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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana suatu sistem telah dirancang 

dioperasikan dalam keadaan yang sebenarnya. Sehingga melalui tahap ini sistem dapat 

diketahui kelayakannya dalam penggunaan. Berikut ini merupakan implementasi dari 

Sistem informasi tracer study alumni: 

1. Halaman Login 

Halaman login digunakan oleh user untuk masuk kedalam sistem. Pada sistem ini 

terdapat dua level yaitu user biasa dan admin. Data user biasa dan admin disimpan 

dalam pada tabel user. Pada form login user harus memasukkan username yaitu berupa 

nim dan password. Pada halaman login juga terdapat opsi daftar dan forget password. 

Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1 Halaman login 
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2. Halaman Alumni Daftar 

 Halaman daftar digunakan untuk mendaftarkan diri pada sistem agar dapat 

menjadi user dan mengakses kedalam sistem. Pada halaman daftar terdapat form yang 

harus diisi yaitu: nim, nama, ipk, email dan password. Beberapa info dibutuhkan agar 

admin dapat mengetahui kalau yang mendaftar adalah alumni teknik informatika uii. 

Pada form daftar data akan tersimpan pada tabel user di database tapi dengan status 

nonaktif. Halaman daftar dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Halaman pendaftaran 

 

3. Halaman forget password 

 Halaman forget password digunakan bagi user yang lupa dengan password 

login. Dalam form forget password user harus mengisi nim yang terdaftar pada sistem 
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lalu sistem akan mengirim ke email dari nim tersebut. Halaman forget password dapat 

dilihat pada gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Halaman forget password 

 

4. Halaman Admin 

 Halaman admin merupakan halaman pertama admin setelah login. Pada 

halaman admin ini terdapat beberapa informasi seperti jumlah data lulusan, jumlah user 

yang telah aktif, jumlah user yang belum aktif dan jumlah user aktif yang belum 

mengisi kuesionernya. Pada halaman admin terdapat menu admin, import data lulusan, 

data lulusan, user register, import data kuesioner dan data kuesioner. Halaman admin 

dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Halaman admin 

 

5. Halaman Import Data Lulusan 

 Halaman import data lulusan digunakan untuk mengimport data lulusan. Data 

lulusan yang dapat diimport adalah data yang berada pada file csv dimana format tabel 

telah ditentukan dan dengan beberapa ketentuan lainnya yaiut :  

1. kolom berupa nim, nama mahasiswa, sks kumulatif, tanggal lulus pendadaran, 

tanggal yudicium dan IPK.  

2. data yang masuk dimulai dari baris ke-2 file csv.  

3. tidak boleh terdapat tanda petik(') di dalam data. 

Halaman import dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Halaman import data lulusan 

 

Dan pada saat file CSV berhasil diimpor maka akan muncul tampilan file sukses 

diupload seperti pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tampilan file CSV telah berhasil diimpor 

 

6. Halaman Data Lulusan 

 Halaman data lulusan merupakan halaman untuk menampilkan data lulusan 

yang telah diimport pada halaman import data lulusan. Pada halaman ini data lulusan 

ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel data lulusan berisi no, nim, nama mahasiswa, 

sks kumulatif, tanggal lulus pendadaran, tanggal yudicium dan IPK. Halaman data 

lulusan dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Halaman data lulusan 

 

7. Halaman User Register 

 Halaman user register merupakan halaman untuk menampilkan data alumni 

yang mendaftar. Pada halaman ini terdapat info user yang mendaftar yaitu nim, nama 

dan email. Pada halaman user register admin dapat melakukan aktivasi terhadap user 

atau menghapus terhadap data tersebut. Saat admin meng klik tombol aktivasi maka 

proses yang terjadi adalah user tersebut menjadi aktif dan sebuah pesan akan terkirim 

langsung ke alamat email user tersebut. Halaman user register dapat dilihat pada 

gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Halaman user register 

 

Dan berikut contoh pemberitahuan lewat email setelah akun di aktivasi oleh admin. 

Pembertahuan email dapat dilihat pada gamber 4.9 

 

Gambar 4.9 Pemberitahuan aktivasi user lewat email 

 

8. Halaman Kuesioner 

 Halaman kuesioner terdapat form kuesioner yang akan diisi oleh user. 

Kuesioner ini berisi pertanyaan tentang aktivitas alumni setelah meninggalkan bangku 
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kuliah dan juga sebagai sarana alumni memberikan saran. Halaman kuesioner dapat 

dilihat pada gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Halaman kuesioner 

 

9. Halaman Import Data Kuesioner  

 Halaman import data kuesioner digunakan admin untuk meng import data 

kuesioner yang telah dimiliki. Data kuesioner yang dapat di-import adalah data yang 

berada dalam format csv. Dalam mengupload file csv ini terdapat beberapa ketentuan  

antara lain :  

1. Ketentuan kolom ekspor data kuesioner dapat dilihat pada table 4.1. 

Tabel 4.1 Tabel ketentuan kolom ekspor data kuesioner 

Timestamp NIM Tanggal Lulus 

Alamat Sekarang Kota Email 

No. HP Kegiatan setelah lulus Nama Perusahaan Pertama 

Alamat Perusahaan Website Perusahaan No. Telepon Perusahaan 
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Email Perusahaan Nama Atasan Email Atasan 

No. Telp Atasan Bidang Usaha 

perusahaan pertama 

Tanggal Masuk Kerja 

Posisi Pertama Gaji Pertama Harapan Gaji Pertama 

Berapa kali Anda 

melamar hingga 

mendapatkan 

pekerjaan pertama 

Anda? 

Dari mana Anda 

memperoleh informasi 

lowongan pekerjaan 

Menurut Anda, bagaiman 

tingkat relevansi pekerjaan 

pertama Anda dengan latar 

belakang pendidikan Anda 

Nama Perusahaan 

Sekarang 

Alamat Perusahaan Website Perusahaan 

No. Telp Perusahaan Bidang Usaha 

perusahaan sekarang 

Email Perusahaan sekarang 

Nama Atasan 

Sekarang 

Email Atasan sekarang No. Telp. Atasan sekarang 

Tanggal Masuk Kerja 

sekarang 

Gaji Sekarang Perusahaan yang sekarang 

merupakan tempat kerja ke- 

Alasan utama pindah 

kerja 

Menurut Anda, 

pengetahuan/ketrampilan 

apa yang Anda dapatkan 

di bangku kuliah yang 

paling relevan dengan 

pekerjaan Anda saat ini 

Menurut 

Anda,pengetahuan/ketrampilan 

apa yang Anda dapatkan di 

bangku kuliah yang paling 

tidak relevan dengan pekerjaan 

Anda saat ini 

Nama Universitas Kota study Negara 

Jenjang Pendidikan Bidang Studi Biaya Studi 

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Website Bidang Usaha 

Jumlah Karyawan Omset per Bulan Menurut Anda, bagaiman 

relevansi bidang usaha Anda 
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dengan latar belakang 

pendidikan Anda 

Aktivitas saat ini Pembelajaran Praktikum 

Sarana/Prasarana Dosen/Pengajar Kurikulum 

Apakah Anda 

mengetahui adanya 

Ikatan Alumni 

Informatika 

(IKATIF)? 

Harapan Anda terkait 

IKATIF 

Apakah Anda bersedia menjadi 

anggota IKATIF? 

Saran bagi 

pengembangan 

IKATIF 

Kontribusi apa yang bisa 

Anda berikan bagi 

pengembangan IKATIF 

Kontribusi Apa yang bisa 

Anda berikan kepada Jurusan 

Teknik Informatika FTI UII 

Kontribusi apa yang 

bisa Anda berikan 

kepada IKATIF 

  

 

2. data yang masuk dimulai dari baris ke-2 file csv. 

3. tiadak boleh terdapat tanda petik(') di dalam data. 

Halaman import data kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Halaman import data kuesioner 

 

10. Halaman Data Kuesioner 

 Pada halaman data kuesioner pertama akan tampil halaman pilih kolom. 

Pemilihan kolom ini agar data kuesioner yang tampil hanya yang dibutuhkan saja. 

Setelah memiliha kolom dan di submit maka akan mucul data kuesioner dengan dari 

kolom yang yang dipilih. Data kuesioner berupa tabel tersebut dapat di eksport 

kebeberapa format seperti excel dan csv. Halaman pemilihan kolom dapat dilihat pada 

gambar 4.10 dan data kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gamabar 4.12 Halaman pilih kolom 

 

Setalah data yang ingin ditampilakan dipilih maka setelah d submit munculah sesuai 

dengan pilihan. Data pilihan yang telah ditampilakan dapat di ekspor ke dalam file 

CSV atau Excel. Data kuesioner sesuai dengan pilihan admin dapat dilihat pada 

gambar 4.13  
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Gambar 4.13 Halaman data kuesioner 

 

11. Ekspor Data Alumni  

Pada halaman data kuesioner, admin memilih data yang akan ditampilkan. 

Pada halaman tampil data kuesioner admin dapat mengekspor data tersebut ke PC. 

Data yang telah di ekspor kemudian akan disimpan ke dalam file berkekstensi CSV 

ata Excel.  Halaman tampil data kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.14.  

Gambar 4.14 Halaman tampil data kuesioner 
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 Tampilan data kuesioner yang telah diekspor dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Tampilan ekspor data  

 

12. Halaman Info User 

 Halaman Info user merupakan halaman pertama user setelah login. Pada 

halaman ini terdapat info user dan menu yang terdapat untuk user yaitu info user, 

kuesioner dan daftar user. Data tersebut akan lengkap setelah user mengisi kuesioner. 

Pada info riwayat karir user dapat menambah atau menghapus riwayat pekerjaannya. 

Halaman info user saat belum mengisi kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.16 
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Gambar 4.16 Tampilan user belum mengisi kuesioner 

 

Dan setelah mengisi kuesioner maka seluruh info user dapat dilengkapi. 

Halaman info user yang telah mengisi kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.17 
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Gambar 4.17 Halaman info user telah mengisi kuesioner 

 

Pada halaman info user terdapat bagian riwayat karir. User dapat menambah riwayat 

karir ataupun menghapusnya. Tampilan formulir penambahan riwayat karir dapat 

dilihat pada gambar 4.18 
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Gambar 4.18 Halaman Tambah Riwayat 

13. Info Daftar Alumni 

Pada halaman Info daftar user terdapat daftar Alumni yang telah aktif menjadi 

user pada sistem. Info daftar user dapat dilihat pada gambar 4.19 

 

Gambar 4.19 Halaman Info daftar Alumni 
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4.2 Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem adalah proses melakukan tahap pengujian dan menganalisa 

sistem yang berguna untuk mengetahui kesesuaian dan kesalahan sistem dengan 

rancangan yang ada. Berikut ini merupakan hasil pengujian sistem yang dilakukan. 

 

4.2.1 Penanganan Kesalahan 

  Pada tahap ini menjelaskan mengenai pengujian sistem informasi tracer study 

alumni. Pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk tingkat keberhasilan sistem 

yang dibangun serta mengetahui apakah masih terjadi kesalahan-kesalahan pada 

sistem. Ada beberapa tipe dari penanganan kesalahan antara lain: 

1. Penanganan Kesalahan Login 

Penanganan kesalahan login ini dilakukan ketika semua pengguna salah mengisikan 

username maupun password ketika login sistem ataupun tidak mengisi salah satu atau 

kedua inputan. Ketika kesalahan ini muncul maka akan tampil pemberitahuan seperti 

pada gambar 4.20 di bawah ini. 
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Gambar 4.20 Gagal login 

 

2. Penanganan kesalahan upload file CSV (.csv) 

Pesan Peringatan akan muncul apabila file gambar yang di upload tidak .jpg atau .jpeg. 

Selain data tersebut filenya tidak akan terunggah atau ter upload. 

Kesalahan upload file dapat dilihat pada gambar 4.19 



57 

 

 
 

 

Gambar 4.20 Kesalahan Upload file 

 

4.3 Perbandingan Sistem 

Tabel 4.2 Perbandingan Sistem Informasi 

Perbandingan  Penelitian 1  Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4 

Pengguna  Alumni Fak. 

Teknik 

UNTAN 

Alumni 

Teknik 

Elektronika 

UNY  

Alumni 

Jurusan 

Manajemen 

Informatika 

UNDIKSHA 

Alumni 

Jurusan 

Teknik 

Informatika 

UII 

Framework  - CodeIgnitier - Bootstrap 
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Metode 

Pengembangan 

sistem  

- - Water fall 

Model 

- 

Aktivasi user 

oleh admin 

ada Tidak ada ada Ada 

Kuesioner Tidak ada ada Tidak ada Ada 

Registrasi  Oleh alumni Oleh alumni Oleh alumni Oleh alumni 

Isi biodata  Oleh alumni Oleh alumni Oleh alumni Oleh alumni 

Import data 

alumni 

- - - File CSV 

Eksport data 

kuesioner 

- - - File Excel dan 

File CSV 

 

Kelebihan 

 Dari ketiga review penelitian yang dilakukan penulis. Maka Sistem Informasi 

Tracer Study Alumni Jurusan Teknik Informatika ini memiliki beberapa kelebihan 

antara lain: 

1. Memiliki proses aktivasi user, dimana alumni yang mendaftar sebagai user 

pada sistem jika data kelulusannya belum tercatat disistem maka harus 

menunggu aktivasi dari admin. 

2. Memiliki proses impor data lulusan dan kuesioner, data yang dapat diimpor 

adalah data dalam format file CSV. 

Memiliki proses ekspor data kuesioner, data kueioner yang diseleksi terlebih dahulu 

sesuai kebutuhan oleh admin dapat diekspor ke dalam format file CSV ataupun Excel. 

 

 

 


