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ABSTRACT 
 

To do registration  in a school, the new students often take effort, time and a lot of 
cost, especially if the schools are little far. One of solution to facilitate the new students to 
access information and to register is to build a new admissions application (PSB) based 
online by using Framefork CodeIginter and MySQL. 

 
To overcome these problems need to be explained how to properly carry out 

registration and targeted online by using the PSB. PSB online application includes 
information about the registration and submission of registration. With the application of 
PSB online at Yaysan Raudlatul Ulum Islamic Education (YPRU) in Pati is expected to 
help and make it easier to do the registration process and delivery of information about 
the registration there. 

 
PSB design online at YPRU Pati starting with Design the System and Creating of 

the Application, Web Page Design, Installation on Web Hosting for moving the PSB 
Application. Configuring applications to be used as desired. The results of the evaluation 
of manufacturing applications online at YPRU PSB Pati, is expected to run well. In order 
to reach the goal of making this application that is easier for the registration and 
submission of information about online registration because PSB application can be 
accessed through a client computer anywhere as long as it is connected to the Internet 
 
Keyword : PSB online, YPRU Pati 
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1. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat 

mengakibatkan perubahan mekanisme penyampaian informasi. Perkembangan teknologi 

internet telah banyak mempengaruhi dalam penyampaian suatu informasi. Untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita tidak perlu membuang waktu dan tenaga 

untuk datang ke tempat yang memiliki informasi tersebut, melainkan kita dapat 

memperoleh informasi hanya dengan mengakses internet dari manapun dan kapanpun 

asalkan tersedia layanan internet.Dengan adanya internet manusia dapat bertukar 

informasi dengan mudah dan cepat, tanpa harus bertemu di suatu tempat hanya untuk 

menyampaikan suatu informasi. Maka dari itu aplikasi yang baik untuk dikembangkan 

saat ini adalah aplikasi pernerimaan siswa baru atau bisa disingakat dengan PSB yang 

berbasis online (PSB online). 

Sering sekali para calon siswa baru mengalami keterbatasan waktu, jarak, dan 

tempat. Kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme pendaftaran pada sebuah 

sekolah menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang dikenal dengan sebutan PSB online 

ini membawa pengaruh terjadinya proses pendaftaran siswa yang  konvensional ke 

bentuk digital, sehingga para calon siswa tiadak harus datang langusng ke sekolah. Saat 

ini konsep PSB online sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan 

maraknya implementasi PSB  online  yang diterapkan di lembaga pendidikan dari 

berbagai jenjang. 

2. Landasan Teori 

2.1 Sistem Informasi 

Menurut Mc.Leod(1995) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-

elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.
1
 

Informasi sendiria adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
2
 

Akhirnya sistem informasi manajement (SIM) dapat didefinisikan sebagai suatau 

alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaa bagi 

penerimanya (Kertahadi, 1995).
3
 

 

 

                                                             
1 Al Fatta, Hanif, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern,( 

Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hal 4 

2 Ibid, hal 9 

3 Ibid, hal 9 
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2.2 PSB Online 

PSB adalah sistem penerimaan siswa baru yang diterapkan pada setiap sekolah 

yang tidak melibatkan unsur-unsur jaringan komputer. Disini para calon siswa diharuskan 

datang langsung ke lokasi PSB.  PSB online adalah cara baru dalam proses pendaftaran 

calon siswa baru. PSB online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan secara jarak 

jauh . 

Secara sederhana PSB online dapat didefinisikan sebagai aplikasi yang 

diterapkan oleh YPRU Pati sebagai sarana informasi sekaligus tempat pendaftaran calon 

siswa baru. 

2.3 Perancangan Berorientasi Objek 

Analisis berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah 

dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar 

pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku 

dalam satu entitas. Pengertian "berorientasi objek" berarti bahwa kita mengorganisasi 

perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan 

perilakunya. 

2.4 Konsep Database 

Database merupakan sekumpulan data yang disusun secara logis dan 

dikendalikan secara sentral. Database memiliki bagian-bagian penting misalnya 

tabel yang digunakan untuk menyimpan data. Sedangkan tabel memiliki field 

atau kolom dan record atau data perbaris. Sebuah database bisa memiliki 

beberapa tabel dan tabel-tabel tersebut dapat saling berhubungan atau maupun 

saling lepas.4 

2.5 Konsep Data Modeling 

Data modeling adalah cara untuk mendeskripsikan data-data, hubungannya satu 

sama lain. Data Modeling adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mendokumentasikan data sistem.
5
 

Data modeling sering disebut sebagai permodelan database karena hasil dari 

data modeling diimplementasikan sebagai sebuah database. 

 

                                                             
4  Utami, Ema, RDBMS menggunakan MS SQL Server 2000,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal 50 

5 Whitten, Jeffery L, Metode Desain dan Analisis Sistem edisi 6, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2004), hal 280 



 
 

3 
 

2.6 UML 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi 

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 

piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah aplikasi 

atau sistem. 

Permodelan (modeling) digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang 

kompleks agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Tujuan permodelan (modeling) 

sendiri adalah sebagai sarana analisis, pemahaman, visualisasi, komunikasi, serta 

dokumentasi yang sangat bermanfaat untuk menelaah perilaku perangkat lunak yang 

akan dikembangkan. 

2.6.1 Use Case Diagram 

Use case adalah deskripsi sistem yang dilihat dari perspektif pengguna. Dalam 

use case, pengguna atau sistem lain yangberinteraksi dengan sistem yang sedang 

dimodelkan biasanya disebut actor. Dalam bentuknya yang paling sederhana use case 

mengidentifikasi actor yang terlibat dalam interaksi dan nama tipe interaksi tersebut.
6
 

2.6.2 Class Diagram 

Class diagram atau diagram kelas menunjukan interaksi antar kelas dalam 

sistem
7
. Diagram tersebut juga mendeskripsikan objek-objek yang dibutuhkan. 

2.6.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram atau diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran 

fungsionalitas dalam use case
8
. Diagram sekuensial adalah diagram interaksi yang 

disusun berdasarkan urutan waktu. 

2.6.4 Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktifitas digunakan untuk menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem
9
. Diagram ini fokus pada use case sistem. Diagram ini sangat 

berbeda dengan diagram sekuensial yang fokus pada use case aktor. 

2.7 Framework 

Framework adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk 

memecahkan atau menangani suatu masalah kompleks. Secara sederhana framework 

                                                             
6 Sommerville, Ian , Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak)edisi 6 Jilid 1,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hal 127 

7 Sholiq , Pemodelan Sistem Informasi Berorientasi Objek dengan UML,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 9 

8  ibid, hal 13 

9 ibid, hal 8 
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bisa dideskripsikan sebagai sekumpulan perintah/fungsi dasar yang dapat membantu 

dalam menyelesaikan prosesproses yang lebih kompleks. 

Framework sendiri sangat berbeda dengan librari, librari lebih diperuntukkan 

untuk tujuan tertentu saja, sedangkan framework bersifat menyeluruh untuk mengatur 

bagaimana kita membangun aplikasi. Framework memungkinkan pengembang untuk 

membangun aplikasi lebih cepat, karena pengembang (developer) hanya akan fokus 

pada kasus aplikasi yang sedang dikerjakan saja, sedangkan hal penunjang lainya  

seperti koneksi database, validation, security pada umumnya telah disediakan oleh 

framework. 

2.7.1 Code Igniter 

Code Igniter adalah salah satu framework yang powerfull dengan ukuran file 

yang relatif kecil dibandingkan dengan framewok PHP lainnya. Code Igniter 

diperuntukkan bagi programmer PHP yang memerlukan sebuah framework yang 

sederhana akan tetapi mampu untuk membuat sebuah aplikasi yang memiliki fitur 

lengkap. Code Igniter sendiri sudah menggunakan paradigma pemrogrmaan berorientasi 

objek. 

Code Igniter merupakan framework yang sudah mendukung MVC (Model View 

Controller). Pada awalnya Code Igniter dibuat oleh Rick Ellis, pendiri dan CEO 

EllisLab.com. Namun saat ini Code Igniter dikembangkan oleh komunitas dan disebarkan 

ke seluruh dunia dengan lisensi bebas. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Sejarah YPRU Pati 

Madrasah Raudlatul Ulum awalnya berdiri dengan nama Manbaul Ulum. Nama 

tersebut persis dengan nama pesantren Jamseran Solo, dimana KH. Suyuthi menuntut 

ilmu selama tiga tahun. Pada mulanya KH. Suyuthi hanya fokus terhadap pendidikan 

warga sekitar, tapi semakin lama semakin banyak pula orang yang ingin mengaji, dan 

menuntut ilmu dari beliau. Akhirnya dengan dorongan nurani guna memberantas 

kebodohan serta menjunjung budi pekerti manusia, beliau mendirikan madrasah Manbaul 

Ulum di kompleks Guyangan sekitar tahun 1929. Madrasah tersebut berdiri bertepatan 

pada masa penjajahan Belanda sampai Jepang. Oleh karena tekanan dan ancaman dari 

Belanda itulah, maka Madrasahpun berhenti total, sekitar tahun 1939 sampai pada tahun 

1950-an. Hal inilah yang menggugah semangat juang mereka untuk tetap 

mempertahankan tujuan utamanya yakni memberantas kebodohan, maka dengan 

dibantu para santri-santri seniornya, akhirnya madrasah tersebut bangkit kembali dengan 
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nama baru, yakni madrasah Raudlatul Ulum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

dari mereka. 

Pada tahun 1972, Madrasah Raudlatul Ulum resmi menjadi Yayasan Pendidikan 

Islam Raudlatul Ulum dan telah diakui Depag dengan Akte tertanggal 26 Januari 1972 

yang dibuat di Kudus dan disaksikan langsung oleh RM. Poerba Kusuma. 

3.2 Analisis Proses Bisnis 

Kegiatan pendaftaran yang dilaksanakan pada YPRU Pati selama ini adalah 

pendaftaran secara manual. Dalam artian calon siswa baru datang langsung ke YPRU 

pada jadwal pendaftaran yang ditentukan. Pada awalnya calon siswa datang dan 

mendapatkan formulir yang telah disediakan oleh panitia pendaftaran, diisi oleh calon 

siswa baru dan diserahkan beserta persyaratan yang dibutuhkan. Apabila persyartan 

tidak lengkap maka bisa disusulkan pada hari yang telah ditentukan. 

Setelah proses pendaftaran selesai, petugas pendaftaran menyusun jadwal ujian 

penerimaan siswa baru. Pada hari yang ditentukan, maka calon siswa datang kembali ke 

YPRU untuk ujian pendaftaran.Bagian terakhir adalah calon siswa datang kembali ke 

YPRU untuk melihat hasil ujian apakah diterima atau tidak. 

3.3 Perancangan UML 

3.3.1 Use Case Diagram 

Dalam aplikasi PSB online terdapat beberapa aktor yang akan berhubungan. Use 

case secara actor secara umum :  

 

Gambar 3.1 Use case actor secara umum 
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3.3.2 Activity Diagram 

Berikut adalah activity diagram pada pendaftaran aplikasi PSB online : 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram Pendaftaran 

3.3.3 Class Diagram 

Berikut adalah gambar dari class diagram dari aplikasi PSB online : 

 

Gambar 3.3 Class Digram Pendaftaran 
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3.3.4 Sequence Diagram 

Berikut sequence diagram pendaftaran dari aplikasi PSB online : 

 

Gambar 3.4  Sequence diagram Pendaftaran 

3.4 Perancangan Database 

Dari tahap analisis permasalahan yang didapat entitas-entitas yang merupakan 

objek-objek yang berhubungan dengan aplikasi PSB online. Setelah ditemukan entitas 

maka langkah selanjutnya adalah memberikan atribut dan menentukan identifier. Pada 

visual paradigm identifier diberikan penanda bold (tebal). Langkah selanjutnya setelah 

menemukan entitas dan atribut adalah merelasikan antar entitas. Dari hasil data 

modeling akan diimplementasikan menjadi tabel-tabel database yang akan digunakan 

untuk merancang aplikasi. 

 

Gambar 3.5  Tabel yang digunakan dalam PSB online 
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3.5 Perencangan Antarmuka 

Antar muka pengguna merupakan sarana interaksi antara pengguna dengan 

komputer.  Faktor tampilan aplikasi sangat berpengaruh terhadap kemudahan user dalam 

menggunakan aplikasi. Perancangan user interface dibagi menjadi dua bagian yaitu 

halaman publik dan halaman admin.Halaman Publik adalah halaman yang akan diakses 

oleh publik secara bebas. Halaman publik diperuntukkan untuk masyarakat agar bias 

mengakses informasi. Halaman admin adalah halaman yang hanya bias diakses oleh 

user yang sudah terdaftar di aplikasi PSB online. 

4. Implementasi dan Pembahasan 

Tujuan dari implementasi ini adalah menyiapkan semua kegiatan penerapan 

sistem sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. 

4.1 Kegiatan Implementasi Sistem 

4.1.1 Impelmentasi Pembuatan Database 

Untuk membuat dan mengelola database penulis menggunakan phpmyadmin 

untuk mengimplementasikan database yang sudah dirancang sebelumnya. 

4.1.2 Pengetesan Program 

Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalahan-

kesalahan. Kesalahan dari program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam 

tiga bentuk kesalahan sebagai berikut: Kesalahan bahasa (Syntax error ) adalah 

kesalahan didalam penulisan source code yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan. 

Kesalahan bahasa (Syntax error) telah diselesaikan dengan merubah kesalahan 

penulisan pada program. 

Kesalahan waktu proses (runtime-error) kesalahan yang terjadi waktu eksekusi 

kode program. Kesalahan ini menyebabkan proses program berhenti sebelum selesai 

pada saatnya. Ini disebabkan karena kompiler menemukan kondisi-kondisi yang belum 

terpenuhi yang tidak bisa dikerjakan. Kesalahan ini telah diselesaikan dengan merubah 

kesalahan penulisan kode program. 

Kesalahan logika (logical error) adalah kesalahan dari logika program yang 

dibuat. Kesalahan seperti ini sulit ditemukan karena tidak ada pemberitahuan mengenai 

kesalahan yang terjadi, namun hasil dari eksekusi program tidak sesui dengan yang 

diharapkan. 
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4.1.3 Pengetesan sistem 

Pengetesan sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan antara komponen 

sistem yang diimplementasikan. Tujuan utama pengetesan sistem adalah untuk 

memastikan bahwa elemen-elemen dari sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengetesan perlu dilakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-

kelemahan yang mungkin terjadi. Pengetesan sistem merupakan pengetesan program 

secara keseluruhan. Kegiatan dalam pengetesan sistem adalah: 

1. Pengetesan sistem dengan cara menjalanan sistem 

2. Pengetesan dengan cara pengentrian, pengubahan data entri, dan penghapusan 

data. 

3. Pengetesan user interface dengan user, untuk memastikan apakah tampilan aplikasi 

dan langkah-langkah pengoperasian mudah dipahami oleh user. 

1. Uji Coba Black Box 

Tujuan utama uji coba ini untuk mengetahui apakah data yang masuk sudah sesuai 

dengan data yang diharapkan dari tahap perancangan. Secara spesifik metode 

pengujian ini digunakan untuk mencari : 

 Fungsi yang salah atau hilang. 

 Kesalahan interface. 

 Kesalahan pada struktur data atau akses ke database. 

 Kesalahan pada performa. 

 Kesalahan instalasi dan tujuan akhir dari aplikasi. 

Tabel 4. 1 Uji coba black box 

Jenis Pengujian Keterangan 

login Sukses  

Logout Sukses 

Tambah user Sukses 

Hapus User  Sukses 

Edit Profile  Sukses 

Edit config PSB Sukses 

Tambah Info PSB  Sukses 

Edit Info PSB  Sukses 

Hapus Info PSB  Sukses 

Edit Jadwal Kegiatan  Sukses 

Edit CSB  Sukses 

Download Data CSB  Sukses 

Pendaftaran  Sukses 
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2. Uji Coba White Box 

Uji coba white box merupakan metode perancangan prosedural guna memperoleh 

test-case. Tes ini digunakan untuk meramal kerja perangkat lunak secara rinci. 

Perangkat lunak akan diuji dengan menyediakan test-case yang akan mengerjakan 

kumpulan kondisi dan pengulangan yang spesifik. 

4.2 Pembahasan 

Untuk memperjelas fungsi file – file pada aplikasi PSB online maka disini akan 

dijelaskan mengenai file-file tersebut. Dan untuk lebih detail mengenai source dari file 

tersebut, telah disertakan dalam lampiran. File – file pengaturan aplikasi : 

1. File config.php digunakan untuk mengatur base url yang akan digunakan sebagai url 

dasar dalam aplikasi. 

2. File database.php untuk mengatur database yang akan digunakan dalam aplikasi. 

3. File routes.php untuk mengatur controllers mana yang akan dipanggil pertama kali 

saat aplikasi diakses. 

Folder dan file aplikasi : 

1. Folder models berisi file-file model pada aplikasi.ada tiga file model yang digunakan 

dalam aplikasi ini : 

a. loginpsb_m.php. File ini menangani urusan login. 

b. psb_m.php. File ini menangani semu temntang halaman pengelola. 

c. psb_main_m.php. File ini menangani semu temntang halaman pubik. 

2. Folder controllers berisi file-file controllers yang mana file juga merepresentasikan dari 

nama controllers. 

a. cpanelpsb.php. File ini menangani aksi dihalaman pengelola. 

b. loginpsb.php. File ini menangani aksi dihalaman login. 

c. psb.php. File ini menangani aksi dihalaman public. 

3. Folder views, ada dua folder dalam folder view yaitu folder template_psb digunakan 

untuk menangani semua view dihalaman publik, sedangkan folder admin_psb 

digunakan untuk menangani semua view di halaman pengelola. 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Sebagai penutup dari laporan pembuatan aplikasi PSB online dan penelitian 

yang dilakukan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan : 

1. Framework CodeIgniter dapat digunakan untuk membuat aplikasi PSB online di YPRU 

Pati 
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2. Dengan adanya aplikasi PSB online maka akan memudahkan calon siswa baru dalam 

melakukan pendaftaran dan mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Dengan 

adanya kemudahan tersebut maka proses pendaftaran pada YPRU Pati akan lebih 

efisien. 

5.2 Saran  

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan aplikasi dan laporan ini 

masih banyak terdapat kekurangan. Berikut adalah beberapa saran yang disampaikan 

oleh penulis: 

1. Aplikasi yang baru saya dikembangkan ini masih dapat dikembangkan untuk bagian 

fitur agar lebih mempermudah proses pendaftaran. 

2. Bagi para pengembang yang akan mengembangkan apalikasi PSB online ini, 

pengembangan aplikasi ini akan lebih mudah karena struktur kode aplikasi 

menggunakan framework Code igniter sehingga lebih mudah untuk memahami 

struktur kode dari aplikasi. Selain itu diagram UML yang digunakan oleh penulis untuk 

membuat blue-print aplikasi akan sangat membantu fitur-fitur mana yang bisa 

ditambahkan untuk aplikasi PSB online versi selanjutnya. 
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