
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi adalah tahapan di mana sistem dibangun agar dapat 

dijalankan sesuai kebutuhan dari pengguna, sehingga diketahui apakah 

sistem yang telah dibangun sesuai dengan rencana dan tujuan yang 

diharapkan. 

Selama pembuatan sistem ini, adapun beberapa perangkat 

pendukung yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Salah 

satunya perangkat pendukung sebagai berikut: 

1. Apache, diperlukan untuk menjalankan fungsi php agar dapat 

berjalan di browser. 

2. MySQL, diperlukan untuk memanajemen basisdata tempat 

menyimpan dan mengatur data sistem secara terstruktur. 

3. Netbeans, diperlukan untuk menyusun atau membangun sistem 

karena sebagai script editor. 

4. Codeigniter Framework PHP, diperlukan untuk mempermudah 

dalam membangun fungsi-fungsi php sehingga lebih 

menoptimalkan waktu dalam membangun sebuah sistem. 

5. Bootstrap Framework CSS, diperlukan untuk membangun design 

sistem yang lebih elegant dan agar lebih mengoptimalkan waktu 

dalam mendesign sistem. 

6. Browser Chrome dan Mozilla, diperlukan untuk menjalankan sistem. 

7. Windows 10 64-bit, diperlukan untuk menjalankan semua fungsi 

diatas. 
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4.2 Implementasi Antarmuka 

 Implementasi antarmuka merupakan hasil dari implementasi sistem 

ke dalam antarmuka pengguna sehingga pengguna dapat dengan mudah 

menggunakan sistem. Berikut beberapa antarmuka yang akan sering diakses 

oleh pengguna dan dikelompokkan berdasarkan use case diagram yang 

telah dibuat. 

4.2.1 Mengelola Pekerjaan (KP) Mahasiswa 

a. Halaman Persetujuan KP 

Halaman ini merupakan halaman untuk menyetujui judul KP 

yang masuk. Halaman ini hanya terdapat untuk pengguna yang 

memiliki role staf jurusan. Halaman persetujuan KP dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Halaman Persetujuan Judul KP 

 

b. Halaman Cetak Surat Permohonan 

Halaman ini digunakan staf akademik untuk mencetak surat 

permohonan KP ke perusahaan. Setelah disetujui jurusan, maka 

judul akan masuk ke halaman ini. Halaman cetak surat permohonan 

dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Halaman Cetak Surat Permohonan KP 

 

c. Halaman Set Dosen Pembimbing 

Apabila judul diterima perusahaan, maka staf jurusan akan 

menunjuk dosen pembimbing untuk mahasiswa tersebut. Daftar 

pembimbing berupa list dropdown. Halaman set dosen pembimbing 

dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Halaman Set Dosen Pembimbing 

 

4.2.2 Mengelola Berita 

a. Halaman Upload Berita 

Halaman ini terdapat pada akun tiap staf. Berfungsi untuk 

menulis berita yang kemudian ditampilkan di halaman beranda. 

Halaman dapat dilihat pada gambar 4.4. 



43 

 

 

Gambar 4.4 Halaman Upload Berita 

 

4.2.3 Monitoring Pekerjaan (KP) Mahasiswa 

a. Halaman Monitoring Mahasiswa 

Halaman ini terdapat pada akun sekretaris jurusan dan staf 

jurusan untuk monitoring mahasiswa – mahasiswa yang mengalami 

keterlambatan dalam hal pengerjaan KPnya. Halaman monitoring 

bisa dilihat pada gambar 4.5.  

 

Gambar 4.5 Halaman Monitoring Mahasiswa 
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4.2.4 Mengelola Daftar Dosen 

a. Halaman List Dosen 

Halaman ini untuk setting apakah seorang dosen bisa 

membimbing KP atau tidak. Halaman list dosen dapat dilihat pada 

gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Halaman List Dosen 

b. Halaman Tambah Dosen 

Halaman ini terdapat pada akun staf jurusan untuk 

menambah user staf dan dosen. Halaman ini dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Halaman Tambah Dosen 
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4.2.5 Mengelola Bimbingan Mahasiswa 

a. Halaman Persetujuan Bimbingan 

Halaman ini hanya terdapat pada akun dosen pembimbing. 

Pada halaman ini akan ditampilkan semua permintaan bimbingan 

oleh mahasiswa yang ada di bawah bimbingannya. Halaman 

persetujuan bimbingan dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Halaman Persetujuan Bimbingan 

4.2.6 Mengelola Pekerjaan (KP) 

a. Halaman Pendaftaran Judul 

Halaman ini digunakan untuk mahasiswa yang akan 

mendaftarkan judul KP nya. Field yang diisi judul, konsentrasi, 

tempat, alamat. Tetapi tidak pada semua jurusan memerlukan 

konsentrasi. Form yang diisi seperti gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Halaman Daftar Judul KP 

 

Setelah berhasil mendaftar maka akan muncul notifikasi pendaftaran 

berhasil, dan field form pun menjadi read-only / tidak bisa diisi 

kembali. 

b. Laporan Permohonan KP 

Setelah dicetak surat permohonannya oleh staf KP/TA, maka 

mahasiswa memberikan surat permohonan ke perusahaan. Halaman 

ini merupakan halaman di mana mahasiswa melaporkan apakah 

judulnya diterima atau ditolak perusahaan. Halaman laporan 

permohonan KP dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Halaman Permohonan KP 
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Apabila menekan tombol diterima perusahaan, maka akan muncul 

notifikasi untuk bertemu staf jurusan untuk mendapat dosen 

pembimbing. 

c. Mengajukan Bimbingan 

Halaman ini merupakan halaman pengajuan bimbingan di 

mana mahasiswa dapat mengajukan bimbingan sesuai dosen 

pembimbingnya. Halaman pengajuan bimbingan dapat dilihat pada 

gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Halaman Pengajuan Bimbingan 

 

Setelah mengajukan bimbingan, akan muncul notifikasi jika 

pengajuan berhasil dan form menjadi tidak dapat diisi sebelum 

bimbingan yang diajukan sudah disetujui oleh dosen pembimbing. 

d. Mengajukan Presentasi Hasil KP 

Halaman ini akan muncul apabila mahasiswa sudah 

melakukan bimbingan minimal satu kali. Untuk mengajukan ujian / 

presentasi hasil KP, mahasiswa cukup menekan tombol “Submit 

Request”. Halaman pengajuan ujian dapat dilihat pada gambar 4.12. 



48 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Pengajuan Ujian Hasil KP 

 

Setelah mahasiswa mengajukan ujian / presentasi, maka akan 

muncul notifikasi bahwa permintaan berhasil. 

4.2.7 Mengelola User 

a. Halaman Tambah User 

Halaman ini ditujukan untuk menambah data user yang 

belum memiliki akun untuk login ke sistem. Cara akses halaman ini 

adalah dengan menekan menu “Tambah User” atau “Daftar Baru” 

pada home. Halaman tambah user dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Halaman Tambah User 
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Apabila pengguna sudah mendaftarkan akun dan berhasil, maka 

akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil. 

4.2.8 Melihat Arsip Pekerjaan 

Halaman ini berfungsi untuk melihat daftar KP mahasiswa baik yang 

aktif maupun yang sudah sudah selesai. Halaman ini dapat dilihat pada 

gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Lihat KP 

4.2.9 Authentifikasi 

a. Halaman Daftar Baru 

Halaman ini ditujukan untuk pengguna baru yang belum 

memiliki akun untuk login ke sistem. Cara akses halaman ini adalah 

dengan menekan menu “Daftar Baru” di header kanan atas. Halaman 

daftar baru dapat dilihat pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Halaman Daftar Baru 

 

Apabila pengguna sudah mendaftarkan akun dan berhasil, maka 

akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil. 

b. Login 

Halaman ini seperti halaman login pada umumnya, berfungsi 

untuk masuk ke dalam sistem agar dapat menggunakan fitur – fitur 

sesuai rolenya. Tampilan login dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Halaman Login 
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4.3 Pengujian Sistem 

4.3.1 Pengujian Sistem Unit 

Pengujian sistem unit dilakukan oleh penulis untuk mengecek setiap alur 

dan hasil yang terjadi dari setiap aksi hingga benar dan berjalan lancar. Pengujian 

ditulis berdasarkan use case. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian Sistem Unit 

Use 

Case 
Skenario Hasil Kesimpulan 

1 

“Persetujuan Judul – Terima 

Judul” 

1. Login sebagai staf jurusan.  

2. Kemudian pilih menu 

“Persetujuan Proposal”.   

3. Akan muncul daftar judul yang 

diajukan oleh mahasiswa. Untuk 

menerima, klik “Terima Judul”. 

1. Status terakhir di database 

berubah menjadi 2, yaitu 

“diterima jurusan”. 

2. Judul yang sudah diterima 

akan muncul di akun staf 

KP. 

Berhasil 

1 

“Persetujuan Judul – Tolak 

Judul” 

1. Login sebagai staf jurusan. 

2. Kemudian pilih menu 

“Persetujuan Proposal”.  

3. Akan muncul daftar judul yang 

diajukan oleh mahasiswa. Untuk 

menerima, klik “Terima Judul”. 

1. Status terakhir di database 

berubah menjadi 10, yaitu 

“ditolak”. 

2. Muncul form untuk mengisi 

alasan ditolak. 

Berhasil 

1 

“Cetak Surat Permohonan” 

1. Login sebagai staf KP. 

2. Kemudian pilih menu “Cetak 

Surat Permohonan”. 

3. Akan muncul daftar judul KP 

yang telah disetujui oleh staf 

jurusan. Untuk mencetak, klik 

“Cetak”. 

1. Setelah klik cetak, muncul 

surat permohonan ke 

perusahaan. 

2. Status terakhir di database 

berubah menjadi 3, yaitu 

“diterima kp/ta”. 

3. Judul yang sudah dicetak 

surat permohonannya, akan 

muncul di akun mahasiswa, 

menunggu laporan apakah 

diterima perusahaan atau 

tidak. 

Berhasil 

1 

“Set Dosen Pembimbing” 

1. Login sebagai staf jurusan. 

2. Kemudian pilih menu “Set 

DosPem”. 

3. Akan muncul judul KP 

mahasiswa yang sudah 

dikonfirmasi bahwa diterima 

perusahaan. Staf jurusan dapat 

menentukan dosen pembimbing 

dengan memilih dari daftar drop-

1. Status terakhir di database 

berubah menjadi 5, yaitu 

“resmi” dan aktif. 

2. Judul yang sudah diset dosen 

pembimbingnya masuk ke 

dalam fitur “Ganti DosPem”. 

Berhasil 
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down dan mengklik tombol 

“simpan”. 

2 

“Upload Berita” 

1. Login sebagai staf jurusan / staf 

KP. 

2. Pilih menu “Upload Berita”. 

3. Akan muncul form untuk isian 

berita. Apabila sudah selesai, 

klik tombol “post” untuk posting 

berita ke home. 

 

1. Berita muncul di home. 

2. Berita tersimpan di database. 

Berhasil 

3 

“Monitoring Mahasiswa” 

1. Login sebagai sekretaris jurusan 

/ staf jurusan. 

2.  Pilih menu “Pengawasan”. 

3. Terdapat pilihan drop-down 

untuk menampilkan data yang 

ingin dilihat.  Setelah memilih, 

klik tombol “submit”. 

1. Data ditampilkan 

berdasarkan pilihan. 

2. Jika tidak ada data yang 

cocok dengan keadaan yang 

dipilih, maka tabel akan 

tetap kosong. 

Berhasil 

4 

“List Dosen” 

1. Login sebagai staf jurusan. 

2. Pilih menu “Daftar Dosen”. 

3. Akan muncul nama – nama 

dosen yang sudah ada di dalam 

sistem dan bisa diset apakah 

dosen tersebut bisa membimbing 

atau tidak. 

4. Apabila melakukan perubahan, 

klik “set” di samping nama 

dosen yang diubah. 

1. Ditampilkan semua nama 

dosen yang sudah 

didaftarkan di sistem 

2. Bila ada perubahan, data di 

database ikut berubah 

Berhasil 

4 

“Tambah Dosen” 

1. Login sebagai staf jurusan / 

admin. 

2. Pilih menu “Tambah Dosen”. 

3. Setelah mengisi data sesuai 

form, klik tombol “Confirm”. 

1. Data dosen yang 

ditambahkan masuk ke 

database. 

2. Nama dosen muncul di menu 

“Daftar Dosen” 

Berhasil 

5 

“Persetujuan Bimbingan – Terima 

Bimbingan” 

1. Login sebagai dosen 

pembimbing. 

2. Pilih menu “Bimbingan”. 

3. Akan tampil daftar permintaan 

bimbingan oleh mahasiswa. 

4. Untuk menerima, klik “accept”. 

1. Data tersimpan pada 

database. 

2. Status terakhir di database 

berubah menjadi 6, yaitu 

“bimbingan” dan pada arsip 

KP menjadi in progress. 

3. Setelah klik “accept”, 

bimbingan tidak muncul 

pada halaman dosen 

pembimbing lagi dan 

mahasiswa dapat mengisi 

form untuk request 

bimbingan lagi. 

Berhasil 
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5 

 
“Persetujuan Bimbingan – Tolak 

Bimbingan” 

1. Login sebagai dosen 

pembimbing. 

2. Pilih menu “Bimbingan”. 

3. Akan tampil daftar permintaan 

bimbingan oleh mahasiswa. 

4. Untuk menerima, klik “reject”. 

1. Data tersimpan pada 

database. 

2. Setelah klik “reject”, 

bimbingan tidak muncul 

pada halaman dosen 

pembimbing lagi dan muncul 

form alasan ditolak. 

 

 

 

Berhasil 

6 

“Pendaftaran Judul KP” 

1. Login sebagai mahasiswa. 

2. Pilih menu “Pendaftaran”. 

3. Akan ditampilkan form untuk 

mendaftarkan judul dan tempat 

KP. Setelah mengisi form, klik 

“confirm” untuk mendaftarkan 

judul. 

1. Data tersimpan pada 

database. 

2. Judul yang telah disubmit 

muncul di akun staf jurusan 

untuk disetujui. 

3. Status KP di database adalah 

1, yaitu daftar. 

4. Form pendaftaran menjadi 

read-only. 

Berhasil 

6 

“Permohonan KP - Diterima” 

1. Login sebagai mahasiswa. 

2. Pilih menu “Permohonan” 

3. Akan ditampilkan data KP 

mahasiswa, disertai tombol 

“Diterima Perusahaan” dan 

“Ditolak Perusahaan”. 

4. Jika KP diterima perusahaan, 

klik “Diterima Perusahaan” 

 

1. Setelah klik diterima, staf 

jurusan dapat menentukan 

dosen pembimbing. 

2. Data tersimpan di database 

3. Status KP menjadi 4, yaitu 

“diterima perusahaan”. 

Berhasil 

6 

“Permohonan KP - Ditolak” 

1. Login sebagai mahasiswa. 

2. Pilih menu “Permohonan” 

3. Akan ditampilkan data KP 

mahasiswa, disertai tombol 

“Diterima Perusahaan” dan 

“Ditolak Perusahaan”. 

4. Jika KP ditolak perusahaan, klik 

“Ditolak Perusahaan”. 

1. Data tersimpan di database. 

2. Jika ditolak, mahasiswa 

harus melakukan 

pendaftaran judul lagi. 

3. Status KP menjadi 10, yaitu 

“ditolak”. 

Berhasil 

6 

“Pengajuan Bimbingan” 

1. Login sebagai mahasiswa. 

2. Pilih menu “Bimbingan”. 

3. Mengisi form untuk pengajuan 

bimbingan. 

4. Setelah selesai mengisi form, 

klik tombol “submit request”. 

1. Data tersimpan di database. 

2. Setelah klik submit, request 

bimbingan muncul di 

halaman dosen pembimbing 

Berhasil 

6 

“Pengajuan Seminar KP” 

1. Login sebagai mahasiswa. 

2. Pilih menu “Ujian”. 

3. Akan ditampilkan data KP milik 

mahasiswa tersebut, untuk 

mengajukan seminar KP klik 

tombol “submit request”. 

1. Data tersimpan di database.  

2. Setelah klik submit, 

mahasiswa tidak bisa 

menekan lagi tombol submit 

3. Request muncul di halaman 

sekjur / dosen pembimbing 

Berhasil 
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7 “Tambah User” 

1. Login staf jurusan / admin 

2. PIlih menu “tambah dosen / 

tambah mahasiswa”. 

3. Akan ditampilkan form untuk 

menambah user 

4. Setelah selesai mengisi kolom – 

kolom yang diperlukan, klik 

tombol “confirm”. 

1. Data tersimpan di database. 

2. User yang sudah didaftarkan 

dapat masuk ke sistem untuk 

menggunakan fitur yang ada, 

sesuai rolenya. 

 

 

 

 

Berhasil 

8 

“Lihat KP” 

1. Pilih menu “Cari KP”. 

2. Kemudian pilih kategori data 

yang akan ditampilkan. 

3. Klik icon  untuk 

menampilkan data. 

1. Data ditampilkan sesuai 

kategori yang dipilih. 
Berhasil 

9 

“Daftar Baru” 

1. Pilih menu “Daftar Baru” pada 

home. 

2. Akan ditampilkan form untuk 

daftar baru. 

3. Setelah selesai mengisi kolom – 

kolom yang diperlukan, klik 

tombol “confirm”. 

1. Data tersimpan di database. 

2. User dapat login setelah 

daftar. 

Berhasil 

9 

“Login” 

1. Pilih menu “Login” pada home. 

2. User akan dibawa ke halaman 

login. 

3. User dapat masuk ke sistem 

setelah memasukkan nomor 

induk dan password. 

1. User berhasil masuk ke 

sistem. 

2. Nama user akan terus 

ditampilkan di header setelah 

berhasil login. 

3. Jika nama diklik, akan 

membawa user ke halaman 

“Edit Profil”. 

Berhasil 

Berdasarkan 19 butir uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses yang terjadi 

di dalam sistem ini sudah sesuai alur dan hasil yang terjadi dari setiap aksi sudah 

benar, berjalan lancar, dan dinyatakan berhasil. 

 

4.3.2 Pengujian Sistem oleh User Terlibat 

Pengujian ini dilakukan oleh user yang terlibat di dalamnya, antara lain: 

sekretaris jurusan, staf jurusan, staf KP, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Untuk 

skala penilaian diberikan skala dari 1 – 4, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1 adalah “Tidak Sesuai”, 2 adalah “Kurang Sesuai”, 3 adalah “Sesuai”, dan 4 adalah 

“Sangat Sesuai” 
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4.3.2.1 Sekretaris Jurusan  

Pada bagian ini uji coba dilakukan oleh sekretaris jurusan pada Fakultas 

Teknologi Informasi untuk mencoba fitur – fitur yang berkaitan dengan sekretaris 

jurusan. Pengujian dilakukan terhadap 2 sekretaris jurusan. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengujian Sekretaris Jurusan 

No Fitur 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Persetujuan Judul   50% 50% 

2 Monitoring  50%  50% 

2 Kelola Presentasi KP   100%  

3 Kelola Daftar Dosen   50% 50% 

4 Lihat Judul KP   50% 50% 

5 Edit Profil   50% 50% 

Fitur pada sekretaris jurusan secara umum sudah sesuai, hanya saja masih 

ada kekurangan pada monitoring. Sekretaris jurusan menyarankan agar ditunjukkan 

juga status / progress KP mahasiswa, seperti: progress surat KP bagaimana, sudah 

open house belum, atau sudah keluar nilai belum. 

 

4.3.2.2 Staf Jurusan 

Pada bagian ini uji coba dilakukan oleh staf jurusan pada Fakultas 

Teknologi Informasi untuk mencoba fitur – fitur yang berkaitan dengan staf jurusan. 

Pengujian dilakukan terhadap 4 staf jurusan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Pengujian Staf Jurusan 

No Fitur 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Persetujuan Proposal 25% 50% 25%  

2 Set Dosen Pembimbing 25%  25% 50% 

3 Ganti Dosen Pembimbing 25%  50% 25% 
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4 Monitoring   100%  

5 Melihat Daftar Mahasiswa   75% 25% 

6 Kelola Daftar Dosen   75% 25% 

7 Tambah User   50% 50% 

8 Upload Berita   75% 25% 

9 Edit Profil   75% 25% 

10 Lihat Judul KP   75% 25% 

Fitur pada staf jurusan secara umum sudah sesuai, namun masih disertai 

beberapa kekurangan. Untuk persetujuan proposal memiliki penilaian yang kurang 

karena pada beberapa jurusan di FTI yang berhak untuk menyetujui adalah ketua / 

sekretaris jurusan, contohnya di jurusan Teknik Kimia. Ada juga yang bersifat 

optional karena tidak semua perusahaan meminta proposal. Untuk fitur set dosen 

pembimbing, ada penilaian yang kurang karena di jurusan tersebut yang berhak 

untuk set dosen pembimbing adalah sekretaris jurusan, berlaku juga untuk ganti 

dosen pembimbing. Ditambahkan juga saran lainnya, berikut beberapa di 

antaranya: ditambahkan fitur ekspor data, fitur untuk melihat list perusahaan yang 

sudah pernah dijadikan tempat KP, fitur untuk melihat jumlah bimbingan yang 

sedang berlangsung pada tiap dosen, dan lebih dilengkapi lagi data – data saat 

mendaftar KP. 

 

4.3.2.3 Staf KP 

Pada bagian ini uji coba dilakukan oleh staf KP pada Fakultas Teknologi 

Informasi untuk mencoba fitur – fitur yang berkaitan dengan staf KP. Pengujian 

dilakukan terhadap 1 staf KP. Hasil pegujian dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Pengujian Staf KP 

No Fitur 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Cetak Surat Permohonan  100%   

2 Rekap Nilai Akhir  100%   

3 Upload Berita 100%    
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4 Lihat Judul KP   100%  

5 Edit Profil   100%  

 Fitur pada staf KP masih kurang bisa mengakomodir kebutuhan staf KP, 

karena dari 5 poin penilaian, 3 di antaranya mendapat nilai kurang. Untuk cetak 

permohonan kurang sesuai karena pada saat diujikan, proses cetak sudah bisa 

berfungsi namun file surat permohonan KP belum ada. Untuk rekap nilai akhir 

kurang sesuai dikarenakan staf KP tidak perlu untuk set nilai. Staf KP hanya akan 

melakukan olah data, oleh karena itu diberikan saran yaitu dimunculkan tanggal 

mulai KP, tanggal open house / selesai KP, dan lama KP. Untuk fitur upload berita 

dinilai tidak sesuai karena staf KP tidak pernah menulis berita / pengumuman dan 

biasanya dilakukan oleh staf jurusan. Diberikan juga saran untuk memunculkan 

status KP seperti: berapa kali pengajuan sampai diterima KP, dimunculkan juga 

status apabila ganti dosen pembimbing, dan atau KP yang pending. 

 

4.3.2.4 Dosen Pembimbing 

Pada bagian ini uji coba dilakukan oleh dosen pembimbing pada Fakultas 

Teknologi Informasi untuk mencoba fitur – fitur yang berkaitan dengan staf KP. 

Pengujian dilakukan terhadap 5 dosen pembimbing. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Pengujian Dosen Pembimbing 

No Fitur 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Mengelola Bimbingan  80% 20%  

2 Mengelola Presentasi KP  80% 20%  

3 Rekap Nilai Akhir  40% 40% 20% 

4 Lihat Judul KP  20% 40% 40% 

5 Edit Profil   80% 20% 

Fitur pada dosen pembimbing beberapa dinyatakan sudah sesuai namun ada 

juga beberapa saran agar fitur – fitur tersebut lebih baik. Untuk fitur mengelola 

bimbingan masih kurang karena komunikasi yang terjadi masih satu arah. Log dan 

riwayat bimbingan disarankan ditampilkan sehingga terpantau KP tersebut sudah 
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sampai mana, terakhir bimbingan tentang apa. Dosen juga menyarankan agar dapat 

membuat jadwal bimbingan, sehingga mahasiswa tinggal memilih dari jadwal yang 

ada. Untuk fitur mengelola presentasi / seminar KP juga ada beberapa saran, seperti 

ditambahkan kolom untuk menentukan tempat seminar KP. Kemudian ditampilkan 

juga jadwal bimbingan dosen yang bersangkutan, sehingga dosen bisa melihat 

kembali di tanggal berapa saja dia menguji seminar. Untuk fitur rekap nilai akhir 

disarankan mempunyai fungsi untuk edit nilai. 

Diberikan juga beberapa saran tambahan, beberapa di antaranya yaitu:  

a. Ditambahkan kolom kontak pembimbing di lapangan, untuk komunikasi 

dua arah dengan pembimbing KP. 

b. Desain tabel dibenahi 

c. Ada fitur untuk melihat daftar mahasiswa yang sedang dibimbing maupun 

yang sudah selesai dibimbing. 

d. Field presentasi hasil KP dilengkapi lagi 

e. Ditambahkan field foto pada profil dan dapat dilihat oleh mahasiswa, 

sehingga mahasiswa tidak kebingungan jika ia belum pernah bertemu 

dengan dosen pembimbing. 

 

4.3.2.5 Mahasiswa 

Pada bagian ini uji coba dilakukan oleh mahasiswa pada Fakultas Teknologi 

Informasi untuk mencoba fitur – fitur yang berkaitan dengan mahasiswa. Pengujian 

dilakukan terhadap 5 mahasiswa. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Pengujian Mahasiswa 

No Fitur 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Pendaftaran Judul KP   100%  

2 Laporan Permohonan KP   100%  

3 Pengajuan Bimbingan   80% 20% 

4 Pengajuan Open House   100%  

5 Upload Laporan Final   100%  
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6 Lihat Judul KP   60% 40% 

7 Download   100%  

8 Edit Profil   100%  

 Fitur pada mahasiswa secara umum sudah sesuai, namun tetap ada beberapa 

saran, antara lain: tampilan – tampilan dirapikan lagi, datetime picker jika tidak bisa 

berfungsi dengan baik bisa dibuat 2 kolom, date picker sendiri dan time picker 

sendiri, serta diberi notifikasi setiap melakukan aksi. 

 

4.4 Hasil Evaluasi 

Dalam membangun dan mengembangkan sebuah sistem, tentunya masih 

terdapat banyak kelemahan dan kelebihan. Sistem ini dibangun dengan tujuan agar 

dapat menangani hal-hal yang berkaitan dengan kerja praktek dan dapat 

diintegrasikan pada semua jurusan di FTI UII dengan aman. Selain itu agar 

memudahkan para pengguna yang terlibat di dalam sistem untuk memanajemen hal 

– hal yang berkaitan dengan KP. 

Pada pengujiannya di lapangan, fitur – fitur yang ada di sistem ternyata 

masih ada yang kurang sesuai dan tidak sesuai dikarenakan beberapa hal. Akan 

tetapi penulis juga mendapat banyak saran untuk memperbaiki fitur yang ada, serta 

untuk menutupi kelemahan yang ada.  Saran – saran ini untuk kemudian 

diaplikasikan pada pengembangan selanjutnya, sehingga semua pengguna yang 

terlibat dapat terakomodir kebutuhannya dan dapat dimudahkan dalam hal 

penggunaan sistem dan pengelolaan KP.


