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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

7.1 Batasan Implementasi 

Dalam implementasinya, Sistem Monitoring UKM tenant Inkubator Bisnis 

Mahasiswa (IBISMA) UII memiliki beberapa batasan-batasan asumsi, batasan 

tersebut diantaranya : 

1. Tidak ada feedback antara pengelola dan UKM tenant. Feedback dilakukan 

saat pertemuan rutin setiap bulan yang diadakan pihak IBISMA UII. 

2. Untuk menanggapi pesan yang dikirimkan oleh pengunjung kepada 

pengelola IBISMA maupun UKM tenant dilakukan secara manual, dapat 

melalui layanan email seperti gmail, ymail dan lain-lain. Sistem hanya 

menampilkan alamat email pengirim pesan. 

3. Sistem Monitoring UKM tenant Inkubator Bisnis Mahasiswa (IBISMA) UII 

dapat diakses melalui Web Browser Desktop. 

 

Untuk pengembangan Sistem Monitoring UKM tenant Inkubator Bisnis 

Mahasiswa (IBISMA) UII ini membutuhkan perangkat lunak dan perangkat keras 

pendukung. Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan antara lain : 

1. Sistem Operasi Windows 

2. Aplikasi Web Browser Google Chrome  

3. XAMPP Version: 3.2.2, sebagai web server. 

4. DB Designer 4. 

5. Balsamiq Mockups Version: 3.2.4 

6. Violet UML editor Version 2.1.0 

7. PHPMyAdmin 

8. Sublime Text Editor 2 

 

Perangkat keras komputer yang dubutuhkan standar spesifikasi hardware 

sebagai berikut : 

1. Processor Intel® Core™ i5-3210M CPU@2.50 GHz. 
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2. RAM 4 GB 

3. Mouse, Keyboard 

4. Layar monitor 

5. CPU (Central Processing Unit) 

 

7.2 Hasil Implementasi Sistem 

Tahap implementasi pada bab ini merupakan hasil realisasi dari 

perancangan yang telah dibuat  kedalam sistem yang sebenarnya. Hal ini untuk 

memastikan bahwa perangkat lunak yang diciptakan sesuai dengan rencana. 

Adapun tampilan hasil implementasi sebagai berikut : 

7.2.1 Halaman Hak Akses Pengunjung 

1. Halaman Beranda 

 Halaman beranda ini merupakan halaman yang pertama kali diakses oleh 

semua user baik pengunjung, pengelola maupun UKM tenant. Pada halaman ini 

terdapat informasi berita, selain itu terdapat form login untuk pengelola maupun 

UKM tenant, serta beberapa link terkait. Halaman dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Beranda 
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2. Halaman Sejarah IBISMA UII 

Halaman berikut merupakan halaman yang memuat konten mengenai sejarah 

IBISMA UII. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
 

 

Gambar 4.2 Halaman Sejarah IBISMA UII 

 

3. Halaman pengurus IBISMA UII 

Halaman pengurus menampilkan informasi yang berisi tentang struktur 

pengurus IBISMA UII.. Halaman pengurus dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Halaman Pengurus IBISMA UII 
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4. Halaman UKM tenant 

Halaman berikut merupakan halaman yang menampilkan informasi tentang 

UKM-UKM  tenant IBISMA UII. Halaman dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Halaman UKM tenant 

 

Pengunjung dapat mengakses informasi UKM tenant lebih lengkap serta 

dapat mengirimkan pesan kepada UKM tenant dengan memilih salah satu UKM 

tenant. Halaman akses informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Informasi UKM tenant 
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Berikut ini tampilan form untuk mengirimkan pesan kepada UKM tenant 

yang dipilih. Form merupakan popup jquery yang meliputi input nama, alamat 

email, subjek pesan, serta isi pesan. Tampilan form dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Form kirim pesan UKM tenant 

 

5. Halaman Kontak 

Halaman berikut ini merupakan halaman kontak yang berisi informasi 

alamat, email, serta nomor telpon yang dapat dihubungi. Selain itu terdapat form 

untuk mengirim pesan kepada pihak pengelola IBISMA UII. Tampilan halaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Halaman Kontak 

 

7.2.2 Halaman Hak Akses Pengelola 

1. Halaman Beranda 

Halaman beranda pengelola ini merupakan halaman yang pertama kali 

diakses pengelola setelah melakukan login melalui form yang ada di halaman 

beranda pengunjung. Halaman ini berisi pemberitahuan pesan baru. Halaman 

beranda dapat dilihat pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Halaman Beranda Pengelola 

 

2. Halaman Akses Pesan 

Pada halaman akses pesan ini dapat dilihat perbedaan pesan yang belum 

dibaca dan telah dibaca, pesan yang belum dibaca memiliki style font bold 

memiliki nilai 0, sedangkan yang sudah dibaca font normal memiliki nilai 1. 

Tampilan list pesan masuk dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Akses Pesan Masuk 

 

Halaman berikut ini merupakan halaman informasi detail pesan masuk. 

Status pesan otomatis akan berubah menjadi 1 apabila pesan sudah dibuka. 

Tampilan halaman informasi pesan masuk tersebut tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Halaman Akses Detail Informasi Pesan Masuk 

 

3. Halaman Kelola Berita 

Halaman kelola berita berikut merupakan kumpulan berita-berita yang sudah 

dimasukkan oleh pengelola. Pengelola dapat menambah, mengedit dan 

menghapus pesan. Halaman dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Kelola Berita 

 

Berikut ini adalah tampilan halaman tambah berita. Halaman ini berisi form 

data berita meliputi judul, kategori berita, cuplikan dan isi berita. Halaman dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Halaman Tambah Berita 

 

Halaman berikut adalah form edit berita dimana pengelola dapat mengubah 

berita yang sudah dimasukkan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Edit Berita 

 

Selain menambah dan mengedit data, pengelola dapat menghapus data berita. 

Saat akan menghapus data akan muncul popup javascript untuk verifikasi apakah 

pengelola yakin untuk menghapus data, menghindari human error yang sering 

terjadi. Aksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Halaman hapus berita 

 

4. Halaman Kelola Profil 

Halaman ini adalah halaman yang memuat beberapa data profil tentang 

IBISMA UII. Pengelola hanya dapat mengedit data. Data tersebut adalah data 

sejarah IBISMA, alamat, nomor telpon dan alamat email. Halaman dapat dilihat 

pada Gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Halaman Kelola Profil 

 

Halaman berikut adalah form edit profil, pengelola dapat mengubah data 

profil yang sudah dimasukkan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Halaman Edit Profil 

 

5. Halaman Kelola Pengurus 

Halaman kelola pengurus adalah halaman yang berisi informasi singkat 

mengenai para pengurus IBISMA UII. Pengelola dapat menambah, mengedit dan 

menghapus data pengurus. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Kelola Pengurus 

 

Berikut ini adalah tampilan halaman tambah pengurus. Halaman ini berisi 

form data pengurus berupa nama, jabatan, email dan nomor telpon. Halaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Halaman Tambah Pengurus 

 

Halaman berikut adalah form edit pengurus, pengelola dapat mengubah data 

yang sudah dimasukkan. Tampilan halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.19. 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Edit Pengurus 

 

6. Halaman Kelola Kategori Bidang 

Halaman kelola kategori bidang berisi tentang macam-macam kategori 

bidang yang ada pada form yang digunakan pada halaman tambah data UKM 

tenant. Pengelola dapat menambah, mengedit dan menghapus data dalam satu 

halaman. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 Halaman Kelola Kategori Bidang 

 

Berikut ini adalah halaman edit kategori bidang. Pengelola hanya perlu 

mengubah nama nama bidang. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21 Halaman Edit Kategori Bidang 

 

7. Halaman Kelola Akun 

Pada halaman kelola akun, pengelola memilik hak untuk mengedit pengelola 

dan UKM tenant. Halaman dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4.22 Halaman Kelola Akun 

 

Halaman berikut adalah form edit akun, pengelola dapat mengubah data akun 

yang sudah dimasukkan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Halaman Edit Akun 

 

8. Halaman Kelola UKM tenant 

Pada halaman ini, terdapat informasi UKM tenant yang diampu oleh IBISMA 

UII. Pengelola dapat menambah, mengedit, menghapus serta melihat data dan 

grafik perkembangan UKM tenant. Halaman dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Kelola UKM tenant 

 

Halaman berikut ini merupakan halaman untuk mengakses informasi data 

UKM tenant, data pemilik tenant dan data perkembangan usaha UKM tenant. 

Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Halaman Akses Informasi UKM tenant 

 

Pada penambahan informasi UKM tenant berisi form data yang dibagi 

menjadi 3 sesi, yaitu sesi penambahan data UKM tenant, data pemilik UKM 

tenant dan data akun UKM tenant. Halaman tambah data UKM tenant dapat 

dilihat pada Gambar 4.26. 

 

 

Gambar 4.26 Halaman Tambah UKM Tenant 

 

Halaman berikut adalah halaman yang berisi form tambah data pemilik UKM 

tenant. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Halaman Tambah Data Pemilik UKM Tenant 

 

Setelah pengelola melakukan input data UKM tenant dan data pemilik UKM 

tenant, yang terakhir pengelola melakukan penambahan akun untuk UKM tenant 

tersebut, pada tahap ini semua data yang telah dimasukkan ke session tersebut 

ditambahkan pada database. Tampilan halaman tambah akun UKM tenant dapat 

dilihat pada Gambar 4.28. 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Tambah Akun UKM Tenant  

 

9. Halaman Akses Komparasi Perkembangan 

Pada halaman ini, pengelola dapat mengakses komparasi data perkembangan 

UKM-UKM tenant pada suatu periode, tahun serta aspek tertentu yang dipilih 

dalam bentuk grafik garis. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Halaman Akses Komparasi Perkembangan 

 

7.2.3 Halaman Hak Akses UKM tenant 

1. Halaman Beranda 

Halaman beranda UKM tenant ini merupakan halaman yang pertama kali 

diakses oleh UKM tenant setelah melakukan login melalui form yang ada di 

halaman beranda pengunjung. Halaman ini berisi pemberitahuan jumlah pesan 

baru yang kemudian akan dihubungkan dengan halaman akses pesan. Halaman 

beranda dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Beranda UKM tenant 

 

2. Halaman Akses Pesan 

Halaman ini memuat pesan yang dikirimkan oleh pengunjung kepada UKM 

tenant tujuan, pada halaman akses pesan ini dapat dilihat perbedaan pesan yang 

belum dibaca dan telah dibaca, pesan yang belum dibaca memiliki style font bold 
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memiliki nilai 0, sedangkan yang sudah dibaca font normal memiliki nilai 1. 

Tampilan list pesan masuk dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

 

 

Gambar 4.31 Halaman Akses Pesan Masuk 

 

3. Halaman Kelola Data UKM 

Pada halaman ini, terdapat informasi UKM-UKM tenant. UKM tenant dapat 

mengedit serta mengakses data UKM tenant tersebut. Halaman  tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.32. 

 

 

Gambar 4.32 Halaman Akses data UKM tenant 
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Berikut ini adalah form edit data UKM tenant. Pada proses ini informasi 

UKM tenant berisi form edit data dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi edit data UKM 

tenant dan edit data pemilik UKM tenant. Halaman edit data UKM tenant dapat 

dilihat pada Gambar 4.33. 

 

 

Gambar 4.33 Halaman Edit data UKM Tenant 

 

Halaman berikut adalah halaman yang form edit data pemilik UKM tenant. 

Perbaruan data UKM tenant ke database dilakukan pada tahap ini. Halaman edit 

data pemilik UKM tenant dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 

 

Gambar 4.34 Halaman Edit Data Pemilik UKM Tenant 
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4. Halaman Galeri Produk 

Halaman ini merupakan halaman untuk menambahkan, mengedit dan 

menghapus informasi UKM tenant berupa foto-foto produk UKM tersebut. 

Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

 

 

Gambar 4.35 Halaman Galeri Produk 

 

Berikut ini adalah tampilan halaman tambah galeri produk. Pada halaman ini 

terdapat form yang harus diisi. Halaman dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

 

Gambar 4.36 Halaman Tambah Galeri Produk 

 

5. Halaman Kelola Perkembangan 

Halaman kelola perkembangan merupakan halaman dimana UKM tenant 

dapat menambah, mengedit dan menghapus data perkembangan. Selain itu, pada 

halaman ini UKM tenant juga dapat mengecek perkembangannya sendiri dalam 

memilih tahun dan aspek yang diinginkan, sehingga pihak UKM tenant juga dapat 
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melihat perkembangan yang dialaminya dalam bentuk grafik garis. Halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

 

Gambar 4.37 Halaman Kelola Perkembangan 

 

Berikut ini adalah tampilan halaman tambah data perkembangan. Pada 

halaman ini terdapat form yang harus diisi. UKM tenant tidak bisa menambahkan 

data pada bulan dan tahun yang sama. Halaman dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

 

Gambar 4.38 Halaman Tambah Data Perkembangan 

 

Halaman berikut ini adalah halaman yang menunjukkan alert yang 

menandakan bahwa data gagal dimasukkan karena data pada bulan dan tahun 
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tersebut sudah pernah dimasukkkan. Tampilan halaman tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.39. 

 

 

Gambar 4.39 Halaman Alert Gagal Tambah Data Perkembangan 

 

6. Halaman Kelola Akun 

UKM tenant dapat melakukan perbaruan data akun dengan cara mengakses 

gambar user pada bagian kanan atas halaman. Halaman dapat dilihat pada Gambar 

4.40. 

 

 

Gambar 4.40 Halaman akses pengaturan akun 

 

Pada halaman dibawah ini terdapat form untuk mengubah data akun yang 

berupa username dan password. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 

4.41. 
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Gambar 4.41 Halaman kelola akun 

 

7.3 Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan cara wawancara kepada perwakilan 

pengurus IBISMA UII, UKM tenant serta pengunjung biasa untuk melakukan uji 

coba terhadap sistem.  

Wawancara ini dilakukan untuk mengertahui penilaian pengguna terhadap 

sistem yang sudah dibangun. Berikut ini adalah uraian wawancara yang telah 

dilakukan oleh penulis. 

 

Tabel 4.1 Tabel Wawancara dengan Pengurus 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Menurut anda, apakah 

dengan adanya sistem 

informasi mempermudah 

dalam Monitoring UKM 

tenant ? 

Menurut saya, dengan adanya sistem 

informasi ini sangat membantu sekali 

dalam melakukan Monitoring kepada 

UKM Tenant IBISMA UII. 

2 

Menurut anda, apakah sistem 

mempermudah dalam 

pengelolaan dan publikasi 

informasi umum IBISMA 

UII? 

Sangat mempermudah sekali dalam 

pengelolaan dan publikasi tentang 

informasi IBISMA secara keseluruhan. 

3 

Menurut anda, bagaimana 

dengan proses-proses pada 

sistem? 

Menurut saya, sistem informasi ini sangat 

mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. 
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No Pertanyaan Jawaban 

4 

Menurut anda, apakah semua 

fungsi sistem sudah berjalan 

dengan baik ? 

Menurut saya semua fungsi pada sistem ini 

semua berjalan dengan baik. 

5 

Menurut anda, apakah sistem  

sudah sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan? 

Semua fungsi pada sistem ini sudah sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh 

pengelola IBISMA UII. Khususnya 

kebutuhan publikasi dan Monitoring. 

 

 

Tabel 4.2 Tabel Wawancara dengan UKM tenant 1 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Menurut anda, bagaimana 

dengan proses-proses pada 

sistem? 

Sistem ini memiliki tampilan yang 

membuat  mudah untuk di aplikasikan.  

2 

Menurut anda, apakah semua 

fungsi sistem sudah berjalan 

dengan baik ? 

Semua fungsi termasuk tombol-tombol, 

navigasi, proses penambahan 

perkembangan dan edit data sudah berjalan 

dengan baik. 

3 

Menurut anda, apakah sistem 

sudah membantu UKM 

tenant dalam meMonitoring 

perkembangan? 

Ya, sistem membuat Monitoring dalam 

bentuk grafik membantu mengoreksi 

perkembangan usaha tiap bulannya. 

 

Tabel 4.3 Tabel Wawancara dengan UKM tenant 2 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Menurut anda, bagaimana 

dengan proses-proses pada 

sistem? 

Proses-proses mudah dipahami, 

tampilannya enak dilihat. 

2 Menurut anda, apakah semua Fungsi-fungsi sudah berjalan dengan baik. 
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No Pertanyaan Jawaban 

fungsi sistem sudah berjalan 

dengan baik ? 

3 

Menurut anda, apakah sistem 

sudah membantu UKM 

tenant dalam meMonitoring 

perkembangan? 

Ya, sangat membantu untuk melihat turun 

naik perkembangan usaha dalam berbagai 

aspek. 

 

Tabel 4.4 Tabel Wawancara dengan UKM tenant 3 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Menurut anda, bagaimana 

dengan proses-proses pada 

sistem? 

Proses cukup singkat sehingga tidak 

membuat pengguna bingung. 

2 

Menurut anda, apakah semua 

fungsi sistem sudah berjalan 

dengan baik? Fungsi apa saja 

yang anda ketahui dari 

sistem tersebut? 

Semua fungsi sudah berjalan dengan baik. 

Di antaranya untuk akses pesan dari 

pengunjung, edit profil dan penambahan 

perkembangan. 

3 

Menurut anda, apakah sistem 

sudah membantu UKM 

tenant dalam meMonitoring 

perkembangan? 

Sistem sangat membantu untuk 

memperbaiki usaha UKM dengan 

Monitoring yang ditampilkan. 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap salah satu 

pengelola IBISMA UII dan beberapa UKM tenant dapat disimpulkan secara 

keseluruhan bahwa fungsi-fungsi Sistem Monitoring UKM Tenant Inkubator 

Bisnis Mahasiswa (IBISMA) UII sudah berjalan dengan baik, memiliki tampilan 

yang mudah dipahami dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. 




