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Abstract
The purpose of this New Student Admissions website makes it easy to access
prospective student data from the admission data processing system aimed at conducting
structured and informative registration activities, so that a better and maximum work process
can be generated by using centralized data storage that can facilitate data change activities,
search and publish data using computer technology.This research is a qualitative method.
The subject of this study was the Computer Education study program at Dehasen University
of Bengkulu. The research procedure consisted of a description of the admission of new
students, making programs and testing programs. Data collection was done using
observation sheets, interviews and documentation. The data analysis technique used was
interactive model data analysis.Based on the results of observations, the website for
admission of new students with Php Mysql can be implemented and is very useful for
prospective students and Computer Education study program.
Keywords: Qualitative, PHP MYSQL, Admission of New Students
Abstrak
Tujuan penerepan website Penerimaan Mahasiswa Baru ini mempermudah pengaksesan
data calon mahasiswa dari sistem pengolahan data penerimaan ditujukan untuk melakukan
kegiatan registrasi yang terstruktur dan informatif, sehingga dapat dihasilkan proses kerja
yang lebih baik dan maksimal dengan menggunakan penyimpanan data yang tersentralisasi
yang dapat memudahkan kegiatan perubahan data, pencarian dan publishing data dengan
menggunakan teknologi komputer.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini adalah metode kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah prodi Pendidikan Komputer Universitas Dehasen Bengkulu. Prosedur
penelitian terdiri dari gambaran penerimaan mahasiswa baru, pembuatan program dan uji
program. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara dan
dokumtasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.
Berdasarkan hasil dari observasi dilakukan oleh peneliti bahwa website penerimaan
mahasiswa baru dengan php mysql dapat diterapkan dan sangat bermanfaat bagi calon
mahasiswa dan pihak prodi PendidikanKomputer Bengkulu.
Kata Kunci : Kualitatif,Php mysql, Penerimaan mahasiswa baru.
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Pendahuluan
Umumnya kejadian yang sering
terjadi pada perguruan tinggi ataupun
akademik
adalah
keterbatasan
pengolahan data yang dimulai dari
pengolahan
data
untuk
proses
pendaftaran, dan jadwal ujian seleksi
calon mahasiswa. Hal ini merupakan
salah satu proses yang merupakan
interaksi antara bagian internal perguruan
tinggi ataupun akademi yang diwakilkan
oleh
pengolahan
data
ataupun
administrasi data yang telah disusun
dengan proses dan prosedur-prosedur
tertentu.
Kesulitan yang sering terjadi pada
bagian internal perguruan tinggi biasanya
banyaknya pengolahan data yang
memerlukan pengolahan dalam waktu
yang relative singkat dan dikerjakan
secara manual. Adanya kondisi dimana
kebutuhan untuk pengolahan data yang
lebih interaktif dimana pada saat ini
begitu jauhnya penerapan teknologi
sistem informasi yang sangat membantu
dalam penyebaran informasi secara
global. Sehingga penerapan pengolahan
data ataupun aplikasi sistem informasi
dapat di terapkan di akademi dan
interaksi antara calon mahasiswa dan
akademi yang merupakan bagian dari
sistem yang ada dapat melakukan
kegiatan pendaftaran secara online.
Di
Program
Studi
(PRODI)
Pendidikan Teknik Informatika dan
Komputer (PTIK) Universitas Dehasen
Bengkulu menyadari bahwa layanan
yang menggunakan internet sangat
dibutuhkan untuk menunjang pola kerja
dan meningkatkan salah satu fasilitas
layanan yang akan ditawarkan kepada
calon
mahasiswa
baru
berkaitan
penerimaan mahasiswa baru. Sebuah
kolaborasi sistem informasi berbasis web
dengan sistem yang berjalan merupakan
langkah sederhana untuk sebuah loncatan
yang besar. Pada saat ini PRODI PTIK
Universitas Dehasen Bengkulu telah
menggunakan website sebagai wujud
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nyata penerapan Informations and
Communications Technology (ICT) yang
tentunya dapat membantu proses belajar
mengajar namun keterbatasan fungsi
website mereka dalam memberikan
fasilitas layanan penerimaan siswa baru
yang mana layanan ini adalah langkah
awal yang harus dilewati calon
mahasiswa
baru
untuk
menjadi
mahasiswa dan menikmati fasilitas
belajar lainnya Di Universitas Dehasen
menjadi suatu perhatian penting terkait
keberlangsungan masa aktif Universitas
Dehasen pada khususnya dan media
fasilitas
layanan
yang
perlu
dikembangkan pada umumnya.
Fungsi website tidak semata-mata
hanya menjadi suatu perhatian penting
bagi PRODI PTIK Universitas Dehasen
Bengukulu namun juga menjadi harapan
bagi orang tua calon mahasiswa baru
agar dapat mempermudah sebagian
ataupun keseluruhan proses yang terdapat
dalam rangkaian prosedur penerimaan
mahasiswa baru seperti formulir, visi
misi, info staf/dosen PTIK yang lebih
mudah didapatkan diberbagai daerah
diluar lingkungan sekitar kota bengkulu,
dan sebagainya dimana hal – hal ini harus
dipenuhi untuk mendaftarkan anaknya
sebagai calon mahasiswa PRODI PTIK
Universitas Dehasen Bengukulu yang
juga secara langsung bagi Universitas
Dehasen untuk mengembangkan fasilitas
layanannya dengan memanfaatkan eservice yakni layanan berbasis web.
Website Penerimaan Mahasiswa
Baru Secara Online ini sangat
dibutuhkan untuk mempermudah dan
mempercepat dalam hal pendaftaran
bagi calon mahasiswa dan pengolahan
data yang di tangani oleh pihak
Universitas
Dehasen
Bengkulu.
Website
ini
dibuat
dengan
menggunakan PHP dan MySQL.
Oleh karena itu penulis memfokuskan
suatu ide pada pengolahan sebuah
Website untuk dapat dipublikasikan.
Maka dari itu, penulis akan mengambil
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judul tentang “Pembuatan Website
Menggunakan Php Mysql untuk
Penerimaan Mahasiswa Baru PTIK
Universitas Dehasen Bengkulu” yang
diharapkan dapat memberi kemudahan
bagi calon mahasiswa agar dapat
melakukan proses pendaftaran secara
online.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus.
Menurut Moleong (2011: 6) penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian secara holistik
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus
yang
alamiah
dan
dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Hasil Penelitian
Langkah-langkah Pembuatan Website
Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Php Mysql.
1) Membuat Database
Langkah kedua adalah membuat database,
database yang digunakan pada website
penerimaan mahasiswa baru ini adalah
PhpMySql. Untuk itu database ysng dibutuhkan
dalam website ini adalah sebagai berikut :
a) Database Admin
Fungsi dari database ini adalah untuk
menyimpan username, password dan nama user.

Gambar 3. Database Admin

b) Database Calon Mahasiswa
Fungsi dari database ini adalah
menyimpan data Calon Mahasiswa.
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c) Database data pengumuman
Fungsi dari database ini untuk
menyimpan data siswa

Gambar 5. Database data siswa

2) Menghubungkan database ke Program
PHP
Langkah ini berfungsi untuk
menghubungkan database ke Program
PHP Langkah-langkah menghubungkan
database ke PHP adalah:

Gambar 6. Proses menghubungkan
database ke program PHP
3) Membuat Halaman Utama
Untuk membuat halaman utama ini
dibutuhkan beberapa file php sbb:

Gambar 7. File Halaman Utama

untuk

1. Kendala Atau Masalah Pembuatan
Website Penerimaan Mahasiswa Baru
dengan PHP MySql.
Dalam
pembuatan
website
penerimaan mahasiswa baru ini masalah
yang dihadapi oleh peneliti adalah
sebagai berikut :
a. Koneksi Database
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b.

website penerimaan mahasiswa
baru tidak membaca database untuk
mengatasi masalah ini koneksikan
ulang database Microsoft acees 2007
ke visual studio 2010.
Membuat file Koneksi
Dalam membuat file Koneksi
website penerimaan mahasiswa baru
tidak dapat membaca database dan eror
cara mengatasinya dengan cara
membuat file koneksi.

Pembahasan
Website Penerimaan mahasiswa baru
yang dapat digunakan untuk melakukan
pendaftaran secara komputerisasi dan
dibekali fitur-fitur seperti menyediakan
form data mahasiswa dan data admin
yang berfungsi untuk menyimpan datadata mahasiswa dan dmin.
Berdasarkan hasil dari observasi
dilakukan oleh peneliti bahwa website
penerimaan mahasiswa baru dengan php
mysql dapat diterapkan dan sangat
bermanfaat bagi calon mahasiswa dan
pihak prodi PTIK Bengkulu. Manfaat
yang dapat dirasakan oleh bendahara
sekolah adalah sebagai berikut :
1. Dalam melakukan proses pendaftaran
mahasiswa baru dapat dilakukan
dengan cepat dan akurat.
2. Dalam melakukan pelaporan terhadap
pihak prodi mahasiswa tinggal print
out formulir pendaftaran, sehingga
waktu yang dibutuhkan lebih cepat
dari sebelumnya yang mengharuskan
pihak prodi mencatat satu persatu
data mahasiswa didalam lembaran
kertas yang telah dibuat format
pelaporannya.
Kesimpulan
Website Penerimaan mahasiswa baru
yang dapat digunakan untuk melakukan
pendaftaran secara komputerisasi dan
dibekali fitur-fitur seperti menyediakan
form data mahasiswa dan data admin
yang berfungsi untuk menyimpan datadata mahasiswa dan dmin.
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Berdasarkan hasil dari observasi
dilakukan oleh peneliti bahwa website
penerimaan mahasiswa baru dengan php
mysql dapat diterapkan dan sangat
bermanfaat bagi calon mahasiswa dan
pihak prodi PTIK Bengkulu. Manfaat
yang dapat dirasakan oleh bendahara
sekolah adalah sebagai berikut :
1) Dalam melakukan proses pendaftaran
mahasiswa baru dapat dilakukan
dengan cepat dan akurat.
2) Dalam melakukan pelaporan terhadap
pihak prodi mahasiswa tinggal print
out formulir pendaftaran, sehingga
waktu yang dibutuhkan lebih cepat
dari sebelumnya yang mengharuskan
pihak prodi mencatat satu persatu
data mahasiswa didalam lembaran
kertas yang telah dibuat format
pelaporannya.
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