
 

APLIKASI SELEKSI CALON MAHASISWA BEASISWA BIDIKMISI PADA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI BANJARMASIN 

 
Yurisdilla Chumaira1, Tri Wahyu Qur Ana2,Mirza Y Kurniawan3 

1Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16630783 
2 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIK. 1109078502 

3 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIP.198605032015041002 
E-mail: yurisdillachumaira@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pada awal berdirinya, Fakultas Tarbiyah ini bertujuan untuk melahirkan sarjana yang bertaqwa 

kepada Allah SWT, yang menguasai Pengetahuan Agama Islam dan memiliki kemampuan akademik 

dan/atau profosional dalam ketarbiyahan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjadi pusat pembinaan 

dan pengembangan ilmu pendidikan dan tenaga kependidikan yang islami, unggul dan kompetitif. 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Banjarmasin pengelolaan datanya masih menggunakan 

Microsoft Exel yang mana belum tersistem dengan baik, pengelolaan data tersebut membutuhkan 

sebuah sitem yang lebih baik dan membantu efisiensi kerja terutama dalam pembuatan laporan dan 
seleksi beasiswa. Untuk mempermudah proses penglolaan data tersebut diputuskan untuk membangun 

sebuah sistem pengelolaan data pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Banjarmasin. 

Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang 
digunakan meliputi penelitian Observasi dan Wawancara. Bahasa permodelan sistem menggunakan 

Diagram Konteks dan DFD (Data Flow Diagram). Implementasi dan rancangan program ini 

dikembangkan menggunakan Delphi7 dan diolah menggunakan database MySQL. 

Aplikasi ini dibuat untuk membantu pekerjaan admin agar lebih efisien dalam pembuatan laporan dan 
seleksi beasiswa. Diharapkan dengan dibuatnya program ini untuk peneliti lain, memberi informasi 

yang meneliti dibidang aplikasi yang sama. 
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ABSTRACT 

At the beginning of its establishment, the Tarbiyah Faculty aims to produce scholars who are devoted to Allah 

SWT, who have mastered Islamic Religious Knowledge and have academic and / or professional abilities in 

ketarbiyahan. The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training is a center for fostering and developing Islamic 
education and educational staff, superior and competitive. 

The Tarbiyah and Teacher Training Faculty of UIN Banjarmasin data management is still using Microsoft 

Excel which is not yet well-systemized, this data management requires a better system and helps work 

efficiency, especially in reporting and scholarship selection. To simplify the data management process, it was 

decided to build a data management system at the Tarbiyah and Teacher Training Faculty of UIN Banjarmasin. 

The method used is the method of data collection. Data collection methods used include observation and 

interview research. System modeling language using Context Diagram and DFD (Data Flow Diagram). The 

implementation and design of this program were developed using Delphi7 and processed using the MySQL 

database. 

This application was created to help admin work to be more efficient in making reports and scholarship 

selection. It is hoped that by making this program for other researchers, it will provide information that is 
researching in the same field of application. 
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PENDAHULUAN 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebelum beralih status pada tahun 2017, dikenal 

oleh masyarakat dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang didirikan pada 

tanggal 20 November 1964. Objek penelitian berada pada Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin tersebut 

mengurus data- data mahasiswa serta beasiswa bidikmisi. 

Pengelolaan data beasiswa bidikmisi di Fakultas Tarbiyah UIN Banjarmasin masih secara 

manual dengan menggunakan Microsoft Excel, permasalahannya berada di proses penyeleksian dan 

pencarian data yang masih kurang efektif dan efisien seperti pencarian dalam Microsoft Excel 

menggunakan menu find, Kita harus mengklik berbagai menu terlebih dahulu untuk mencari data. 

Permasalahan mekanisme seleksi beasiswa bidikmisi yang seperti ini mengakibatkan 

banyaknya muncul kendala dalam kegiatannya, mulai dari proses pendaftaran yang kurang efektif dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga tidak terintegrasinya data pendaftaran beasiswa yang 

mengakibatan kesulitan panitia seleksi dalam melakukan penginputan, pengolahan, dan pencarian 

data calon mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi(Nelwi Guswarni, Kondar Siahaan, 2017), 

sedangkan penelitian terkait Tania Nata lega(2017) permasalahannya dalam pengolahan data 

kelompok bermain Tunas Harapan masih menggunakan cara yang konvensional sehingga banyak 

permasalahan yang didapat, diantaranya adalah dalam proses penyimpanan data dan pengolahan 

datayang membutuhkan waktu yang lama serta kurang efisien. Selain itu dalam menginformasikan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Dengan dibuatnya sistem 

yang baru dari kedua penelitian terkait tersebut menghasilkan pencarian data yang lebih cepat hanya 

mengketik nim atau nama mahasiswa maka data langsung tampil tanpa perlu mencari satu persatu 

data di excel ataupun buku laporan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan 

mengembangkan “APLIKASI SELEKSI CALONMAHASISWA BEASISWA BIDIKMISI PADA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI BANJARMASIN”yang mampu 

untuk meningkatkan pelayanan kinerja yang cepat, efektif dan efisien. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Observasi 

Observasi dilakukan pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Banjarmasin yaitu dalam 

program beasiswa bidikmisi akan dilakukan setiap tahun ajaran baru, setiap jurusan akan 

diambil 3 calon mahasiswa beasiswa bidikmisi yang akan diproses dengan 13 jurusan yang 

lain, dalam tahap penyeleksian terakhir akan diambil 5 mahasiswa yang akan menerima 

beasiswa bidikmisi, setelah itu hasil seleksi di serahkan ke Fakultas Tarbiyah Universitas 

Islam Banjarmasin, sistem penyeleksian yang digunakan pada Fakultas berupa program excel, 

untuk pencarian datanya masih cukup sulit dengan mencari di list data excel tersebut satu per 

satu dan dalam tahapan penyeleksiannya pun masih manual yaitu dengan menggunakan hasil 

laporan yang didapat oleh pemonitoring. Hasil yang didapat pada observasi yaitu 

mendapatkan data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi berupa data mahasiswa, data 

pegawai, dan alur penyeleksian beasiswa bidikmisi. 

2. Wawancara 

Wawancara melalui pembicaraan tanya jawab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Banjarmasin dalam rangka membantu dalam proses pembuatan sistem yang akan dibuat. 

Wawancara dilakukan kepada admin yaitu Istianita Rachman, SE, MM pada 28 Juni 2020 

bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Banjarmasin. Hasil wawancara yang 

dilakukan ialah bahwa sistem yang digunakan yaitu microsoft excel yangdidalamnya ada data 

mahasiswa, pegawai dan data mahasiswa bidikmisi serta penginputan data baru dan ada hasil 



 

outputnya. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi yang sesuai dengan topik yang diteliti. 

Studi pustaka digunakan sebagai penunjang dari kelengkapan data yang telah diambil dari 

sumber-sumber lain yang relevan. Untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik 

atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan 

melakukan studi keputusan, penelitian dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan penelitianya. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Proses pada Seleksi Beasiswa Bidikmisi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasinhanya menggunakan pengisian data secara manual, sehingga dalam pembuatannya dirasa 

kurang efektif dan efisien. Penginputan dan proses data sudah cukup terstruktur dengan baik, akan 

tetapi belum ada program atau sistem khusus untuk menunjang pekerjaan tersebut untuk lebih efektif 

dan efisien.Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

nantinya dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini 

menggunakan data kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan 

fungsionalPada proses pengolahan data beasiswa yang akan dibangun, petugas mencatat dalam hal ini 

bagian bidang administrasi mengisi data mahasiswa. Adapun untuk proses penyerahan berkas syarat-

syarat calon mahasiswa bidikmisi dan hal lain yang bersangkutan sama dengan sistem yang berjalan 

sebelumnya. Namun untuk penginputan sama hal nya dengan komputer tapi bedanya sebelumnya 

menggunakan Microsoft Excel dan memindahkan ke pemrograman delphi yang akan dibuat 

menggunakan database sehingga dapat mempercepat kerja bagian administrasi dan pengarsipan 

tersusun dengan rapi. 

Sebelum mulai membuat aplikasi database seorang programer harus merancang terlebih dahulu 

database yang nantinya akan digunakan. Tabel-tabel yang dibutuhkan dan formatnya harus 

direncanakan dari awal. Tabel yang dibutuhkan nantinya adalah Tabel Pegawai, Monitoring, 

Mahasiswa, Pendaftaran, Calon Mahasiswa Bidikmisi, Keluarga, Kondisi Ekonomi Orangtua dan 

RumahPerancangan Antar Muka Sistem bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Sistem 

Informasi yang akan dibangun, sehingga akan mempermudah dalam mengimplementasikan sebuah 

aplikasi. Perancangan ini akan di implementasikan menjadi sebuah program yang utuh dan dapat 

digunakan 

 

PEMBAHASAN 

A. Langkah-langkah Membuat Aplikasi 

Adapun dalam pembuatan suatu aplikasi dapat dimulai dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Install Delphi7 

Tahap pertama yaitu laptop atau komputer harus ada terinstall aplikasi delphi7 yang 

mana aplikasi delphi7 ini digunakan untuk mendesain tampilan sistem yang ingin 

dibuat dan menjalankan aplikasi yang telah dibuat tersebut. 

b. Install Xampp 

Selanjutnya di laptop atau komputer anda juga harus ada terinstall XAMPP yang 

merupakan salah satu aplikasi web serverlocalhost yang paling banyak digunakan. 



 

Aplikasi web server xampp dibuat oleh Apache Friends dan installer-nya bisa di 

download dari situs google. 

c. Install Aplikasi Penunjang 

Selanjutnya di laptop atau komputer anda juga harus ada terisntall aplikasi penunjang 

yaitu, Zeos, FastReport 4.0, Alphaskin, dan DevExpress. Alphaskin dan DevExpress 

berguna untuk mempercantik tampilan. Zeos merupakan komponen interface untuk 

berinteraksi dengan database yang tujuannya untuk mempermudah dalam 

mengkoneksikan database. Sedangkan FastReport 4.0 merupakan komponen yang 

digunakan untumembuat laporan-laporan dalam aplikasi database. Aplikasi penunjang 

tersebut dapat di download gratis di situs google. 

d. Membuat Database dan Tabel 

Sebagai langkah awal kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. 

Diasumsikan kita sudah mengetahui carainstallMySQL, Membuat sebuah tabel dengan 

perintah Create Table. Kemudian ada tipe data berupa VARCHAR, INT, TEXT, 

DATETIME dan TIMESTAMP. Untuk tipe dataVARCHAR kita harus menentukan 

berapa panjang maksimal dari kolom tersebut. Sedangkan Tipe INT dapat kamu 

tentukan panjang angka yang digunakan. 

e. Membuat Relasi Database 

Syarat membuat relasi antar tabel adalah minimal ada 2 tabel yang datanya 

berhubungan, ditandai dengan adanya kolom kunci Primer yang menjadi tamu (Kunci 

Tamu) di dalam tabel lainnya. 

f. Membuat Antar Muka 

Membuat Antarmuka (User Interface) yang baik adalah sebuah interface yang mudah 

dimengerti (User Friendly). User Interface harus memberikan sebuah kemudahan bagi 

user untuk dapat berinteraksi dengan program yang telah dibuat dan memberikan 

tampilan yang menarik. 

g. Membuat Kode Program 

Tahap selanjutnya setelah pembuatan interface kita masuk kedalam pengkodingan 

program Delphi. Delphi adalah sebuah IDE compiler untuk bahasa pemrograman 

pascal dan perkembangan perangkat lunak yangdigunakan untuk merancang suatu 

aplikasi. Delphi ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah pemrograman yang 

menggunakan visualisasi seperti halnya Bahasa Pemrograman visual basic. 

h. Membuat Report 

Tahap terkahir setelah pembuatan interface dan pengkodingan adalah membuat output 

berupa report (laporan) menggunakan tools fastreportsesuai keinginan. Data Report 

Database adalah data yang bersumber dari data yang di input pada 

tabel/formdatabase yang sengaja di desain saling berhubungan. 

B. Hasil Tampilan Aplikasi 

1. Login 

Login adalah proses masuk ke jaringan komputer dengan memasukkan identitas 

akunminimal terdiri dari username/akun pengguna dan password untuk mendapatkan 

hak akses. Antara username dan password keduanya saat digunakan untuk login harus 

tepat jangan sampai salah ketik, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa 

dipisahkan. Biasanya username/akun pengguna tidak pernah diubah karena 

merupakan identitas unik, tetapi password/ kata sandi dapat diubah sesuai keperluan 

untuk menjaga keamanan akun 

 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/01/pengertian-account.html


 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Login 

 

2. Menu Utama Admin 
Menu Utama merupakan form utama untuk memanggil seluruh form lainnya. Melalui 

form ini, aplikasi pengelola data perumahan ini dijalankan untuk menu yang 

terdapat pada form menu utama ini antara lain menu Master, Pendaftran CMB, 
Monitoring CMB, Calon Mahasiswa Bidikmisi, Data Hasil Monitoring, Tambah User 

dan menu Laporan. Melalui menu Master, fasilitas yang dapat digunakan adalah 

membuka Form Mahasiswa dan Form Pegawai.Menu Pendaftaran CMB dapat 
digunakan untuk membuka Form Daftar. Menu Monitoring CMB dapat digunakan 

untuk membuka Form Input Petugas Monitoring. Menu CalonMahasiswa Bidikmisi 

dapat digunakan untuk membuka Form Input Data CMB. Menu Data Hasil Monitoring 

dapat digunakan untuk membuka Form Input Data Hasil Monitoring. Menu Laporan 
digunakan untuk menampilkan hasil dari input an yang terdiri dari Laporan Data 

Mahasiswa, Laporan Data Pegawai, Laporan Data Pendaftaran, Laporan Data Petugas 

Monitoring, Laporan Data Calon Mahasiswa Bidikmisi, Laporan Data Keluarga, 
Laporan Data Keadaan Ekonomi Orangtua dan Laporan Data Rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Menu Utama Admin 



 

3. Menu Utama Pimpinan 

Menu utama yang bisa diakses oleh pimpinan yaitu menu pada laporan yang sudah 

dikelola oleh admin yaitu Laporan Data Mahasiswa, Laporan Data Pegawai, 

Laporan Data Pendaftaran, Laporan Data Petugas Monitoring, Laporan Data Calon 

Mahasiswa Bidikmisi, Laporan Data Keluarga, Laporan Data Keadaan Ekonomi 

Orangtua dan Laporan Data Rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Menu Utama Pimpinan 

4. Tampilan Form Tambah User 

Form User adalah form yang berfungsi untuk menampilkan form tambah user lebih 

dengan aksi simpan, edit dan hapus, untuk menyimpan data kita harus mengisi 

textfield seperti username, password dan nama, setelah mengisi semua data langkah 

selanjutnya yaitu dengan klik tombol simpan, dan jika ingin mengeditkannya klik 

tombol edit, jika ingin menghapus klik hapus dan klik tombol refresh tabel untuk 

update di menu login. 

Gambar 4. 4 Tampilan Tambah User 



 

 

5. Tampilan Form Mahasiswa 

Form Data Mahasiswa adalah form yang berfungsi untuk menampilkan form 

tambah data mahasiswa dengan aksi simpan, edit, hapus danrefresh,untuk 

menyimpan data kita harus mengisi textfield seperti nim mahasiswa, nama 

karyawan, jenis kelamin, alamat, no.telp dan jabatan setelah mengisi semua data 

langkah selanjutnya yaitu dengan klik tombol simpan, dan jika ingin 

mengeditkannya klik tombol edit dan jika ingin menghapus klik hapus. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Form Mahasiswa 

 

6. Tampilan Form Pegawai 

Form Data Pegawai adalah form yang berfungsi untuk menampilkan form tambah data 

Pegawai dengan aksi simpan, edit hapus dan refresh untuk menyimpan data kita harus 

mengisi textfield seperti id pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, no.telp, 

jabatan dan upload foto setelahmengisi semua data langkah selanjutnya yaitu dengan 

klik tombol simpan, jika ingin mengeditkannya klik tombol edit, jika ingin menghapus 

klik hapus, jika ingin merefresh data pada db grid klik refreshdan jika ingin mencari 

data klik pencarian.. 



 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Form Pegawai 

 

7. Tampilan Form Data Pendaftaran 

Form Data Pendaftaran adalah form yang berfungsi untuk menampilkan form tambah 

data pendaftaran dengan aksi simpan,edit, hapus dan refresh, untuk menyimpan data 

kita harus mengisi textfield seperti id daftar, tanggal pendaftaran, nim, nama 

mahasiswa, jurursan, alamat, no.telp, ipkdan berkas, setelah mengisi semua data 

langkah selanjutnya yaitu dengan klik tombol simpan, dan jika ingin mengeditkannya 

klik tombol edit, jika ingin menghapus klik hapus dan jika ingin mencari data klik 

pencarian. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Form Pendaftaran 



 

 

8. Tampilan Form Data Petugas Monitoring 

Form Data Petugas Monitoring adalah form yang berfungsi untuk menampilkan form 

tambah dataPetugas Monitoring dengan aksi simpan,edit, hapus dan refresh, untuk 

menyimpan data kita harus mengisi textfield seperti id daftar, tanggal pendaftaran, nim, 

nama mahasiswa, jurursan, alamat, no.telp, ipk dan berkas, setelah mengisi semua data 

langkah selanjutnya yaitu dengan klik tombol simpan, dan jika ingin mengeditkannya 

klik tombol edit, jika ingin menghapus klik hapus dan jika ingin mencari data klik 

pencarian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Tampilan Form Petugas Monitoring 

9. Tampilan Form Data Calon Mahasiswa Bidikmisi 

Form Data Calon Mahasiswa Bidikmisiadalah form yang berfungsi untuk 

menampilkan form tambah data Calon Mahasiswa Bidikmisidengan aksi 

simpan,edit, hapus dan refresh, untuk menyimpan data kita harus mengisi textfield 

seperti id daftar, tanggal pendaftaran, nim, nama mahasiswa, jurursan, alamat, 

no.telp, ipk total penghasilan ortu, total tanggungan dan total, setelah mengisi semua 

data langkah selanjutnya yaitu dengan klik tombol simpan, dan jika ingin 

mengeditkannya klik tombol edit, jika ingin menghapus klik hapus dan jika ingin 

mencari data klik pencarian. 



 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Form Calon Mahasiswa Bidikmisi 

10. Tampilan Form Hasil Monitoring 

Form Data Hasil Monitoring adalah form yang berfungsi untuk menampilkan form 

tambah dataHasil Monitoring dengan aksi simpan,edit, hapus, refresh dan pencarian, 

untuk menyimpan data kita harus mengisi textfield yang ada pada form, seperti data 

keluarga, data keadaam ekonomi orangtua dan data rumah, setelah mengisi semua 

data langkah selanjutnya yaitu dengan klik tombol simpan, dan jika ingin 

mengeditkannya klik tombol edit, jika ingin menghapus klik hapus dan jika ingin 

mencari data klik pencarian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 10Tampilan Form Hasil Monitoring 



 

11. Tampilan Laporan Mahasiswa 

Tampilan Laporan Mahasiswa menjelaskan tentang profile data 

mahasiswa di Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. 

 

Gambar 4. 11Tampilan Laporan Mahasis 

 

Gambar 4. 12 Tampiilan Laporan Mahasiswa 



 

12. Tampilan Laporan Pegawai 

Tampilan Laporan Pegawai menjelaskan tentang profile data pegawai di Fakultas 

Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Laporan Pegawai1 

 
 

Gambar 4. 14 Tampilan Laporan Pegawai2 

 



 

13. Tampilan Laporan Pendaftaran 

Tampilan Laporan Pendaftaran menjelaskan tentang datadata mahasiswa yang 

sudah mendaftarkan diri mengikuti beasiswa di Fakultas Tarbiyah UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Laporan Pendaftaran1 

 



 

 

 
 

Gambar 4. 16 Tampilan Laporan Pendaftaran2 

 

14. Tampilan Laporan Petugas Monitoring 

 

Tampilan Laporan Petugas Monitoring menjelaskan tentang data mahasiswa yang 

sudah mendaftarkan diri mengikuti beasiswa akan dimonitoring sebagai bahan 

pertimbangan seleksi mengikuti beasiswa bidikmisi di Fakultas Tarbiyah UIN 

Antasari Banjarmasin. 



 

 

 
Gambar 4. 17 Tampilan laporan Petugas Monitoring1 

 

 

 



 

 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Petugas Monitoring2

 

15. Tampilan Laporan Calon Mahasiswa Bidikmisi 

Tampilan Laporan Calon Mahasiswa Bidikmisi menjelaskan tentang data kegiatan 

pada Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin yang diambil dari form data 

mahasiswa dan form data pendaftaran, laporan disini menghasilkan hasil dari seleksi 

calon mahasiswa bidikmisi, setelah itu dicetak dan akan menghasilkan laporan calon 

mahasiswa bidikmisi di Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. 



 

 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Calon Mahasiswa Bidikim

 

16. Tampilan Laporan Hasil Monitoring 

 

Tampilan Laporan Hasil Monitoring menjelaskan tentang data hasil dari petugas 

monitoring yang diambil dari form data petugas monitoring dan data mahasiswa, 

laporan disini menghasilkan data laporan yaitu data keluarga, data keadaan ekonomi 

orangtua dan data rumah, hasil tersebut akan dijadikan arsip bagi yang lolos seleksi 

beasiswa bidikmisi. 



 

 

 
\ Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Keluarga

 

 



 

 

 
 

Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Keadaan ekonomi Orangtua



 

 

 

 
 

Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Rumah 

PENGUJIAN 

Kasus Dan Hasil Pengujian 

 

1. Login Admin 

Tabel 4. 1Form Login Admin 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username 

Admin 
 

Password 
Admin 

Apabila tombol login 

di klik maka akan 

masuk tampilan menu 

utama 

 

Sesuai yang 
diharapkan 

 

[√] diterima 
[ ] ditolak 



 

 

 

2. Login Pimpinan 

 
Tabel 4. 2Pengujian Form Login Pimpinan 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username 

Pimpinan 

 
Password 

Pimpinan 

Apabila tombol login 

di klik maka akan 

masuk tampilan 

Laporan 

 

Sesuai yang 

diharapkan 

 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

3. Pengolahan Data Mahasiswa 
 

Tabel 4. 3 Pengujian Form Mahasiswa 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data 

Mahasiswa klik 
tombol “Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 
mahasiswa 

Sesuai yang 

diharapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Simpan data 
Mahasiswa klik 

tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan di 

tampilkan di data 
mahasiswa 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 
[ ] ditolak 

 

Edit data 

Mahasiswa dengan 

klik tombol “Edit” 

Data di tabel akan 

tampil di form input 

data mahasiswa serta 

dapat mengedit dan 
dapat menyimpan data 

update ke database 

 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Hapus data 

Mahasiswa dengan 

klik tombol 
“Hapus” 

Data dapat di hapus 

dan data di dalam tabel 

mahasiswa akan 
menghilang 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Pencarian data 

Mahasiswa dengan 

klik tombol “ 
Pencarian” 

 

Data dapat di cari dan 

data tersebut akan 

tampil di form 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Upload Foto data 
Mahasiswa dengan 

klik tombol 
“Upload” 

Data dapat di Upload 
dan data tersebut akan 

tersimpan di database 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 
[ ] ditolak 

Refresh data 
Mahasiswa dengan 

klik tombol “ 
Refresh” 

 
Data dapat merefresh 

di dbgrid 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 



 

 

 

4. Pengolahan Data Pegawai 

 

Tabel 4. 4 Pengujian Form Pegawai 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Pegawai 

klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 
pegawai 

Sesuai yang 
diharapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

 

Simpan data 

Pegawai klik 

tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di data 
pegawai 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

Edit data Pegawai 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Data di tabel akan 

tampil di form input 

data pegawai serta 
dapat mengedit dan 

dapat menyimpan data 
update ke database 

 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Hapus data 

Pegawai dengan 

klik tombol 
“Hapus” 

Data dapat di hapus 

dan data di dalam tabel 

pegawai akan 
menghilang 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Pencarian data 

Pegawai dengan 

klik tombol “ 

Pencarian” 

 

Data dapat di cari dan 
data tersebut akan 

tampil di form 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Upload Foto data 

Pegawai dengan 
klik tombol 
“Upload” 

Data dapat di Upload 

dan data tersebut akan 
tersimpan di database 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Refresh data 

Pegawai dengan 

klik tombol “ 
Refresh” 

 

Data dapat merefresh 

di dbgrid 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

5. Pengolahan Data Pendaftaran 
 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data 
Pendaftaran klik 

tombol “Tambah” 

Akan menampilkan 
form-form input data 

pendaftaran 

Sesuai yang 

diharapkan 

[√] diterima 
[ ] ditolak 



 

 

Simpan data 

Pendaftaran klik 
tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 
tampilkan di data 

pendaftaran 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

Edit data 
Pendaftaran dengan 

klik tombol “Edit” 

Data di tabel akan 

tampil di form input 
data pendaftaran serta 

dapat mengedit dan 

dapat menyimpan data 
update ke database 

 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

 

[√] diterima 
[ ] ditolak 

Hapus data 
Pendaftaran dengan 

Data dapat di hapus 
dan data di dalam tabel 

Sesuai yang di 
harapkan 

[√] diterima 

 
 

klik tombol 
“Hapus” 

pendaftaran akan 
menghilang 

 [ ] ditolak 

Pencarian data 

Pendaftaran dengan 

klik tombol “ 

Pencarian” 

 

Data dapat di cari dan 
data tersebut akan 

tampil di form 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Upload Berkas data 

Pendaftaran dengan 

klik tombol 
“Berkas” 

Data output dapat di 

Upload dan data 

tersebut akan 
tersimpan di komputer 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Refresh data 

Pendaftaran dengan 

klik tombol “ 
Refresh” 

 

Data dapat merefresh 
di dbgrid 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

6. Pengolahan Data Petugas Monitoring 
 

Tabel 4. 5Pengujian Form Petugas Monitoring 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Petugas 

Monitoring untuk 
pencarian data 

pegawai klik 
tombol “Cari” 

Akan menampilkan 

list data pegawai untuk 

menambah input data 
petugas monitoring 

 

Sesuai yang 
diharapkan 

 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Input data Petugas 

Monitoring untuk 

pencarian data 

mahasiswa klik 
tombol “Cari” 

Akan menampilkan 

list data mahasiswa 

untuk menambah input 

data petugas 
monitoring 

 

Sesuai yang 
diharapkan 

 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Simpan data 

Petugas Monitoring 
klik tombol 
“Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 
tampilkan di data 

petugas monitoring 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 



 

 

 

 

Edit data Petugas 
Monitoring dengan 

klik tombol “Edit” 

Data di tabel akan 

tampil di form input 
data petugas 

monitoring serta dapat 

mengedit dan dapat 

menyimpan data 
update ke database 

 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

 

 

[√] diterima 
[ ] ditolak 

Hapus data Petugas 

Monitoring dengan 
klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat di hapus 

dan data di dalam tabel 
petugas monitoring 
akan menghilang 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

 

Pencarian data 

Petugas Monitoring 

dengan klik tombol 
“ Pencarian” 

 

Data dapat di cari dan 
data tersebut akan 

tampil di form 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Refresh data 

Petugas Monitoring 

dengan klik tombol 
“ Refresh” 

 

Data dapat merefresh 

di dbgrid 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

 

7. Pengolahan Data Calon Mahasiswa Bidikmisi 

 

Tabel 4. 6Pengujian Form Calon Mahasiswa Bidikmisi 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Calon 

Mahasiswa 
Bidikmisi klik 

tombol “Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 
calon mahasiswa 

bidikmisi 

 
Sesuai yang 

diharapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Simpan data Calon 

Mahasiswa 
Bidikmisi klik 

tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 
tampilkan di data 

calon mahasiswa 
bidikmisi 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

 
[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

 

8. Pengolahan Data Hasil Monitoring 

 
Tabel 4. 7Pengujian Form Keluarga, Kondisi Ekonomi Orangtua dan Rumah 

 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Apabila klik tab   
Keluarga, Kondisi keluarga maka akan   

Ekonomi Orangtua, muncul input keluarga,   



 

 

dan Rumah klik apabila klik tab   

tombol “tab pada 
Keluarga, Kondisi 

Ekonomi Orangtua, 

kondisi ekonomi 
orangtua maka akan 

muncul input kondisi 

Sesuai yang 
diharapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

dan Rumah” ekonomi orangtua,   
 apabila klik tab rumah   

 maka akan muncul   

 input rumah   

 
 

Input data Keluarga 

klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 
keluarga 

Sesuai yang 

diharapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Pencarian data 

Hasil Monitoring 
fungsi dari edit data 

dengan klik tombol 

“Hasil Monitoring” 

Data di tabel akan 

tampil di form input 
data keluarga serta 

dapat mengedit dan 

dapat menyimpan data 
update ke database 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

Simpan data Hasil 

Monitoring klik 

tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di data hasil 
monitoring 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

 

Edit data Hasil 
Monitoring dengan 

klik tombol “Edit” 

Data di tabel akan 

tampil di form input 

data hasil monitoring 
serta dapat mengedit 

dan dapat menyimpan 

data update ke 
database 

 

 
Sesuai yang di 

harapkan 

 

 

[√] diterima 
[ ] ditolak 

Upload Foto data 

Rumah dengan klik 
tombol “Upload” 

Data dapat di Upload 

dan data tersebut akan 
tersimpan di database 

 

Sesuai yang di 
harapkan 

[√] diterima 

[ ] ditolak 

 

PENUTUP 

 

Pembuatan aplikasi seleksi beasiswa bidikmisi bertujuan untuk mempermudah bagian admin dalam 

menangani proses seleksi, aplikasi beasiswa bidikmisi ini mampu untuk meberikan efisien dan efektif 

kerja. Secara garis besar berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi seleksi beasiswa 

bidikmisi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan sistem ini, maka proses seleksi beasiswa bidikmisi akan dapat di 

organisir dengan baik saat tahap seleksi dan pencetakan laporan hasil seleksi 

2. Dengan menggunakan sistem ini maka penyimpanan data lebih rapi dan terjaga dengan baik 

3. Sistem memberikan kemudahan dalam proses pencarian data dengan waktu yang lebih 

singkat 
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