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PENGGUNAAN PROFILE MATCHING   
PADA APLIKASI PENDUKUNG KEPUTUSAN  

UNTUK PENENTUAN PENERIMAAN BEASISWA   
(STUDI KASUS DI SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL) 

 

A. CARA MENJALANKAN PROGRAM 

Cara menjalankan program, dengan menginstall program xampp , dan 

mozilla firefox terlebih dahulu, file berada di folder SOFTWARE PENDUKUNG 

APLIKASI, berikut cara install sofware pendukung aplikasi, 

 

1. Install XAMPP,  

a. Buka file xampp-win32-1.7.2.exe  

b. Maka muncul windows XAMMP.. klik install 

c. Setelah selesai muncul windows, Pilih choose “x” enter. 

d. Untuk mengaktifkan xammp.. pilih start -> All program -> xampp for 

windows -> xampp control panel. Check list svc apache, mysql, 

kemudian klik start(kalau udah running berarti sudah aktif) 

e. Kemudian exit,  

Setelah XAMPP diinstall, langkah berikutnya yaitu ekstrak file aplikasi 

ke direktori xampp->htdocs, kemudian langkah berikutnya yaitu install 

mozilla firefox. 

 

2. Install Mozilla firefox 

a. Buka file Firefox Setup 28.0.exe 

b. Mulai prosesnya dengan memilih Run. 

c. Lalu, ikuti saja petunjuknya. 

d. Klik dua kali pada ikon Firefox untuk menjalankan program. 

Setalah muncul buka alamat http://localhost/phpmyadmin/, pilih 

menu import, klik browse dan pilih database, file berada didalam folder 

aplikasi, kemudian klik go, maka database akan terintsall. 

 

http://localhost/phpmyadmin/
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B. CARA MENJALANKAN APLIKASI 

1. Ketikkan alamat url dengan format seperti berikut :   

Alamatweb/nama_aplikasi 

  

Seperti contoh :  

localhost/115410138   

 

Jika alamat yang diinputkan benar makan akan tampil halaman awal, 

 
 

2. Untuk menjalankan aplikasi, user harus login terlebih dahulu, 

pengguna dibagi menjadi 3 akun, yaitu administrator, pengelola calon 

penerima beasiswa, dan meneger/ kepala sekolah. 

 
 

3. Masukkan username anda dan password anda. Secara default anda 

telah diberikan akun dengan rincian seperti berikut :  
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Akun administrator, mendapatkan akses untuk mengorganisasi data 

user.   

Username  : admin  

Password   : admin 

 

Akun pengelola calon penerima beasiswa, mendapatkan akses untuk 

melakukan pengelolaan data calon penerima beasiswa. 

Username  : wks  

Password   : wks 

 

Akun kepala sekolah, mendapatkan akses sebagai meneger/ 

pengambil keputusan, dapat melihat laporan- laporan yang di kelola. 

Username  : kepsek  

Password   : kepsek 

 

4. Jika Proses login akun pengelola calon penerima beasiswa berhasil 

maka akan diarahkan ke halaman berikut : 

 
Dari gambar terlihat ada beberapa menu, dengan masing- masing 

menu memiliki fungsi tersendiri yaitu: 
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a. Beranda, berfungsi sebagai beranda web 

b. Beasiswa, berfungsi untuk mengelola data beasiswa 

c. Kriteria beasiswa, berfungsi untuk melihat informasi kriteria 

beasiswa 

d. Input gap, berfungsi sebagai inputan nilai gap 

e. Profil beasiswa, berfungsi untuk mengelola profil beasiswa 

f. Data siswa, berfungsi untuk mengelola data siswa 

g. Input Nilai Siswa, berfungsi untuk menginputkan nilai siswa, yang 

nantinya akan diseleksi oleh aplikasi sebagai calon penerima 

beasiswa. 

h. Laporan- laporan berfunsgi untuk melihat laporan - laporan 

  

5. Untuk mengelola calon penerima beasiswa maka langkah yang 

dilakukan adalah mengisikan data beasiswa terlebih dahulu dengan  

Masuk ke Menu Beasiswa -> tambah baru seperti gambar dibawah ini: 

 
Setalah di klik tambah baru, maka isikan data beasiswa dan klik 

simpan untuk menyimpan data beasiswa, seperti tampak pada gambar 

dibawah ini : 
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6. Kemudia Masuk ke menu Profil Beasiswa -> tambah baru untuk 

menambahkan data profil beasiswa, seperti pada gamabr dibawah ini: 

 

 
 

7. Masuk Ke data Siswa, untuk menambahkan siswa maka tambah baru 

siswa, berikut contoh data diri dari siswa yang bernama Elyasa. 

Terlihat seperti gamabr dibawah ini : 
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8. Masuk ke Input Nilai Siswa, untuk menginputkan nilai siswa seperti 

gambar berikut ini : 

 
9. Kemudian Klik menu HITUNG NILAI untuk menghitung nilai dan 

menyeleksi calon penerima beasiswa, hitung nilai berada di menu 

uatama, seperti pada gambar dibawah ini : 

 
10. Klik menu laporan- laporan, untuk melihat hasil laporan yang telah di 

kelola dan hasil dari menu HITUNG NILAI, menu laporan- laporan 

adalah seperti gambar dibawah ini : 
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a. Laporan Nilai Siswa, berfungsi untuk melihat dan mengedit informasi 

nilai siswa yang telah di inputkan. 

 
b. Laporan Nilai Total, berfungsi untuk melihat informasi nilai total dari 

perhitungan profil matching dari aplikasi. 
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c. Laporan Nilai Beasiswa Berdasarkan Kuota, 

digunakan untuk melihat calon penerima beasiswa berdasarkan 

batas kuota di masing- masing beasiswa, dengan merangking nilai 

tertinggi disetiap beasiswa. 

 

 
 

d. aporan Nilai Beasiswa Berdasarkan Prioritas, 

easiswa yang sudah 

di r

 

L

Digunakan untuk melihat calon penerima b

angking berdasarkan prioritas beasiswa, sehingga satu siswa 

hanya mendapatkan satu beasiswa, 



 

 
 

 

  Semua informasi dari menu laporan- laporan digunakan oleh 

kepala sekolah dalam mendukung pengambilan  keputusan untuk 

menentukan calon penerima beasiswa. 
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