BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program
Aplikasi yang dibuat ini akan digunakan oleh admin terlebih dahulu
dengan membuat account, kemudian calon pendaftar mengakses halaman
yang telah ditentukan alamatnya oleh admin (perguruan tinggi terkait).
Bahasa pemrograman yang di gunakan pada aplikasi ini yaitu php dan
MySQL sebagai basis datanya. Berikut merupakan penjelesan dari setiap
komponen sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web.

4.1.1

Form Login Adminstaror

Form login administrator merupakan login yang akan dilakukan oleh
administrator saat pertama administrator membuat website menggunakan
CMS ini. Login ini digunakan sebagai hak akses sebagai administrator yang
dapat mengelola data-data yang terdapat pada website. Berikut adalah
bentuk tampilan dari form login administrator

Gambar 4.1 Tampilan Form Login Administrator
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4.1.2

Form Menu Utama Administrator

Form menu utama merupakan form utama yang berfungsi untuk
mengelola menu-menu atau form lainnya yang terdapat di dalam aplikasi.
Form menu utama akan tampil saat admin pertama kali setelah admin
melakukan login. Pada saat form ini aktif, administrator dapat melakukan
setting web setting menu dan memasukan info-info yang dibutuhkan untuk
membuat website pendaftaran. Berikut merupakan bentuk tampilannya :

Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama Administrator

Dalam admin aplikasi ini dapat mengelola data data yang akan
ditampilkan pada user. Berikut adalah beberapa sub menu yang dapat
dikelola dalam menu pendaftaran :
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Gambar 4.3 Tampilan Sub menu Data Calon Pendaftar

Gambar 4.4 Tampilan Sub menu Pengumuman Penerimaan
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Gambar 4.5 Tampilan Sub menu Registrasi

Gambar 4.6 Tampilan Sub menu Jurusan
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Gambar 4.7 Tampilan Sub menu informasi pendaftaran

Kemudian pada menu sekolah,disini admin bisa memasukan data
sekolah yang terdaftar.

Gambar 4.8 Tampilan Menu Sekolah

54

4.1.3

Tampilan Beranda

Tampilan beranda ini berisi tentang info pendaftaran, batasan waktu
pendaftaran dan cara pembayaran registrasi.

Gambar 4.9 Tampilan Beranda User

4.1.4

Tampilan Data Pendaftar

Pada tampilan data pendaftran ini berisikan formulir pendaftaran yang
dapat diisikan oleh calon pendaftar. Di dalam formulir ini berisi beberapa
data yang harus diisikan untuk memenuhi persyaratan dalam proses
pendaftaran.
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Gambar 4.9 Tampilan Form Pendaftaran
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4.1.5

Tampilan Hubungi Kami

Dalam menu hubungi kami tersedia sebuah form yang diperuntukkan
kepada user untuk meletakan komentar atau tanya jawab kepada
administrator. Dengan mencantumkan nomor telepon maka administrator
akan memberikan informasi

yang dibutuhkan

oleh user. Berikut

tampilannya :

Gambar 4.10 Tampilan Form Hubungi Kami
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4.1.6

Tampilan Cetak Kartu Ujian

Setelah para calon pendaftar melakukan pengisian formulir pendaftaran
maka calon pendaftar dapat menyetak kartu ujian dalam bentuk PDF yang
tersedia sebagai syarat dalam mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.
Berikut merupakan tampilan cetak kartu ujian :

Gambar 4.11 Tampilan Form Cetak Kartu Ujian
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4.1.7

Tampilan Data Registrasi

Form data registrasi berisikan data yang harus diisikan pendaftar saat
pendaftar telah dinyataka lulus ujian tertulis yang diadakan perguruan tinggi
terkait. Pendaftar dapat mengisikan no pendaftaran serta scan bukti
pembayaran. Berikut tampilannya :

Gambar 4.12 Tampilan Form Data Registrasi
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4.1.8

Tampilan Pengumuman

Tampilan ini dapat dilihat oleh user sebagai informasi hasil ujian yang
telah dilaksanakan pendaftar. Dalam tampilan ini akan terdapat keterangan
lulus atau tidaknya. Berikut adalah bentuk tampilannya :

Gambar 4.13 Tampilan Pengumuman

4.2.

Pengujian Sistem
Pada tahapan pengujian sistem penulis melakukan pengujian terhadap

program yang telah di buat. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
kemampuan perangkat lunak dalam menangani kondisi yang tidak normal
(mencakup kuantitas/volume) dengan tujuan untuk mempersiapkan banyak
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hal, dari segi sistem adalah untuk memastikan aplikasi web yang
diluncurkan bisa menangani pengakses aplikasi tersebut Berikut ini adalah
penjelasan dari pengujian program rekayasa sistem monitoring pelaporan
hasil penjualan yang telah dikodekan melalui pengujian blackbox (blackbox
testing).
Pengujian blackbox (blackbox testing) adalah salah satu metode
pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas,
khususnya pada input

aplikasi apakah sudah sesuai dengan apa yang

diharapkan atau belum. Tahap pengujian atau testing merupakan salah satu
tahap yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak
(selain tahap perancangan atau desain). Tabel pengujian blackbox adalah
sebagai berikut :
1.

BlackBox Testing Form Login Admin
Respon dari sistem jika user name dan password kosong tidak dapat

melakukan Login. Berikut adalah respon sistem saat melakukan login pada
admin.

Gambar 4.14 BlackBox Testing Form Login Admin
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Gambar 4.15 BlackBox Testing Form Login Admin jika kosong

2.

BlackBox Testing Form Login User
Respon dari sistem saat user melakukan login, jika user name dan

password kosong tidak dapat melakukan Login.

Gambar 4.16 BlackBox Testing Form Login User
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3.

Blackbox Testing Data Pendaftar
Respon dari sistem saat user memasukkan data pendaftaran. Sistem

langsung mengarahkan pada cetak form ujian.

Gambar 4.17 BlackBox Testing Form Pendaftaran

4.

Blackbox Testing Menghapus Data
Respon dari sistem saat admin ingin menghapus data pendaftaran.

Gambar 4.18 BlackBox Testing Hapus Data
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5.

Blackbox Testing Data Registrasi
Respon dari sistem tidak ada masalah,sistem memberikan konfirmasi

kepada admin setelah user melakukan registrasi .

Gambar 4.19 BlackBox Testing Data Registrasi
6.

Blackbox Testing Data Informasi
Respon dari sistem tidak ada masalah,sistem memberikan konfirmasi

kepada admin setelah melakukan update data infomasi.

Gambar 4.20 BlackBox Testing Data Informasi
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4.3.

Tabel Pengujian BlackBox
Adapun hasil pengujian penggunaan sistem dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :
Tabel 4.1 Pengujian Blackbox Form Login Admin
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)
Data
Data Diharapkan
Pengamatan
Kesimpulan
Masukan
Data Admin Muncul Login
Data Masuk Ke
OK
Pengguna
Menu Utama Admin
Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)
Data
Data Diharapkan
Masukan
Data tidak
Menampilkan Pesan
terdaftar
“Login gagal,
pastikan username
dan password anda
benar”
Data
Menampilkan pesan
kosong atau “Please fill out this
tidak diisi
field”
semua

Pengamatan

Kesimpulan

Menampilkan Pesan
“Login gagal,
pastikan username
dan password anda
benar”
Menampilkan pesan
“Please fill out this
field”

OK

OK
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Tabel 4.2 Pengujian Blackbox Form Login User
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)
Data
Masukan

Data Diharapkan

Pengamatan

Kesimpulan

Data User

Muncul Login
Untuk user

Data Masuk Ke
Beranda User

OK

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah)
Data
Masukan

Data Diharapkan

Pengamatan

Kesimpulan

Data tidak
terdaftar

Menampilkan Pesan
“Login gagal,
pastikan username
dan password anda
benar”

Menampilkan Pesan
“Login gagal,
pastikan username
dan password anda
benar”

OK

Data
kosong atau
tidak diisi
semua

Menampilkan pesan
“Please fill out this
field”

Menampilkan pesan
“Please fill out this
field”

OK
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Tabel 4.3 Pengujian Blackbox Pendaftar
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)
Data
Masukan

Data Diharapkan

Pengamatan

Kesimpulan

Klik tab
pendaftaran

Data program
muncul secara
otomati

Ketika klik tombol
data program
muncul

OK

Tabel 4.4 Pengujian Blackbox hapus Data Calon Mahasiswa
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)
Data
Masukan

Data Diharapkan

Pengamatan

Klik tombol
hapus

Program menghapus Ketika ada data
data yang
yang akan dihapus
diinginkan
lalu di berikan
konfirmasi hapus,
maka akan terhapus
semua datanya

Kesimpulan

OK

Tabel 4.5 Pengujian Blackbox Konfirm Data Registrasi
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)
Data
Masukan

Data Diharapkan

Pengamatan

Kesimpulan

Klik tombol
Konfirm

Program muncul
pemberitahuan
konfirmasi

Ketika ada data
yang akan
dikonfirmasi maka
akan muncul
pertanyyan
konfirmasi

OK
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Tabel 4.6 Pengujian Blackbox Update Data Informasi
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)
Data
Masukan

Data Diharapkan

Pengamatan

Kesimpulan

Klik tombol
update

Data dapat diubah
lalu disimpan

Ketika klik tombol
update dapat
merubah informasi
dan kemudian
menyimpan
perubahannya

OK

4.4.

Evaluasi Sistem
Berdasarkan hasil quisioner uji kesesuaian sistem dapat diketahui

penilaian mengenai tampilan setiap komponen – komponen yang ada sudah
sesuai dengan fungsinya dan output yang dihasilkan dari setiap data yang di
input kan sudah sesuai, begitu juga dari segi keamanan sudah dirasa cukup,
karena sistem hanya digunakan untuk dua user yaitu admin,user dimana
setiap pengguna sudah memiliki username dan password sendiri. Berikut
adalah pendapat user tentang uji kesesuaian sistem

a.

Observasi proses input
Observasi proses input dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :
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Tabel 4.7 Observasi proses input
No.

Apakah ada kesalahan dalam proses
penginputan data dari setiap form yang
ada ?
Apakah dalam
proses penyimpanan
ata berhasil ?
Apakah yang membuat sistem baru ini
mudah di oprasikan

1.

2.

3.

Ya

Tidak

-

Tidak

Ya

-

Ya

-

-

Tidak

Apakah pengerjaan dalam pembuatan
sistem baru cukup memakan waktu?

4.

b.

Kegiatan

Observasi proses output
Observasi proses output dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :
Tabel 4.8 Observasi proses output
No.
1.

Kegiatan
Apakah dalam proses cetak
kartu ada kesalahan ?

Ya

Tidak

-

Tidak

Berdasarkan hasil observasi uji kesesuaian sistem dapat diketahui
tanggapan

user

mengenai

kesesuaian

sistem

informasi

pendaftran

mahasiswa baru sudah dapat diterima dan dipahami, sehingga sistem ini
layak digunakan untuk proses pendaftaran mahasiswa baru.
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4.2

Jadwal Penelitian
Selama penelitian berlanjut ada jadwal penelitian yang dilakukan,

digambarkan dalam bentuk ganchart. Jadwal penelitian tersebut adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.9 Jadwal Penelitian
Tahun 2014
No

Nama Kegiatan
Juni

1
2
3
4
5

Analisis dan
Definisi
Persyaratan
Perancangan
Sistem
Implementasi dan
Pengujian Unit
Integrasi dan
Pengujian Sistem
Operasi dan
Pemeliharaan

Juli

Agustus

September

