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Abstrak— Beasiswa kota Sabang adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota sabang kepada pelajar
yang berasal dari kota sabang, proses dari beasiswa itu sendiri masih kurang efisien karena pendaftar harus
mengirim berkas langsung kepemerintah kota Sabang dan untuk pengecekan berkas masih manual apabila ada
berkas dari pendaftar yang tidak sesuai maka pendaftar harus melakukan pengiriman berkas ulang ke
pemerintah kota sabang dan proses pendataan untuk daftar penerima beasiswa masih harus input manual.
Dengan adanya sistem pengelolaan beasiswa yang baik maka akan mempermudah pemerintah dalam mengelola
pendaftaran beasiswa dan juga pedataan penerima beasiswa dan bagi penerima beasiswa mempermudah dalam
melakukan pendaftaran beasiswa. Sistem informasi beasiswa ini menggunakan Framework Codeigniter sebagai
perangkat lunak untuk membangun aplikasi dan MySQL sebagai database nya.
.
Kata kunci: Beasiswa, Sistem Informasi, Framework Codeigniter, MySQL,
Abstract— Sabang city scholarships are assistance provided by the Sabang city government to students who come
from Sabang city, the process of the scholarship itself is still inefficient because the applicant must send the file
directly to the Sabang city government and to check the file is still manual if there is a file from the applicant that is
not appropriate then the applicant must send the file again to the Sabang city government and the data collection
process for the list of scholarship recipients still has to be input manually. With the existence of a good scholarship
management system, it will facilitate the government in managing the scholarship registration and also the
scholarship recipient's guidance and for the scholarship recipient to facilitate the scholarship registration. This
scholarship information system uses the Codeigniter Framework as software to build applications and MySQL as its
database
Keywords: Scholarship, Information System, Framework Codeigniter, MySQL

I.

PENDAHULUAN

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan
yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar
yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang
ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga
pemerintah, perusahaan, yayasan atau instansi-instansi
yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pengertian Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan
kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya
belajar.
Beasiswa tahunan yang diberikan oleh pemerintah
kota Sabang dilakukan secara rutin yaitu tiap 1 tahun sekali
guna untuk menyemangati mahasiswa yang sedang
menyelasaikan pendidikannya baik yang sedang berkuliah

didalam ataupun diluar kota. Bantuan beasiswa ini sudah
dilakukakan sejak 2016 dan akan terus dilakukan.
Dalam proses penyampaian informasi beasiswa
belum ada sistem sehingga proses penyampaiannya pun
agak sulit, proses pendaftaran beasiswa dan pengumpulan
berkas persyaratan beasiswa masih dilakukan secara
manual belum adanya sistem apapun, sehingga apabila ada
mahasiswa yang melanjutkan pembelajaran diluar kota
tentu akan kesusahan dalam melakukan pendaftaran
beasiswa yang masih manual belum memiliki sistem
apapun, dan juga proses penyeleksian berkas persyaratan
yang ada di pemerintahan kota Sabang masih
menggunakan manual dan apabila ada berkas yang tidak
valid maka pihak penyelenggara beasiswa harus
menghubungi ke nomor pendaftar beasiswa untuk
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memberitahukan bahwa berkas tidak valid sehingga tidak
efisien.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini
mengusulkan merancang sistem informasi mahasiswa
beasiswa tahunan pemerintah kota Sabang berbasis web
dengan menggunakan framework CodeIgniter dan
menggunakan database MYSQL. Hasil penelitian ini yang
diharapkan adalah mahasiswa dapat dengan mudah
memberikan persyaratan untuk pengajuan beasiswa yang
diberikan oleh pemerintah kota Sabang dan untuk
pemerintah kota Sabang dapat memudahkan dan
mempercepat proses menyeleksi berkas beasiswa.
Berdasarkan hasil penulusuran literature, terdapat
beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan,
diantaranya Chandra Dwi Aprida dan Febriliyan Samopa
yang mengkaji mengenai “Pembuatan Sistem Informasi
Beasiswa Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menggunakan PHP dan MySQL”. Pembuatan aplikasi
berbasis web dan menyediakan proses pendaftaran
beasiswa [2]. Penelitian lainnya oleh Siti Aisyah dan
Syaifullah yang mengkaji mengenai “Rancang Bangun
Sistem Informasi Beasiswa (Studi Kasus Kantor Bupati
Kabupaten Siak)”. Terdapat kelebihan pada penelitian ini
dimana penelitian ini telah menggunakan sistem pengambil
keputusan dengan metode SAW (Simple Additive
Weighting) [3]. Penelitian lainnya oleh Ardyan Nur Ismadi
yang mengkaji mengenai “Perancangan Sistem Informasi
Pendaftaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Universitas Respati
Yogyakarta Secara Online Berbasis Web Dengan
Framework Codeigniter”. Terdapat kelebihan dalam
pembuatan
dan
pengembangan
sebuah
website
menggunakan framework Codeigniter salah satunya
kemanan website yang sudah terjamin. Informasi yang
disampaikan berupa informasi tentang beasiswa.
Bagian selanjutnya dari paper ini dapat dijelaskan
sebagai berikut. Pada bagian II dijelaskan studi pustaka
terkait Sistem Informasi, PHP, Codeigniter, MySQL. Pada
bagian III dijelaskan metode penelitian yang digunakan
dalam paper ini. Pada bagian IV dijelaskan hasil penelitian
dan pembahasan. Pada bagian V dijelaskan kesimpulan
hasil penelitian.
II.

STUDI PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi
Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi
untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta
menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk
menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan
informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan [4].
2.2 PHP
PHP Hypertext Preprocessor atau disingkat dengan
PHP ini adalah suatu bahasa scripting khususnya
digunakan untuk web delevopment. Karena sifatnya yang
server side scripting, maka untuk menjalankan PHP harus
menggunakan web server [5].

2.3 Codeigniter
CodeIgniter merupakan framework PHP yang
diklaim memiliki eksekusi tercepat diandingkan dengan
framework lainnya. CodeIgniter bersifat open source dan
menggunakan model basis MVC (model view cotroller),
yang merupakan model konsep modern framework yang
digunakan saat ini [6]. Sistem kerja codeigniter dapat
dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1 Alur Kerja Framework CodeIgniter [7].

Keuntungan dari menggunakan framework CodeIgniter
adalah sebagai berikut :
1. CodeIgniter adalah framework yang bersifat free dan
opensource.
2. CodeIgniter
memiliki
ukuran
yang
kecil
dibandingkan dengan framework lain. Setelah proses
instalasi, framework CodeIgniter hanya berukuran
kurang lebih 2 mb. Dokumentasi CodeIgniter
memiliki ukuran sekitar 6 mb.
3. Aplikasi yang dibuat menggunakan CodeIgniter bisa
berjalan lebih cepat.
4. CodeIgniter menggunakan pola desain Model-ViewController (MVC) sehingga satu file tidak terlalu
berisi banyak kode. Hal ini menjadikan kode lebih
mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara dikemudian
hari.
5. CodeIgniter dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan.
6. CodeIgniter terdokumentasi dengan baik. Informasi
tentang pustaka kelas dan fungsi yang disediakan
oleh
CodeIgniter
dapat
diperoleh
melalui
dokumentasi yang disertakan di dalam paket
distribusinya.
2.4

MySQL

MySQL merupakan software yang tergolong
database server dan bersifat open source. MySQL adalah
sebuah perangkat lunak database (basis data) sistem tebuka
yang sangat terkenal dikalangan pengembang sistem
database dunia yang di gunakan untuk berbagai aplikasi
terutama untuk aplikasi berbasis web [8].
III.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah
jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan data
beasiswa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota
Sabang dengan tujuan untuk mengembangkan sistem
informasi beasiswa mahasiswa yang berasal dari kota
Sabang.
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3.2 Alat dan Bahan Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan
sebagai berikut :
1. Hardware
Satu unit komputer dengan spesifikasi yang cukup
untuk menjalankan XAMPP dan Visual Studio Code.
2. Software
XAMPP (X Apache MySQL PHP Perl) sebagai server
yang berdiri sendiri (localhost) yang terdiri dari program
MySQL database, apache HTTP Server, dan penerjemah
dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Visual Studio
Code editor penulisan source code aplikasi. CodeIgniter
sebagai framework

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil dan Pembahasan
Pada tahap ini berisi hasil penelitian dan penjelasan
mengenai perancangan sistem informasi beasiswa
pemerintah kota Sabang, yang terdiri dari :
1. Login
Pada halaman login ini admin harus memasukkan inputan
email dan kata sandi, seperti pada gambar 4 berikut ini :

3.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem bertujuan untuk menjelaskan
kepada user tentang program yang akan diusulkan.
1. Use Case Diagram
Use case diagram dibawah ini menggambarkan
kegiatan yang akan dilakukan oleh admin dan user terhadap
aplikasi kedepannya. Untuk lebih jelasnya bentuk use case
diagram, dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :

Gambar 4 Login Admin

2.

Validasi Persyaratan Beasiswa
Pada tampilan validasi persyaratan berfungsi bagi
admin untuk memvalidasi berkas-berkas pengguna yang
telah terdaftar didalam sistem, admin juga memilih
tindakan apakah berkas pengguna valid atau tidak, untuk
tampilan validasi persyaratan dapat dilihat pada gambar 5
berikut ini :

Gambar 2 Use Case Diagram

2.

Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD merupakan komponen-komponen entitas dan
himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan
atribut-atribut yang mempersentasikan seluruh fakta yang
ditinjau seperti pada gambar 3 dibawah ini:
Gambar 5 Validasi Persyaratan

3. Cetak Laporan Beasiswa
Pada tampilan cetak laporan beasiswa berfungsi bagi admin
untuk membuat laporan dari data pengguna sistem yang
telah mendaftarkan ke program beasiswa yang telah dipilih,
untuk tampilan cetak laporan dapat dilihat pada gambar 6
berikut ini :

Gambar 3 ERD
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Gambar 6 Cetak Laporan Beasiswa

V.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian rancang bangun sistem
informasi beasiswa tahunan pemerintah kota sabang
menggunakan framework codeigniter maka dapat diambil
kesimpulan yaitu:
1. Sistem informasi beasiswa memberikan kemudahan
dalam menyampaikan informasi dan pendaftaran
beasiswa bagi calon penerima beasiswa.
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