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ABSTRACT 
 
 

Data management of registrations data for student entrance  in the SMAN 1 
Cangkringan still runs manually, so it cannot be conducted optimally, and services to 
registrans cannot be done maximally, therefore an information system builded to help 
student admission process at SMAN 1 Cangkringan.  

 
Student Entrance Information System is built by using a programming language 

PHP, MySQL database and webserver Apache for some applications. This information 
system is used in data processing student candidate, schedule, info, weight of point and 
weight of achievement.   

 
This system is used by two users who are admins and registrans. The ability of 

this system can accommodate data of registrations and present them in tables and 
reports, and does sorting process to registered students appropriate with the quota. 
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1. Pendahuluan 

Saat ini perkembangan teknologi di bidang informasi telah berkembang 

dengan cepat. Salah satu wujud teknologi pendukung sistem informasi ialah 

komputer. Komputer menjadi media yang penting dalam pemrosesan data 

menjadi informasi yang siap untuk digunakan. Dalam pemrosesan data menjadi 

sebuah atau beberapa informasi, komputer memerlukan suatu software sistem 

informasi. 

Sistem informasi bertujuan memproses data menjadi informasi yang 

bermanfaat yang dapat digunakan pada waktu sekarang maupun waktu yang 

akan datang sehingga dapat memaksimalkan kinerja pertukaran informasi pada 

suatu tempat secara cepat, tepat dan akurat. 

Dunia pendidikan dalam hal ini adalah sekolah, dapat memanfaatkan 

sistem informasi sebagai pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan data-data yang tersedia, sehingga kinerja pengolahan data pada 

sekolah tersebut dapat lebih ditingkatan. SMAN 1 Cangkringan di era teknologi 

informasi ini sangat memperhatikan pentingnya pengolahan data yang baik 

terutama untuk sistem penerimaan siswa baru karena selain membantu pihak 

sekolah dalam pengolahan nilai siswa yang diterima, juga dapat mengetahui 

seberapa besar minat masyarakat khususnya calon siswa baru terhadap SMAN 

1 Cangkringan. 

Saat ini SMAN 1 Cangkringan masih menggunakan cara yang manual 

dalam proses pengolahan nilai calon siswa barunya. Seperti penghitungan nilai 

ujian ( UAN dan UAS ), pihak sekolah masih menggunakan perhitungan secara 

manual tanpa bantuan komputer. Kelemahannya adalah adanya kemungkinan 

terjadi kesalahan sewaktu perhitungan yang bisa diakibatkan faktor human error 

dan faktor – faktor lainnya. 

Dengan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu meminimalisir 

kesalahan yang terjadi dan membuat kinerja menjadi lebih cepat dan akurat, 

sehingga penanganan calon siswa baru dapat secara efektif. Untuk itulah 

diperlukan suatu sistem informasi yang menggunakan jaringan untuk berinteraksi 

antar komputer. Hal ini diperlukan karena adanya kemungkinan di waktu yang 

akan datang pendaftaran siswa baru akan menarik minat yang banyak bagi calon 

siswa baru setiap tahunnya. 

Atas latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu sistem yang akan 

menggantikan sistem lama yang masih dilakukan secara manual.  

 



 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengenalan Sistem Secara Umum 

 Sistem menurut para ahli memiliki arti yang bermacam-macam tergantung 

dari sudut mana kita memandangnya. 

Raymond McLeod, Jr. (1996:13) mendefinisikan sistem sebagai ” sekelompok 

elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai 

suatu tujuan ”. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
 

Sistem dapat juga diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang saling 

berhubungan yang berguna untuk mentransformasikan masukan menjadi 

keluaran. 

Meskipun jika komponen sistem sudah dirancang dengan baik, efisien 

dan sederhana, sistem tidak akan berguna jika komponennya tidak saling 

bekerjasama. Suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang 

tepat karena hal ini sangat akan menentukan dalam mendefinisikan masukan  

yang membutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Analisis 

3.1 Analisis Sistem 

  Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan 

sebelum tahap desain sistem. Analisis sistem (system analysis) dapat 

didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 

bagian–bagian atau komponen–komponennya dengan maksud untuk 

mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan–permasalahan, kesempatan–

kesempatan, hambatan–hambatan, yang terjadi dan kebutuhan- kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan – perbaikannya. 

Dalam analisis sistem terdapat langkah – langkah dasar yang harus dilakukan 

analisis sistem, yaitu:  

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

2. Understanding, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 

4. Report, membuat laporan hasil analisis. 

Analisis PIECES 

Tujuan utama dari analisis sistem ini adalah untuk mengevaluasi dan 

menentukan permasalahan yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar analisis 

tersebut dapat diketahui permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan 

perusahaan/organisasi juga untuk mengetahui kelemahan pada sistem yang 

lama atau pada sistem yang baru. 

      Untuk memastikan suatu sistem baru layak atau tidak maka diperlukan 

analisis PIECES. 

1. Analisis Kinerja (Performance) 

Kinerja merupakan bagian pendukung dalam kelancaran proses kerja dalam 

suatu perusahaan. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja sistem. Kinerja dapat 

diukur dari throughput dan response time. Throughput adalah jumlah pekerjaan 

yang dapat diselesaikan suatu sistem tertentu. Response time adalah rata–rata 

waktu yang tertunda diantara dua pekerjaan ditambah dengan waktu response   

untuk menangani pekerjaan tersebut. 

 



2. Analisis Informasi (Information) 

Apabila kemampuan dan kualitas informasi baik, maka organisasi/instansi akan 

mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

3. Analisis Ekonomi (Economy) 

Merupakan perhitungan manfaat – manfaat atau keuntungan serta biaya yang 

dikeluarkan  atas sistem yang sedang berjalan pada organisasi/instansi. 

4. Analisis Kendali (Control) 

Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi 

penyalahgunaan atau kesalahan sistem, dan menjamin keamanan data dan 

informasi.  

5.Analisis Efisiensi (Eficiency) 

Analisis efisiensi merupakan peningkatan terhadap efisiensi operasi berkaitan 

dengan apakah terjadi proses yang  boros dan tidak ada gunanya, yang 

berkaitan dengan perbandingan input dan output. 

6.Analisis Pelayanan (Service) 

Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem, berhubungan 

kepuasan dari user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1  Pembahasan Sistem 

Tahap pembahasan sistem dilakukan setelah melakukan analisis dan perancangan 

sistem yang telah dibahas pada Bab III. Selanjutnya pada tahapan ini adalah melakukan 

pembahasan pembuatan database pada sistem tersebut sebagai keluaran utama sistem 

ini yaitu menyajikan hasil seleksi calon siswa dalam bentuk ranking sesuai jumlah kuota. 

Pembuatan Database 

Sebelum membuat tabel, tahap pertama yang harus dilakukan adalah membuat basis 

data yang digunakan untuk menampung tabel-tabel. Pada aplikasi ini dibuat basis data 

dengan nama psb. 

Pembuatan Tabel 

Setelah pembuatan database, tahap selanjutnya adalah membuat tabel. Ada 6 

tabel yang digunakan dalam membuat sistem ini, yaitu tabel admin, tabel calon_siswa, 

tabel jadwal, tabel info, tabel bobot_nilai dan tabel bobot_prestasi. Berikut ini query yang 

digunakan dalam pembuatan masing-masing tabel. 

 

1. Tabel Admin 

Tabel admin adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data pengguna 

yang menjadi admin.  

2. Tabel calon_siswa 

Tabel calon_siswa adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data calon 

siswa yang mendaftar. 

3. Tabel Bobot_Nilai 

Tabel bobot_nilai adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data bobot nilai 

tiap mata pelajaran yang digunakan untuk pertimbangan dalam menghitung ranking. 

4. Tabel Bobot_Prestasi 

Tabel bobot_prestasi adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data bobot 

prestasi tiap prestasi yang dimiliki calon siswa yang digunakan untuk pertimbangan 

dalam menghitung ranking. 

5. Tabel Info 

Tabel info adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data info tentang 

penerimaan siswa baru. 

6. Tabel Jadwal 



Tabel  jadwal adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data jadwal 

penerimaan siswa baru meliputi jadwal mulai dan akhir pendaftaran. 

Pembuatan Koneksi 

Setelah membuat database, diperlukan sebuah koneksi untuk menghubungkan 

database yang telah dibuat dengan sistem. File pertama yang dibuat adalah 

koneksi.php yang berfungsi untuk menyimpan pengaturan untuk terhubung dengan 

database beserta koneksi ke database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Pembahasan 

5.1 Kesimpulan 

 Dari laporan penulisan skripsi  yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Siswa 

Baru SMA Negeri 1 Cangkringan  ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 1 Cangkringan ini mampu 

menangani kegiatan pendaftaran calon siswa. 

2. Keluaran utama sistem ini yaitu menyajikan hasil seleksi calon siswa dalam 

bentuk ranking sesuai jumlah kuota dan laporan kegiatan penerimaan siswa 

baru. 

3. Adanya sistem yang dapat melakukan pencarian, pembaharuan data 

pendaftaran sehingga dapat menyajikan informasi Sistem Informasi Penerimaan 

Siswa Baru. 

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan penulis agar sistem dapat berkembang lebih baik di 

kemudian hari, yaitu : 

1. Pengembangan terhadap sumber daya manusia agar ditingkatkan sehingga 

dapat menjalankan sistem informasi tersebut secara maksimal. 

2. Sistem ini diharapkan dapat menangani penambahan daftar peserta cadangan 

sehingga apabila terdapat peserta yang mengundurkan diri segera ditentukan 

penggantinya. 

3. Dalam penerapan sistem baru ini maka hal yang perlu diperhatikan adalah 

adanya perawatan hardware dan software dengan baik dan benar. 
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