4. 2 System Flow Traffic Pendaftaran 

Pada system flow grafik traffic pendaftaran digunakan untuk menampilkan 

grafik traafic pendaftaran setiap tahun dari tahun 2016-2019. Pada awalnya sistem 

akan menampilkan halaman dashboard setelah itu pilih tombol grafik di samping 

kiri layar. Nantinya akan muncul 6 pilihan grafik untuk ditampilkan, pilih dan 

tekan tombol grafik traffic pendaftaran. Sistem akan menampilkan diagram batang 
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grafik traffic pendaftaran setiap tahun. Grafik traffic pendaftaran berfungsi untuk 

menghasilkan informasi tentang jumlah pendaftaran calon mahasiswa baru setiap 

tahunnya di Universitas Wiraraja Sumenep. 

b) System Flow Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Gambar 4. 3 System Flow Penerimaan Mahasiswa Baru 

Pada system flow grafik penerimaan mahasiswa baru digunakan untuk 

menampilkan grafik mahasiswa yang diterima dan tidak diterima setiap tahunnya. 

Pada awalnya sistem akan menampilkan halaman dashboard setelah itu pilih 

tombol grafik di samping kiri layar. Nantinya akan muncul 6 pilihan grafik untuk 

ditampilkan, pilih dan tekan tombol grafik penerimaan mahasiswa baru. Sistem 

akan menampilkan diagram batang grafik penerimaan mahasiswa baru setiap 

tahun dari tahun 2016-2019. Grafik penerimaan mahasiswa baru berfungsi untuk 



33 
 

 
 

menghasilkan informasi tentang jumlah calon mahasiswa baru yang diterima dan 

tidak diterima setiap tahunnya di Universitas Wiraraja Sumenep. 

c) System Flow Klasifikasi Pendaftar 

 

Gambar 4. 4 System Flow Klasifikasi Pendaftar 

Pada system flow grafik klasifikasi pendaftar digunakan untuk 

menampilkan grafik mahasiswa berdasarkan jenis kelamin yang menjadi 

mahasiswa baru Universitas Wiraraja Sumenep. Pada awalnya sistem akan 

menampilkan halaman dashboard setelah itu pilih tombol grafik di samping kiri 

layar. Nantinya akan muncul 6 pilihan grafik untuk ditampilkan, pilih dan tekan 

tombol grafik klasifikasi pendaftar. Sistem akan menampilkan diagram batang 

grafik klasifikasi pendaftar setiap tahun dari tahun 2016-2019. Grafik kalsifikasi 
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pendaftar berfungsi untuk menghasilkan informasi tentang jumlah calon 

mahasiswa baru berdasarkan jenis kelamin yang melakukan pendaftaran ke 

Universitas Wiraraja Sumenep. 

d) System Flow Grafik Ujian Tes 

 

Gambar 4. 5 System Flow Grafik Ujian Test 

Pada system flow grafik ujian tes digunakan untuk menampilkan grafik 

mahasiswa yang lulus ujian dan tidak lulus ujian setiap tahunnya. Pada awalnya 

sistem akan menampilkan halaman dashboard setelah itu pilih tombol grafik di 

samping kiri layar. Nantinya akan muncul 6 pilihan grafik untuk ditampilkan, 

pilih dan tekan tombol grafik ujian tes. Sistem akan menampilkan diagram batang 

grafik ujian tes setiap tahun dari tahun 2016-2019. Grafik ujian tes berfungsi 
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untuk menghasilkan informasi tentang jumlah calon mahasiswa baru yang lulus 

ujian dan tidak lulus ujian setiap tahunnya di Universitas Wiraraja Sumenep. 

e) System Flow Grafik Daftar Ulang 

 

Gambar 4. 6 System Flow Grafik Daftar Ulang 

Pada system flow grafik daftar ulang digunakan untuk menampilkan grafik 

mahasiswa melakukan daftar ulang dan tidak melakukan daftar ulang setiap 

tahunnya. Pada awalnya sistem akan menampilkan halaman dashboard setelah itu 

pilih tombol grafik di samping kiri layar. Nantinya akan muncul 6 pilihan grafik 

untuk ditampilkan, pilih dan tekan tombol grafik daftar. Sistem akan 

menampilkan diagram batang grafik daftar ulang setiap tahun dari tahun 2016-

2019. Grafik daftar ulang memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi tentang 

jumlah calon mahasiswa baru yang melakukan daftar ulang dan tidak melakukan 

daftar ulang di Universitas Wiraraja Sumenep. 
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f) System Flow Grafik SMA/SMK/MA 

 

            Gambar 4. 7 System Flow Grafik SMA/SMK/MA 

Pada system flow grafik SMA/SMK/MA digunakan untuk menampilkan 

grafik 10 besar sekolah yang siswa-siswinya mendaftar menjadi calon mahasiswa 

baru di Universitas Wiraraja Sumenep. Pada awalnya sistem akan menampilkan 

halaman dashboard setelah itu pilih tombol grafik di samping kiri layar. Nantinya 

akan muncul 6 pilihan grafik untuk ditampilkan, pilih dan tekan tombol grafik 

SMA/SMK/MA. Sistem akan menampilkan diagram batang grafik 10 besar 

sekolah yang siswa-siswinya mendaftar menjadi calon mahasiswa baru di 

Universitas Wiraraja Sumenep. 
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g) System Flow Peta Sekolah 

 

Gambar 4. 8 System Flow Peta Sekolah 

Pada system flow Map digunakan untuk menampilkan sekolah 

SMA/SMK/MA yang siswa-siswinya menjadi mahasiswa di Universitas Wiraraja 

Sumenep. Pada awalnya sistem akan menampilkan halaman dashboard setelah itu 

pilih tombol maps di samping kiri layar, laulu pilih dan tekan tombol peta 

sekolah. Nantinya akan muncul sekolah SMA/SMK/MA melalui tanda marker-

marker merah dipeta sekolah.  

4.2.2 Diagram Berjenjang (HIPO) 

 Pada diagram berenjang (HIPO) untuk aplikasi visualisasi informasi 

penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas Wiraraja Sumenep 

dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 4. 9 HIPO
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4.2.3 Context Diagram 

Context diagram digunakan dalam rancang bangun subuah aplikasi 

visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas 

Wiraraja Sumenep. Context diagram dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 
Gambar 4. 10 Context Diagram 

4.2.4 Data Flow Diagram Level 0 

Dari Context Diagram yang telah digambarkan sebelumnya, akan 

dilakukan dekomposisi yang menjadikan Data Flow Diagram Level 0, dimana 

pada Data Flow Diagram Level 0 ini terjadi atas 7 laporan diantaranya adalah 

laporan grafik traffic pendaftaran, penerimaan mahasiswa baru, klasifikasi 

pendaftar, ujian tes, daftar ulang dan SMA/SMK/MA. Selain itu terdapat proses 

untuk menampilkan peta sekolah SMA/SMK.MA. Data Flow Diagram Level 0 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

Perm intaan Grafik Kasifikasi Pendaftar

Laporan Peta Sekolah

Laporan Grafik SMA

Laporan Grafik Daftar Ulang

Laporan Grafik Ujian Tes

Laporan Grafik Klasifikasi Pendaftar

Laporan Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru

Laporan Grafik Traffic Pendaftaran

Perm intaan Grafik Peta Sekolah

Perm intaan Grafik SMA

Perm intaan Grafik Daftar Ulang

Perm intaan Grafik Ujian Tes

Perm intaan Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru

Perm intaan Grafik Traffic Pendaftaran0

Aplikasi Visualisasi Inform asi 

Penerimaan Mahasiswa Baru

+

Kabag Penm aru
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Gambar 4. 11 Data Flow Diagram Level 0

Data mstssekolah

Data Grafik Peta Sekolah

Data Grafik SMA

Data Grafik Daftar Ulang

Data Grafik Ujian Tes

Data Grafik Klasifikasi Pendaftar

Data Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru

Data Grafik Traffic Pendaftaran

[Laporan Peta Sekolah]

[Permintaan Grafik Peta Sekolah]

[Laporan Grafik SMA]

[Permintaan Grafik SMA]

[Laporan Grafik Daftar Ulang]

[Permintaan Grafik Daftar Ulang]

[Laporan Grafik Ujian Tes]

[Permintaan Grafik Ujian Tes]

[Laporan Grafik Klasifikasi Pendaftar]

[Permintaan Grafik Kasifikasi Pendaftar]

[Laporan Grafik Penerim aan Mahasiswa Baru]

[Permintaan Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru]

[Laporan Grafik Traffic  Pendaftaran]

[Permintaan Grafik Traffic Pendaftaran]

Kabag 
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Kabag 
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Kabag 
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Peerimaan Mahasiswa Baru

Kabag 

Penmaru

3
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Proses Menam pilkan Grafik 

Ujian Tes

5

Proses Menam pilkan Grafik 

Daftar Ulang

6

Proses Menam pilkan Grafik 

SMA

7

Proses Menam pilkan Peta 

Sekolah

1 Data PMB_INPUT

3 Data mstssekolah
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4.2.5 Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model merupakan gambarang struktur data dari database 

pada aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada 

Universitas Wiraraja Sumenep. Gambar 4.12 akan menggambarkan Conceptual 

Data Model aplikasi aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru 

berbasis web pada Universitas Wiraraja Sumenep 
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Gambar 4. 12 Coceptual Data Model 
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4.2.6 Physical Data Model 

Physical Data Model merupakan hasil dari gambaran Conceptual Data 

Model pada gambar sebelumnya yang telah di generate berserta semua relasi pada 

setiap tabel. Gambaran Physical Data Model dari aplikasi ini akan dapat dilihat 

pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4. 13 Phycal Data Model 

ID = ID

PMB_INPUT

ID_PMB integer

ID integer

OAUTH_UID long varchar

USERNAME long varchar

CODE varchar(25)

TAHUN_DAFTAR integer
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FLAG integer
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DESA varchar(50)

KECAMATAN varchar(50)

KOTA integer

KATEGORI varchar(25)

JENIS varchar(3)

X numeric(1)

Y numeric(1)
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4.2.7 Struktur Tabel 

Berikut adalah struktur tabel yang ada pada aplikasi visualisasi informasi 

penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada universitas Wiraraja Sumenep. 

A. Tabel pmb_input 

Primary Key : ID_PMB 

Foreign Key : USER_ID, Jalur dan Gelombang 

Tabel 4. 3 Struktur Tabel PMB_INPUT 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1 ID_PMB Integer 10 Primary Key 

2 USER_ID Varchar 50 Foreign Key 

3 JALUR Varchar 50 Foreign Key 

4 GELOMBANG Integer 1 Foreign Key 

5 OAUTH_UID Tinytext - - 

6 USERNAME Tinytext - - 

7 CODE Varchar 25 - 

8 TAHUN_DAFTAR Integer 4 - 

9 NPM Varchar 50 - 

10 PIN Varchar 32 - 

11 FLAG Integer 1 - 

12 STEP_FORM Integer 1 - 

13 WAKTU_DAFTAR Varchar 100 - 

14 NAMA Varchar 100 - 

15 FOTO Varchar 100 - 

16 ALAMAT Varchar 200 - 

16 KEL_DESA Varchar 100 - 

18 ID_KEC Integer 3 - 

19 KOTA Varchar 50 - 

20 PROPINSI Varchar 50 - 

21 KODE_POS Varchar 10 - 

22 KODE_AREA Varchar 10 - 

23 TLP Varchar 15 - 

24 HP1 Varchar 15 - 

25 HP2 Varchar 50 - 

26 HP3 Varchar 50 - 

27 EMAIL Varchar 50 - 

28 TMPLHR Varchar 50 - 
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No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

29 TGLLHR Integer 2 - 

30 THLHR Integer 6 - 

31 AGAMA Varchar 50 - 

32 AGAMA_LAIN Varchar 50 - 

33 GENDER Varchar 2 - 

34 STATUS Varchar 20 - 

35 IDENTITAS Varchar 50 - 

36 JENIS_IDENTITAS Varchar 20 - 

37 WN Varchar 50 - 

38 TINGGI_BADAN Integer 5 - 

39 BERAT_BADAN Integer 5 - 

40 SUMBER_BIAYA Varchar 50 - 

41 SUMBER_BIAYA_

LAIN 

Varchar 100 - 

42 NAMA_ORTU Varchar 100 - 

43 ALMT_ORTU Varchar 200 - 

44 KEL_DESA_ORTU Varchar 50 - 

45 KOTA_ORTU Varchar 50 - 

46 PROPINSI_ORTU Varchar 50 - 

47 POS_ORTU Varchar 10 - 

48 ARE_ORTU Varchar 10 - 

49 TLP_ORTU Varchar 15 - 

50 HP_ORTU Varchar 15 - 

51 TMPLHR_ORTU Varchar 50 - 

52 TGLLHR_ORTU Integer 2 - 

53 BLNLHR_ORTU Varchar 50 - 

54 THLHR_ORTU Varchar 50 - 

55 KRJ_ORTU Varchar 50 - 

56 HASIL_ORTU Varchar 50 - 

57 HASIL_LAIN Varchar 50 - 

58 IBU Varchar 100 - 

59 TMPT_IBU Varchar 50 - 

60 TGL_IBU Integer 2 - 

61 BLN_IBU Varchar 50 - 

62 TH_IBU Integer 6 - 

63 SEKOLAH_ASAL Varchar 50 - 

64 SEKOLAH_ASAL_

LAINNYA 

Varchar 50 - 

65 SLTA Varchar 50 - 

66 INSTANSI Varchar 70 - 
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No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

67 ALMT_INSTANSI Varchar 150 - 

68 JUR_SLTA Varchar 50 - 

69 ALMT_SLTA Varchar 50 - 

70 TH_MASUK Integer 6 - 

71 TH_LULUS Integer 6 - 

72 NILAI_UN Varchar 25 - 

73 TPA Varchar 15 - 

74 LULUS ENUM - - 

75 REGISTRASI ENUM - - 

76 WAKTU_REGISTR

ASI 

Varchar 50 - 

77 KELAS Varchar 25 - 

78 MITRA Varchar 1 - 

79 PRODI Varchar 50 - 

80 BEASISWA Varhar 50 - 

81 VALIDASI_ADMIN ENUM - - 

82 STEP Integer 1 - 

83 DARATAN Varchar 25 - 

84 STATUS_PENDAF

TAR 

Tinyint 1 - 

85 BROSER Varchar 100 - 

86 IP Varchar 50 - 

87 CREATE_USER Varchar 25 - 

88 UPDUSER Timestamp - - 
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B. Tabel mstsekolah 

Primary Key : ID_MSTSEKOLAH 

Foreign Key : NPSN, NAMA dan DESA 

Tabel 4. 4 Struktur Tabel mstsekolah 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1 ID_MSTSEKOLAH Integer 5 Primary Key 

2 NPSN Integer 11 Foreign Key 

3 NAMA Varchar 200 Foreign Key 

4 DESA Varchar 50 Foreign Key 

5 NSM Integer 11 - 

6 ALAMAT Tinytext - - 

7 KECAMATAN Varchar 50 - 

8 KOTA Integer 3 - 

9 KATEGORI Varchar 25 - 

10 JENIS Varchar 3 - 
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4.3 Implementasi Sistem 

Pada implementasi sistem akan dijelaskan setiap tampilan sistem aplikasi 

visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas 

Wiraraja Sumenep. Berikut penjelasan tentang setiap halaman web aplikasi 

visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas 

Wiraraja Sumenep. 

a. Halaman Grafik Traffic Pendaftaran 

 

Gambar 4. 14 Halaman Grafik Traffic Pendaftaran 

Pada UI Grafik traffic pendaftaran menampilkan informasi tentang jumlah 

pendaftaran calon mahasiswa baru yg melakukan pendaftaran kepada Universitas 

Wiraraja Sumenep setiap tahunnya. 
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b. Halaman Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Gambar 4. 15 Halaman Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru 

Pada UI Grafik penerimaan mahasiswa baru menampilkan informasi 

tentang jumlah calon mahasiswa baru yg diterima dan tidak diterima di 

Universitas Wiraraja Sumenep setiap tahunnya. 
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c. Halaman Grafik Klasifikasi Pendaftar 

 

Gambar 4. 16 Halaman Grafik Klasifikasi Pendaftar 

Pada UI Grafik klasifikasi pendaftar menampilkan informasi tentang 

informasi tentang jumlah calon mahasiswa baru berdasarkan jenis kelamin yang 

melakukan pendaftaran pada Universitas Wiraraja Sumenep. 
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d. Halaman Grafik Ujian Tes 

 

Gambar 4. 17 Halaman Grafik Ujian Tes 

Pada UI Grafik ujian test menampilkan informasi tentang jumlah calon 

mahasiswa baru yang lulus ujian dan tidak lulus ujian setiap tahunnya di 

Universitas Wiraraja Sumenep. 
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e. Halaman Grafik Daftar Ulang 

 

Gambar 4. 18 Halaman Grafik Daftar Ulang 

Pada UI Grafik daftar ulang menampilkan informasi tentang jumlah calon 

mahasiswa baru yang sudah melakukan daftar ulang dan tidak melakukan daftar 

ulang setiap tahunnya pada Universitas Wiraraja Sumenep. 
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f. Halaman Grafik SMA/SMK/MA 

 

Gambar 4. 19 Halaman Grafik SMA/SMK/MA 

Pada Desain UI Grafik SMA/SMK/MA menampilkan informasi tentang 

10 besar SMA/SMK/MA yang siswa-siswinya ingin menjadi 

mahasiswa/mahasiswi Universitas Wiraraja Sumenep. 
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g. Halaman  Peta Sekolah 

 

Gambar 4. 20 Halaman Peta Sekolah 

Pada desain UI peta sekolah menampilkan tentang letak informasi sekolah 

SMA/SMK/MA yang siswa siswinya menjadi mahasiswa Universitas Wiraraja 

Sumenep. 

4.4 Pembahasan 

Dalam pembuatan aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa 

baru berbasis web pada Universitas Wiraraja Sumenep berfungsi untuk 

menampilkan informasi tentang grafik traffic pendafaran, grafik penerimaan 

mahasiswa baru, grafik klasifikasi pendaftar, grafik ujian tes, grafik daftar ulang 

dan grafik 10 besar SMA/SMK/MA. Selain itu dengan adanya fitur peta sekolah 

dapat menampilakn informasi temtang letak sekolah SMA/SMK/MA yang siswa 

– siswinya menjadi mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep. 

Dengan adanya aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru 

dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada selama ini yaitu: tidak 
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dapat menampilkan/megperasikan grafik penerimaan mahasiswa baru dan peta 

sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan rancang bangun aplikasi visualisasi 

informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas Wiraraja 

Sumenep, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada 

Universitas Wiraraja Sumenep ini dapat digunakan untuk menampilkan 

informasi grafik yaitu : grafik traffic pendaftaran, grafik penerimaan 

mahasiswa baru, grafik klasifikasi pendaftar, grafik ujian tes, grafik daftar 

ulang dan grafik SMA/SMK/MA berbasis web. 

2. Aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada 

Universitas Wiraraja Sumenep ini dapat digunakan untuk menampilkan 

informasi tentang letak sekolah mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan untuk menyempurnakan Aplikasi 

visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Universitas 

Wiraraja Sumenep ini untuk ke depannya disarankan  beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Diperlukan infrastruktur yang mendukung (support) untuk menjalankan 

aplikasi visualisasi informasi penerimaan mahasiswa baru. 

2. Pengembangan sistem pada mobile aplikasi berbasis android. 
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3. Melakukan perawatan berkala pada server dan memperhatikan kapasitas 

ruang penyimpanan. 
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