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Abstract— The purpose of this study is a way of a
system of acceptance of students on SMKN 2
Baturaja internet-based. With internet distance and
time will not be a major problem. Data collection is
done by interview, observation and literature study.
The steps undertaken in the research is to make
database design and user page design and
administrator page. The database is created using
MySQL while the user and administrator pages are
created using the CodeIgniter Framework. In the
research produced a new student acceptance website
SMKN 2 Baturaja that can
Accessed by http://www.psbsmkn2baturaja.com.

Intisari—Tujuan dari penelitian ini adalah
membuat sebuah sistem penerimaan siswa pada
SMKN 2 Baturaja berbasis internet. Dengan internet
jarak dan waktu tidak akan menjadi permasalahan
utama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi dan studi pustaka. Tahap-
tahap yang dilakukan dalam penelitian adalah
membuat rancangan database dan rancangan
halaman user dan halaman administrator. Database
dibuat menggunakan MySQL sedangkan halaman
user dan administrator dibuat menggunakan
Framework CodeIgniter. Dalam penelitian dihasilkan
sebuah website penerimaan siswa baru SMKN 2
Baturaja yang dapat diakses dengan alamat
http://www.psbsmkn2baturaja.com.

Kata Kunci- Sistem Informasi, Penerimaan Siswa
baru dan Framework Codeigniter

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi disambut
baik oleh berbagai instansi baik instansi pemerintah
maupun instansi swasta, baik bidang pendidikan,
pariwisata, sosial maupun bidang bisnis. Dengan
penerapan teknologi diberbagai bidang tersebut
dapat membantu rutinitas serta meringankan beban
para pegawai. Pemanfaatan teknologi informasi di

instansi selain mempercepat proses bisnis juga
memberikan dampak efisiensi.

SMKN 2 Baturaja merupakan lembaga
pendidikan yang membutuhkan sistem pendaftaran
berbasis web. Mengingat kemampuan yang di
berikan website sebagai media penyedia informasi
yang di peroleh dengan mudah, cepat dan murah.
Maka SMKN 2 Baturaja akan memanfaatkan
fasilitas yang diberikan website dalam menyediakan
sistem pendaftaran yang menghemat waktu dan
biaya karena harus datang jauh-jauh dan mengambil
formulir pendaftaran. Pada proses pendaftaran
masih menggunakan sistem konvensional yaitu
calon siswa harus datang ke sekolah mengambil
formulir pendaftaran lalu mengisinya. Hal tersebut
belum efektif karena membuang waktu dan biaya
karena harus datang kesekolah, mengantri dan
berdesakan dalam mengambil formulir. Dengan
adanya website calon siswa dapat mendaftarkan
dirinya tanpa harus datang kesekolah.
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu
dengan laporan-laporan yang dibutuhkan [1].
Penerimaan siswa baru online adalah sebuah

sistem yang di rancang untuk melakukan
otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru melalui
dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga
pengumuman hasil seleksi, yang di lakukan secara
online dan berbasis waktu nyata (real time) [2].
Website adalah sebagai kumpulan halaman-

halaman yang di gunakan untuk menampilkan
informasi text, gambar diam atau gerak, animasi,
suara, dan gabungan dari semuanya baik bersifat
statis maupun dinamis yang membentuk satu
rangkaiaan bangunan yang saling berkait, yang
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masing-masing di hubungan dengan jaringan-
jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman
web dengan halaman web lainnya disebut Hyprlink,
sedangkan text yang dijadikan media penghubung
disebut Hypertext [3] .
Framework adalah suatu kerangka kerja dalam

aplikasi yang di dalamnya memiliki fungsi-fungsi
(bagian-bagian) program yang telah disusun,
sehingga programmer tidak perlu membuat kode
dari nol, karena fremework telah menyediakan
library yang diperlukan sedangkan CodeIgniter
adalah sebuah Aplikasi open source berupa
framework dengan model MVC (Model, View,
Controller) untuk membangn website dinamis
dengan menggunakan PHP [4].
Sublime text merupakan perangkat lunak Text

editor yang digunakan untuk membuat atau meng-
edit suatu aplikasi, Sublime text mempunyai fitur
plugin tambahan yang memudahkan programmer.
Selain itu, sublime text juga memiliki desain yang
simpel dan keren menjadikan sublime text terkesan
elegan untuk sebuah syintax editor. Selain ringan,
IDE ini memiliki kecepatan proses simpan dan buka
file, tidak heran kalau IDE ini paling banyak
digunakan terutama dikalangan programmer
berbasis web [5].
Xampp adalah sebuah software yang berfungsi

untuk menjalankan website berbasis PHP dan
menggunakan pengolahan data MySQL di
komputer lokal. Xampp berperan sebagai server
web pada komputer anda. Xampp juga dapat disebut
sebuah Cpanel server virtual, yang dapat membantu
anda melakukan preview sehingga dapat
memodifikasi website tanpa harus online atau
terakses dengan internet [6].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sautu cara yang
ditempuh oleh peneliti agar penelitiannya mencapai
tujuan yang sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya, agar kegiatan penelitian
berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah, maka pada pelaksanaanya
harus berdasarkan kaidah ilmiah.

2.1 Subjek Penelitian
Dalam hal ini subjek yang diambil yaitu sistem

informasi penerimaan siswa baru SMKN 2 Baturaja.
Adapun aplikasi yang digunakan untuk membangun
website penerimaan siswa baru tersebut adalah
framework codeigniter.

2.2. Tempat Penelitian
Penelitian bertempat di SMKN 2 Baturaja yang

beralamat Jl. Imam Bonjol No. 010 RT. 01 RW. 07
Kelurahan/Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provensi
Sumatera Selatan

2.3. Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan

beberapa metode pengambilan data guna
mendapatkan data–data yang dibutuhkan, metode–
metode yang digunakan adalah interview, observasi
dan studi pustaka.

Metode Interview
Metode Interview yaitu pengumpulan data

dengan cara menanyakan secara langsung kepada
pihak yang berhubungan dengan masalah yang
penyusun ambil. Dalam hal ini adalah wakil kepala
sekolah bidang kurikuum.

Metode Observasi
Metode Observasi yaitu pengumpulan data

dengan cara mengamati secara langsung mengenai
hal–hal yang berkaitan dengan masalah yang
penyusun ambil dalam penelitian pada SMKN 2
Baturaja

Metode Studi Pustaka atau Referensi
Pengumpulan data dengan mempelajari

sumber-sumber pustaka antara lain referensi dari
buku dan jurnal umum yang dapat digunakan
sebagai acuan dalam penelitian. Metode referensi
dilakukan dengan pengumpulan referensi-referensi
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yang berhubungan dengan permasalahan atau
penelitian yang diambil dari buku–buku, jurnal
maupun prosiding.

2.4 Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam melakukan

penelitian ini adalah seperangkat komputer dan
perangkat lunak yaitu framework codeigniter, mysql
dan sublime text builder. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah PHP.

2.5 Diagram Konteks
Diagram konteks menggambarkan sistem

secara umum. Pada diagram konteks ini terdapat 3
entitas yaitu admin, calon siswa dan kepala sekolah.
Pada entitas admin melakukan validasi data calon
siswa, pada entitas calon siswa untuk dapat
melakukan pendaftaran dan mendapatkan laporan
kelulusan dan entitas kepala sekolah mendapatkan
laporan kelulusan. Adapun rancangan diagram
konteks terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Rancangan diagram konteks

2.6 Data Flow Diagram
Data flow diagram (DFD) digunakan untuk

menggambarkan suatu sistem. DFD dengan jelas
menggambarkan mengenai sistem sebagai jaringan
kerja antara fungsi yang berhungan satu sama lain
dengan menunjukan dari dan kemana data mengalir
serta penyimpanannya. Adapun tampilan data flow
diagram terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Rancangan data flow diagram

2.7 Perancangan Tabel
Perancangan tabel digunakan untuk

memudahkan dalam pengembangan sistem. Pada
perancangan ini tabel dirancang dengan
menentukan nama field, tipe data dan keterangan
yang berisi tentang keterangan dari sebuah field
apakah field tersebut termasuk katagori kunci
primer (primery key) atau kunci tamu. Setelah
rancangan tabel dibuat langkah selanjutnya adalah
membuat relasi antar tabel. Adapun relasi antar
tabel terlihat seperti Gambar 3.

Gambar 3. Relasi antar tabel

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah rancangan
sistem informasi penerimaan siswa baru SMKN 2
Baturaja, rancangan yang dihasilkan berupa
diagram konteks, data flow, dan rancangan tabel.
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Selain rancangan penelitian ini juga menghasilkan
sebuah sistem informasi yang dapat dipergunakan
untuk mengolah data penerimaan siswa baru
SMKN 2 Baturaja.

3.1. Halaman Home
Pada menu home terdapat beberapa menu

diantarnya prosedur, syarat validasi, info
pendaftaran, pengumuman dan form daftar akun,
form daftar akun digunakan untuk calon siswa yang
akan melakukan pendaftaran, pada frorm daftar
akun terdapat field yang wajib diisi dan tidak boleh
kosong. Bila field yang diisi kosong maka akan
tampil pesan kesalahan. Untuk melanjutkan klik
daftar jika berhasil dapat melanjutkan pada from
login. Adapun halaman menu utama terlihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan halaman menu utama

3.2. Halaman Prosedur Pendaftaran
Halaman ini berisi tentang prosedur pendaftaran

online bagi calon siswa/siswi SMKN 2 Baturaja.
Halaman ini berfungsi untuk menjelaskan kepada
calon siswa tentang tahapan-tahapan yang harus
dilalui pada saat proses pendaftaran. Tampilan
halaman prosedur pendaftaran terlihat seperti
Gambar 5.

Gambar 5. Tampilan halaman prosedur pendaftaran

3.3. Halaman Syarat Validasi
Halaman ini berisi tentang syarat validasi bagi

calon siswa SMKN 2 Baturaja. Halaman ini
diperuntukkan bagi siswa atau pada bagian yang
memvalidasi berkas calon siswa. Adapun tampilan
halaman validasi terlihat seperti Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan halaman syarat validasi

3.4. Halaman InfoPendaftaran
Halaman ini berisi tentang info Pendaftaran

online bagi calon siswa SMKN 2 Baturaja.
Tampilan gambar halaman info pendaftaran terlihat
seperti Gambar 7.

Gambar 7. Tampilan menu info pendaftaran

3.5. Halaman Pengumuman
Halaman ini berisi tentang pengumuman hasil

nama-nama siswa yang lulus seleksi pada SMKN 2
Baturaja. Calon siswa dapat menggunakan fasilitas
pencarian jika kesulitan dalam melakukan pencarian
nama. Tampilan halaman pengumuman terlihat
seperti Gambar 8.
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Gambar 8. Halaman pengumuman kelulusan

3.6. Halaman Formulir Pendaftaran.
Halaman ini berisi tentang formulir pendaftaran.

Pada formulir pendaftaran semua data wajib diisi
dan tidak boleh kosong. Bila field yang diisi kosong
maka akan tampil pesan kesalahan. Tampilan
halaman formulir pendaftaran terlihat seperti
Gambar 9.

Gambar 9. Tampilan halaman formulir pendaftaran

3.8. Halaman Lihat Biodata
Halaman ini berisi isian formulir pendaftaran

yang telah diisi. Halaman ini digunakan untuk
melihat kesesuaian data dari calon siswa. Bila data
sudah sesuai maka siswa dapat melakukan cetak
data. Adapun tampilan lihat biodata terlihat seperti
Gambar 10.

Gambar 10. Tampilan halaman lihat biodata

3.9. Halaman Cetak Pendaftaran
Halaman ini berisi tentang cetak bukti

pendaftaran bagi calon siswa SMKN 2 Baturaja
yang telah melakukan pendaftaran secara online
dalam bentuk pdf. Tampilan halaman cetak dalam
bentuk pdf terlihat seperti Gambar 11.

Gambar 11. Tampilan halaman cetak pendaftaran

3.10 Halaman Login Admin
Halaman login admin ini digunakan untuk

masuk ke menu admin, caranya dengan mengisi
username dan password kemudian klik tombol
login. Tampilan halaman login admin terlihat
seperti Gambar 12.

Gambar 12. Tampilan halaman login admin

3.11 Halaman Home Admin
Halaman home admin terdapat menu home,

daftar peserta, verifikasi peserta, peserta lulus,
pengumuman, info pendaftaran, prosedur
pendaftaran dan syarat validasi di halaman home
ini berisi tentang data calon siswa yang telah
melakukan pendaftaran online di SMKN 2 Baturaja .
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Tampilan halaman home admin terlihat seperti
Gambar 13.

Gambar 13. Tampilan halaman home admin

3.12 Halaman Daftar Peserta
Halaman ini berisi tentang daftar seluruh peserta

yang telah melakukan pendaftaran secara online di
SMKN 2 Baturaja. Dalam halaman daftar peserta
terdapat field yaitu no, nama lengkap, jenis kelamin,
pilihan jurusan, nilai dan action dalam field action
terdapat attribute selengkapnya dan hapus.
Tampilan halaman daftar peserta terlihat seperti
Gambar 14.

Gambar 14. Tampilan halaman daftar peserta

3.13 Halaman Verifiksi Peserta
Halaman verifikasi peserta berisi tentang jumlah

calon siswa yang belum diverifikasi. Dalam
halaman verifikasi peserta terdapat field yaitu no,
nama lengkap, jenis kelamin, agama, jurusan, nilai
dan action dalam field action terdapat attribute
selengkapnya dan verifikasi. Tampilan halaman
verifikasi peserta terlihat seperti Gambar 15.

Gam
bar 15. Tampilan halaman verifikasi peserta

3.14 Halaman Peserta Lulus
Halaman ini berisi tentang siswa yang telah lulus

seleksi berdasarkan nilai dan jurusan yang diambil.
Untuk mencetak laporan siswa yang telah lulus klik
cetak. Tampilan halaman peserta lulus terlihat
seperti Gambar 16.

Gambar 16. Tampilan halaman peserta lulus

3.15 Halaman Cetak Peserta Lulus
Halaman ini berisi tentang laporan peserta lulus

yang telah melakukan pendaftaran secara online di
SMKN 2 Baturaja . Tampilan halaman cetak peserta
lulus terlihat seperti Gambar 17.

Gambar 17. Tampilan halaman cetak peserta lulus
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3.16 Halaman pengumuman
Halaman ini berisi tentang pengumuman lulus

seleksi, jika pengumuman telah dibuka klik tombol
aktifkan, jika belum dibuka klik tombol nonaktif.
Tampilan halaman pengumuman terlihat seperti
Gambar 18.

Gambar 18. Tampilan halaman pengumuman

3.17 Halaman Info pendaftaran
Halaman ini berisi tentang untuk mengedit info

pendaftaran. Tampilan halaman info pendaftaran
terlihat seperti Gambar 19.

Gambar 19. Tampilan halaman info pendaftaran

3.18 Halaman prosedur pendaftaran
Halaman ini berisi tentang untuk mengedit

prosedur pendaftaran. Tampilan halaman prosedur
pendafataran terlihat seperti Gambar 20.

Gambar 20. Tampilan halaman prosedur pendaftaran

3.19 Halaman Edit Posedur
Halaman ini berisi tentang tampilan untuk

mengedit prosedur pendaftaran. Halaman edit
prosedur pendafataran terlihat seperti Gambar 21.

Gambar 21. Tampilan halaman edit prosedur

3.20 Halaman Syarat Validasi
Halaman ini berisi tentang mengedit syarat

validasi. Tampilan halaman syarat validasi terlihat
seperti Gambar 22.

Gambar 22. Tampilan halaman syarat validasi

4. Testing Sistem
Testing sistem informasi penerimaan siswa baru

diperlukan guna memastikan sistem yang
dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan.
Testing dilakukan dengan dua cara yaitu blackbox
test dan whitebox test.

TABEL 1
PENGUJIAN SISTEM METODE BLACK BOX TEST

Tes id Test Case Actual Result
1 Login True
2 Halaman User True
3 Back end system True
4 Pencarian True
5 Laporan True
6 Keluar True
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Hasil pengujian blackbox test pada Tabel 1
tersebut diatas menunjukkan setiap fungsi yang
terdapat pada sistem informasi penerimaan siswa
baru yang dikembangkan sesuai dengan rancangan
yang telah dibuat.

Setelah dilakukan pengujian dengan
metode blackbox test selanjutnya akan diuji
dengan metode whitebox test. Hal ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua
logika struktur kontrol yang telah dibuat
berjalan dengan benar. Pada tabel 2 menunjukan
hasil dari pengujian whitebox test.

Berdasarkan pengujian whitebox test yang
terlihat pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua
logika struktur kontrol berdasarkan test case yang
terdapat pada kode program dapat berjalan dengan
baik. Dalam hal ini menunjukkan bahwa logika
yang diterapkan pada sistem informasi ini
berjalan dengan benar.

TABEL II.
PENGUJIAN SISTEM METODE WHITE BOX TEST
Tes ID Test Case Expected Output
1 Login Pencocokan antaran data yang

diinputkan oleh user dengan
database, bila user terdaftar
pada sistem maka user dapat
masuk kedalam sistem
informasi. Bila data yang
diinputkan tidak sesuai
dengan yang ada pada
database maka akan muncul
pesan kesalahan.

2 Halaman user Dilakukan operasi input data
pendaftaran calon siswa
kedalam database, data yang
diinputkan dapat tersimpan
pada database.

3 Back end
system

Dilakukan operasi crud pada
halaman admin. Proses
pengelolaan data penerimaan
siswa, data-data yang diinput
maupun yang di update dapat
tersimpan pada database.

4 Pencarian Sistem dapat melakukan
pencarian berdasarkan kriteria
yang telah dipilih oleh
pengguna

5 Laporan Sistem dapat memberika
output sesuai dengan yang
dipilih oleh user

6 Keluar Keluar dari sistem informasi

4 KESIMPULAN

Setelah dilakukan tahap-tahap penelitian dari
awal sampai akhir maka penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa :
1. Penelitan ini menghasilkan sebuah sistem

informasi penerimaan siswa baru pada SMKN 2
Baturaja.

2. Penelitian ini juga menghasilkan sebuah sistem
informasi yang dapat digunakan untuk
mengolah data-data penerimaan siswa baru
pada SMKN 2 Baturaja.

3. Sistem informasi yang dihasilkan adalah sistem
ini mampu melakukan filtering data
berdasarkan nilai dari calon siswa dan pilihan
jurusan calon siswa.

4. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru
SMKN 2 Baturaja dengan menggunakan
software Framework CodeIgniter, Php dan
MySQL, Sublime text editor, Photoshop CS3
dan Xampp.

5. Website Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 2
Baturaja ini dapat di akses dengan alamat
http://www.psbsmkn2baturaja.com

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
maka ada beberapa saran yang disampaikan untuk
penelitian berikutnya, yaitu :
1. Perlu adanya pengembangan sistem lebih lanjut

dengan berbagai tambahan fitur yang dapat
digunakan untuk keamanan data maupun
kualitas informasi yang dihasilkan.

2. Pada penelitian ini menggunakan software
framework codeigniter dan diharapkan maka
peneliti selanjutnya menggunkan software
keluaran terbaru guna mendukung fitur-fitur
yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem.

http://www.psbsmkn2baturaja.com
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