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Abstrak 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, hal ini perlu 

ditunjang dengan fasilitas – fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang 

selalu berupaya untuk meningkatkan mutu. Salah satunya program pemberian beasiswa bagi 

mahasiswa sebagai proses memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Beasiswa itu sendiri adalah 

bantuan dan dukungan pendidikan yang diberikan kepada mahasiwa yang mengalami 

kesulitan ekonomi dan memiliki prestasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan dan mendiskripsikan sistem informasi beasiswa di Univesitas Muhammadiyah 

Surakarta, dengan membangun hasil rancangan sistem informasi beasiswa. Sistem informasi 

beasiswa ini dapat digunakan dalam menunjang pengolahan data serta penyampaian informasi 

beasiswa kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Kata Kunci : Universitas Muhammadiyah Surakarta, beasiswa, sistem informasi. 

 

 

Abstrack  

Institution is one of the elements that have an important role in improving the quality 

of human resources and good quality. This needs to be supported by facilities that can meet 

the needs of education itself. Muhammadiyah University of Surakarta is a private university 

that is always working to improve the quality. One of them is in the form of scholarships for 

its students as the process meets the needs of education. This scholarship is intended to be 

educational assistance and support given to some students who have difficulties in financing 

at lectures but in academic potential has a good achievement. This research aims to clarify the 

description of the system of information of scholarships at the Muhammadiyah University of 

Surakarta, with building information system draft results scholarship. System Information 

This scholarship can be used to support of data processing and deliver information such 

scholarships information to students of the Muhammadiyah University of Surakarta. 

Keywords : Muhammadiyah University of Surakarta, scholarship, System Information. 
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Pendahuluan 

Lembaga pendidikan merupakan 

salah satu unsur yang mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan mutu sumber 

daya manusia yang baik dan berkualitas, hal 

ini perlu ditunjang dengan fasilitas – 

fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan 

akan pendidikan. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta merupakan salah 

satu perguruan tinggi swasta yang selalu 

berupaya untuk meningkatkan mutu. Salah 

satunya program pemberian beasiswa bagi 

mahasiswa sebagai proses memenuhi 

kebutuhan akan pendidikan. Beasiswa itu 

sendiri adalah bantuan dan dukungan 

pendidikan yang diberikan kepada 

mahasiwa yang mengalami kesulitan 

ekonomi dan memiliki prestasi yang baik. 

Pengolahan data beasiswa yang 

terdapat pada Universitas Muhammadiyah 

Surakarta untuk saat ini masih 

menggunakan sistem yang konvesional atau 

dengan kata lain masih manual, dalam hal 

ini belum ada sistem terkomputerisasi yang 

membantu untuk menentukan mahasiswa 

yang berhak mendapatkan beasiswa dengan 

beberapa indikator seperti kemampuan 

ekonomi dan beban orang tua serta indek 

prestasi mahasiswa tersebut. 

Sistem pengolahan beasiswa 

sekarang terdapat kelemahan-kelemahan 

diantaranya adalah permasalahan 

penyaluran beasiswa. Misalnya mahasiswa 

mendapat lebih dari satu program beasiswa 

dalam waktu satu tahun yang seharusnya 

tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi karena 

pihak yang diberi kepercayaan dalam 

melakukan penyeleksian kurang teliti dan 

juga dipengaruhi banyak faktor yang salah 

satunya adalah banyaknya program 

beasiswa dan jumlah mahasiswa yang 

mengajukan beasiswa menjadi kesulitan 

tersendiri bagi pihak Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Tinjauan Pustaka 

Andrew Hartawan Widjaya (2003) 

yang berjudul “Pembuatan Sistem 

Informasi Beasiswa di Biro Administrasi 

Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 

Kristen Petra”. Biro Administrasi 



Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 

Kristen Petra (BAKA) merupakan salah 

satu biro dibawah PR III yang mempunyai 

tugas membantu PR III dalam hal 

administrasi, memberikan informasi tentang 

kegiatan dan menyiapkan proses pelayanan 

kepada mahasiswa dan alumni. Selama ini 

sistem informasi yang ada di BAKA masih 

belum seluruhnya terkomputerisasi, 

sebagian besar datanya masih diproses 

secara manual. Hal ini mengakibatkan 

proses penerimaan beasiswa manjadi 

lambat. 

Landasan Teori  

Sistem informasi adalah suatu 

sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam 

organisasi untuk menyajikan informasi. 

Sistem informasi juga merupakan suatu 

kumpulan dari komponen-komponen dalam 

organisasi yang berhubungan dengan proses 

penciptaan dan aliran informasi. (Yakub, 

2012) 

Pengertian beasiswa seperti yang di 

kutip dari www.wikipedia.org adalah 

pemberian berupa bantuan keuangan yang 

diberikan kepada perorangan yang 

bertujuan untuk digunakan demi 

keberlangsungan pendidikan yang 

ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh 

lembaga pemerintahanm perusahaan 

ataupun yayasan. 

Unified Modelling Language 

(UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk 

visualisai, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. 

UML menawarkan sebuah standar untuk 

merancang model sebuah sistem, dengan 

menggunakan UML kita dapat membuat 

model untuk semua jenis aplikasi piranti 

lunak. Aplikasi tersebut dapat berjalan pada 

piranti keras, sistem operasi dan jaringan 

apapun serta ditulis dalam bahasa 

pemrograman apapun. (Sri Dharwiyanti, 

2011) 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dirancang 

dalam diagram alir penelitian sebagai 

berikut : 

http://www.wikipedia.org/


 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Analisis Kebutuhan 

1. Kebutuhan Fungsional  

a. Adanya fasilitas untuk menampilkan 

pengumuman maupun informasi 

beasiswa.  

b. Adanya fasilitas pendaftaran untuk 

beasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

c. Adanya fasilitas untuk melihat 

daftar mahasiswa yang mendaftar 

beasiswa.  

d. Adanya fasilitas untuk melihat 

mahasiswa yang menerima 

beasiswa.  

e. Adanya pembagian pengguna 

menjadi tiga kelompok sebagai 

berikut :  

1) User Umum (tanpa login)  

2) User Terdaftar (dengan login)  

3) Administrator (admin)  

f. User Terdaftar meliputi user 

mahasiswa, pihak fakultas dan pihak 

PD3 masing-masing fakultas yang 

dapat menikmati semua fasilitas 

yang disediakan.  

g. User umum hanya dapat menikmati 

fasilitas informasi saja tanpa dapat 

mendaftar beasiswa.  

h. Adanya administrator 

(BAGMAWA) untuk me-

maintenance website.  

2. Kebutuhan Non-Fungsional  

a. Operasional  

1) Dapat diakses client dari 

berbagai browser yang 

mendukung javascript.  

2) Adanya pembedaan halaman 

user dan admin. 

  



b. Keamanan  

1) Adanya penggunaan password 

dalam form login untuk 

membedakan tipe user termasuk 

hak akses masing-masing.  

2) Pengguna umum hanya dapat 

melihat halaman utama saja 

tanpa dapat melakukan 

pendaftaran.  

c. Informasi  

1) Adanya informasi tata cara 

registrasi, pendaftaran dan 

peraturan dalam melaksanakan 

prosedur pendaftaran beasiswa.  

2) Informasi yang diberikan selalu up 

to date. 

Perancangan Sistem 

Use-case diagram dan activity 

diagram  merupakan  bagian dari UML 

yang menggambarkan fungsionalitas dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah 

“apa” yang diperbuat sistem, bukan 

“bagaimana” sistem bekerja. 

 

 

1. Use-case 

Kebutuhan dari Sistem Informasi 

Beasiswa UMS (SIBUMS) dapat 

digambarkan dengan use-case diagram 

seperti gambar 2. 

 

Gambar 2. Use-case SIBUMS 

 

2. Activity diagram. 

Diagram aktivitas digunakan 

untuk menggambarkan proses 

beasiswa (alur kerja) sistem 

informasi beasiswa UMS 

a.  Activity diagram pendaftaran 

beasiswa 



 

Gambar 3. Diagram Aktivitas Pendaftaran 

Beasiswa Oleh Mahasiswa 

 

b. Activity diagram penyetujuan beasiswa 

 

Gambar 4. Diagram Aktivitas Penyetujuan 

Penerimaan Beasiswa 

 

 

 

c.  Activity diagram laporan beasiswa 

 

Gambar 5. Diagram Aktivitas Pembuatan 

Laporan Oleh BAGMAWA 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berikut ini adalah hasil eksekusi program 

sistem informasi beasiswa pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta mengunakan 

PHP dan MySQL. 

a. User Umum 

 

Gambar 6. Halaman Utama 

 



b. User Terdaftar 

 

Gambar 7. Halaman Utama User 

Mahasiswa 

 

 

Gambar 8. Cetak bukti pendaftaran 

 

 

Gambar 9. Verivikasi syarat 

 

 

Gambar 10. Verivikasi beasiswa 

 

c. User Admin 

 

Gambar 11. Halaman utama user admin 

 

 

Gambar 12. Cetak laporan (.pdf) penerima 

beasiswa pada BAGMAWA 



 

Gambar 13. Cetak data (.xls) penerima 

beasiswa pada BAGMAWA 

 

Kuisioner diperlukan untuk 

mengetahui penilain user mahasiswa 

terhadap sistem informasi beasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Kuisioner ditujukan kepada 30 mahasiswa. 

Penilaian web baik dan buruknya dihasilkan 

dari hasil kuisioner tersebut. Kriteria 

tentang web sistem informasi menurut 30 

mahasiswa dari 5 tipe pertanyaan, hasilnya 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Hasil kuisioner user mahasiswa 

 

Kesimpulan 

1. Penelitian ini menghasilkan Sistem 

Informasi Beasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Sistem 

informasi ini menyediakan fasilitas bagi 

pendaftar untuk melakukan pendaftaran 

beasiswa dan dapat digunakan oleh 

petugas seleksi beasiswa untuk 

melakukan verifikasi. 

2. Requirement SIBUMS pada penelitian 

ini terbagi menjadi tigabelas use-cases. 

Implementasi sistem menggunakan 

platform PHP dengan MySQL sebagai 

DBMS. 

3. Berdasarkan hasil kuisioner yang 

diperoleh penulis dalam rangka proses 

pengkajian penelitian terhadap 

SIBUMS terhadap 30 responden 73% 

menyatakan tampilan menarik, 81% 

mudah dipahami, 83% informasi cepat, 

78% efektif dan 79% membutuhkan 

SIBUMS. Maka dapat disimpulkan 

bahwa SIBUMS secara umum telah 

memenuhi kebutuhan sistem dan telah 

sesuai dengan prosedur pengelolaan 



beasiswa yang ada. Adapun kekurangan 

di bagian tampilan yang kurang menarik  

 

 

Saran 

 

Penulis ingin mengajukan saran kepada 

pihak yang selanjutnya mengembangkan 

SIBUMS untuk memanfaatkan laporan ini 

sebagai salah satu sumber pemahaman. 

Selain itu juga sangat dianjurkan bagi 

pengembang selanjutnya untuk melakukan 

analisis sistem awal dengan sebaik-baiknya 

agar perencanaan proyek yang dibangun di 

atasnya dapat dilakukan dengan baik pula. 

Pihak pengembang selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan SIBUMS ini untuk 

mengintegrasikan pengelolaan beasiswa 

seluruh jenjang pendidikan yang ada di 

UMS dengan menggunakan framework 

yang sudah digunakan dan dengan 

mengembangkan struktur database yang 

sudah ada agar pengembangan dapat 

menjadi lebih cepat dan efisien. 
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