
 

 

 

 

BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 

 

4.1 Implemetasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan suatu tahap penerapan dari perancangan dan 

hasil analisis yang telah dijelaskan pada BAB III ke dalam kondisi yang sebenarnya. 

Penerapan ini bertujuan agar sistem dapat diketahui berjalan dan menghasilkan suatu 

masukan sesuai dengan perancangan atau sistem tidak dapat berjalan dan 

menghasilkan suatu masukan yang tidak sesuai dengan perancangan yang semestinya. 

Berikut ini merupakan implementasi dari Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa 

Taekwondo Universitas Islam Indonesia 

4.1.1. Implementasi Halaman Login 

 Halaman login merupakan halaman awal sistem, halaman login dapat 

digunakan untuk semua pengguna yang meliputi anggota, sekertaris, serta admin. 

Untuk dapat masuk ke dalam sistem, maka setiap pengguna memerlukan nim dan 

password. Implementasi halaman login sistem ditunjukan pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login 
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4.1.2 Implementasi Halaman Utama 

 Halaman utama merupakan halaman awal yang akan dikunjungi oleh setiap 

pengguna, ketika pengguna telah berhasil melakukan login ke dalam sistem dengan 

mengggunakan nim dan password yang telah dimiliki oleh setiap pengguna. Setiap 

pengguna yang meliputi admin, sekretaris, serta anggota dari Sistem Informasi Unit 

Kegiatan Taekwondo, memiliki halaman utama yang berbeda – beda. Berikut 

merupakan halaman utama dari setiap pengguna. 

4.1.2.1 Implementasi Halaman Utama Admin 

Pada halaman utama admin, terdapat menu profil, menu pengumuman, menu 

prestasi, menu fakultas, menu jurusan, menu dojang, menu periode ukt, menu 

periode tac, menu peserta tac, menu kritik, menu sabuk, menu account user, menu 

laporan prestasi dan menu laporan turnament antar cabang. Pada halaman ini 

admin mempunyai hak akses paling tinggi, dikarena kan admin memanajemen 

data ukm, data yang berkaitan dengan anggota dan data yang yang berkaitan 

dengan turnament antar cabang. Implementasi halaman Utama admin ditunjukan 

pada gambar 4.2 

 

Gambar 4. 2 Halaman Utama Admin 
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4.1.2.1.1 Implementasi Halaman Profil 

Pada halaman profil admin terdapat berbagai macam menu yang meliputi menu 

edit, menu delete.Dari berbagai macam menu tersebut, admin dapat memanajemen 

data profil untuk mengubah data, serta menghapus data yang terdapat dalam menu 

tersebut. Implemntasi halaman profil admin ditunjukan pada gambar 4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Halaman Profil Admin  

4.1.2.1.2 Implentasi Halaman Edit Profil 

Pada halaman edit profil, terdapat menu update foto dan menu visi dan menu 

misi. Dari berbagai macam menu tersebut, admin dapat mengubah data profil 

seperti data foto, data visi dan data misi. Implementasi halaman edit profil 

ditunjukan pada gambar 4.4 
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Gambar 4. 4  Halaman Edit Profil 

4.1.2.1.3 Implementasi Halaman Prestasi 

Pada halaman prestasi admin terdapat berbagai macam menu yang meliputi 

menu tambah data, menu edit, menu delete dan menu detail. Dari berbagai macam 

menu tersebut, admin dapat memanajemen data prestasi untuk menambah data, 

mengubah data, menghapus data  serta melihat detail data prestasi. Implementasi 

halaman prestasi ditunjukan pada gambar 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Halaman Prestasi 
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4.1.2.1.4 Implementasi Halaman Tambah Prestasi 

 Halaman tambah prestasi digunakan untuk menambah data prestasi ke dalam 

sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah prestasi 

hanya dapat diakses oleh admin. Implementasi halaman tambah prestasi 

ditunjukan pada gambar 4.6 

 

Gambar 4. 6  Halaman Tambah Prestasi  

4.1.2.1.5 Implementasi Halaman Edit Prestasi 

 Pada halaman edit prestasi, terdapat menu update foto dan menu nama acara 

dan menu tanggal acara, menu tempat, dan menu hasil. Dari berbagai macam 

menu tersebut, admin dapat mengubah data prestasi seperti data foto, data nama 

acara,data tanggal acara, data tempat, data hasil. Implementasi halaman edit 

prestasi ditunjukan pada gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Halaman Edit Prestasi 

4.1.2.1.6 Implementasi Halaman Detail Prestasi 

 Halaman detail prestasi adalah halaman yang bertujuan untuk menampilkan 

data prestasi secara menyeluruh. Menu ini juga dapat digunakan oleh anggota 

untuk melihat detail informasi prestasi UKM taekwondo. Implementasi detail 

prestasi ditunjukan pada gambar 4.8 
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Gambar 4. 8 Halaman Detail Prestasi 

4.1.2.1.7  Implementasi Halaman Fakultas 

Pada halaman fakultas admin terdapat berbagai macam menu yang meliputi 

menu tambah data,menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam menu 

tersebut, admin dapat memanajemen data fakultas untuk menambah data, 

mengubah data dan menghapus data. Implementasi halaman fakultas ditunjukan 

pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 9 Halaman Fakultas 
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4.1.2.1.8 Implementasi Halaman Tambah Fakultas 

 Halaman tambah fakultas digunakan untuk menambah data fakultas ke dalam 

sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah fakultas 

memiliki 1 menu yaitu menu nama fakultas. Halaman ini hanya dapat diakses oleh 

admin. Implementasi halaman tambah fakultas ditunjukan pada gambar 4.10  

 

Gambar 4. 10 Halaman Tambah Fakultas 

4.1.2..1.9 Implementasi Halaman Edit Fakultas 

 Pada halaman edit fakultas, terdapat menu nama fakultas. Menu tersebut 

digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data fakultas seperti data nama 

fakultas.Implementasi halaman edit fakultas ditunjukan pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4. 11 Halaman Edit Fakultas 

4.1.2.1.10 Implementasi Halaman Jurusan 

 Pada halaman jurusan admin terdapat berbagai macam menu yang meliputi 

menu tambah data, menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam menu 

tersebut, admin dapat memanajemen data jurusan untuk menambah data, 
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mengubah data dan menghapus data. Implementasi halaman jurusan ditunjukan 

pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4. 12 Halaman Jurusan 

4.1.2.1.11 Implementasi Halaman Tambah Jurusan 

 Halaman tambah jurusan digunakan untuk menambah data jurusan ke dalam 

sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah jurusan 

memiliki 2 menu yaitu menu nama jurusan dan pilih fakultas. Halaman ini hanya 

dapat diakses oleh admin. Implementasi halaman lihat tambah jurusan ditunjukan 

pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Halaman Tambah Jurusan 

4.1.2.1.12 Implementasi Halaman Edit Jurusan 

 Pada halaman edit jurusan, terdapat menu nama jurusan dan menu pilih 

fakultas. Menu tersebut digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data jurusan 

seperti data nama jurusan dan data fakultas. Implementasi halaman edit jurusan 

ditunjukan pada gambar 4.14. 
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Gambar 4. 14 Halaman Edit Jurusan 

4.1.2.1.13 Impelentasi Halaman Dojang 

 Pada halaman dojang admin terdapat berbagai macam menu yang meliputi 

menu tambah data, menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam menu 

tersebut, admin dapat memanajemen data dojang untuk menambah data, mengubah 

data dan menghapus data. Implementasi halaman dojang ditunjukan pada gambar 

4.15.  

 

 

Gambar 4. 15 Halaman Dojang 

4.1.2.1.14 Implementasi Halaman Tambah Dojang 

 Halaman tambah dojang digunakan untuk menambah data dojang ke dalam 

sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah dojang 

memiliki 1 menu yaitu menu nama dojang. Halaman ini hanya dapat diakses oleh 

admin. Implementasi halaman dojang ditunjukan pada gambar 4.16. 
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Gambar 4. 16 Halaman Tambah Dojang 

4.1.1.1.15 Implementasi Halaman Edit Dojang 

 Pada halaman edit dojang, terdapat menu nama dojang. Menu tersebut 

digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data dojang seperti data nama 

dojang. Implementasi halaman edit  dojang pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4. 17 Halaman Edit Dojang 

4.1.1.1.16 Implementasi Halaman Periode UKT 

 Pada halaman periode ukt admin terdapat berbagai macam menu yang 

meliputi menu tambah data,menu status menu edit dan menu delete. Dari berbagai 

macam menu tersebut, admin dapat memanajemen data periode ukt untuk 

menambah data, mengubah data dan menghapus data. Implementasi halaman 

periode ukt ditunjukan pada gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Halaman Periode UKT 

4.1.1.1.17 Implementasi Halaman Tambah Periode UKT 

 Halaman tambah periode ukt digunakan untuk menambah data periode ukt ke 

dalam sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah 

periode ukt memiliki 3 menu yaitu menu nama periode, menu tanggal dari dan 

menu tanggal sampai. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin.Implementasi 

halaman tambah periode ukt ditunjukan pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4. 19 Halaman Tambah Periode 

4.1.1.1.18 Implementasi Halaman Edit Periode UKT 

 Pada halaman edit periode ukt, terdapat menu beberapa menu yang terdiri dari 

menu nama periode, menu tanggal dari dan menu tanggal sampai. Menu tersebut 

digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data periode ukt seperti data nama 

periode, data tanggal dari dan data tanggal sampai.Implementasi halaman edit periode 

ukt ditunjukan pada gambar 4.20.  
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Gambar 4. 20 Halaman Edit Perido UKT 

4.1.1.1.19 Implementasi Halaman Periode TAC 

 Pada halaman periode tac admin terdapat berbagai macam menu yang 

meliputi menu tambah data,menu status menu edit dan menu delete. Dari berbagai 

macam menu tersebut, admin dapat memanajemen data periode tac untuk 

menambah data, mengubah data dan menghapus data. Implementasi halaman 

periode tac ditunjukan pada gambar 4.21. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. 21 Halaman Periode UKT 

4.1.1.1.20 Implementasi Halaman Tambah Periode TAC 

 Halaman tambah periode tac digunakan untuk menambah data periode tac ke 

dalam sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah 

periode tac memiliki 4 menu yaitu menu nama periode, menu tanggal dari dan 
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menu tanggal sampai dan menu sabuk. Halaman ini hanya dapat diakses oleh 

admin.Implementasi halaman tambah periode tac ditunjukan pada gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4. 22 Halaman Tambah Periode TAC 

4.1.1.1.21 Implementasi Halaman Edit Periode TAC 

 Pada halaman edit periode tac, terdapat menu beberapa menu yang terdiri dari 

menu nama periode, menu tanggal dari, menu tanggal sampai dan menu sabuk. 

Menu tersebut digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data periode tac 

seperti data nama periode, data tanggal dari, data tanggal sampai dan data sabuk. 

Implementasi halaman edit periode ukt ditunjukan pada gambar 4.23.  

 

Gambar 4. 23 Halaman Edit Periode TAC 
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4.1.1.1.22 Implementasi Halaman Peserta TAC 

 Pada halaman periode tac admin terdapat menu pilih periode.. Implementasi 

halaman peserta tac ditunjukan pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4. 24  Halaman Peserta TAC 

4.1.1.1.23 Implementasi Halaman Pengumuman 

 Pada halaman pengumuman admin terdapat berbagai macam menu yang 

meliputi menu tambah data, menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam 

menu tersebut, admin dapat memanajemen data pengumuman untuk menambah 

data, mengubah data dan menghapus data. Implementasi halaman pengumuman 

ditunjukan pada gambar 4.25. 

 

  

 

 

 

Gambar 4. 25 Halaman Pengumuman 

4.1.1.1.24 Implementasi Halaman Tambah Pengumuman 

 Halaman tambah pengumuman digunakan oleh admin untuk menambah data 

pengumuman ke dalam sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. 

Halaman tambah pengumuman memiliki 2 menu yaitu menu pengumuman, menu 
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tanggal. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin. Implementasi halaman 

tambah pengumuman ditunjukan pada gambar 4.26. 

 

 

Gambar 4. 26 Halaman Tambah Pengumuman 

4.1.1.1.25 Implementasi Halaman Edit Pengumuman 

 Pada halaman edit pengumuman terdapat menu beberapa menu yang terdiri 

dari menu pengumuman, tanggal. Menu tersebut digunakan oleh admin untuk dapat 

mengubah data pengumuman seperti data pengumuman,data tanggal. Implementasi 

halaman edit pengumuman ditunjukan pada gambar 4.27.  

 

Gambar 4. 27 Halaman Edit Pengumuman 

4.1.1.1.26 Implementasi Halaman Kritik dan Saran 

 Pada halaman kritik dan saran admin, terdapat menu delete dan menu form 

input kritik dan saran Dari berbagai macam menu tersebut, admin dapat 
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memanajemen data kritik dan saran untuk menambah data, dan menghapus data 

Implementasi halaman kritik dan saran ditunjukan pada gambar 4.28.   

 

Gambar 4. 28 Halaman Kritik dan Saran 

4.1.1.1.27 Implementasi Halaman Sabuk 

 Pada halaman sabuk admin terdapat berbagai macam menu yang meliputi 

menu tambah data, menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam menu 

tersebut, admin dapat memanajemen data sabuk untuk menambah data, mengubah 

data dan menghapus data. Implementasi halaman sabuk ditunjukan pada gambar 

4.29. 

 

  

 

 

 

Gambar 4. 29 Halaman Sabuk 

4.1.1.1.28 Implementasi Halaman Tambah Sabuk 

 Halaman tambah sabuk digunakan untuk menambah data sabuk ke dalam 

sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah sabuk 
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memiliki 1 menu yaitu menu nama sabuk. Halaman ini hanya dapat diakses oleh 

admin. Implementasi halaman tambah sabuk ditunjukan pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4. 30 Halaman Tambah Sabuk 

4.1.1.1.29 Implementasi Halaman Edit Sabuk 

 Pada halaman edit sabuk terdapat 1 menu yang terdiri dari menu sabuk. Menu 

tersebut digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data sabuk, seperti data 

sabuk. Implementasi halaman edit sabuk ditunjukan pada gambar 4.31.  

 

Gambar 4. 31 Halaman Edit Sabuk 

4.1.1.1.30 Implementasi Halaman Account User 

 Pada halaman account user admin, terdapat menu nim anggota, menu 

password dan menu level user. Dari berbagai macam menu tersebut, admin dapat 

memanajemen data account user untuk mengubah data. Implementasi halaman 

account user ditunjukan pada gambar 4.32.   
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Gambar 4. 32 Halaman Account User 

4.1.1.1.31 Implementasi Halaman Turnament Antar Cabang 

 Pada halaman turnament antar cabang, terdapat menu period untuk memilih 

periode turnament antar cabang, menu tanding untuk menampilkan anggota yang 

akan bertanding pada periode turnament antar cabang, menu hasiluntuk memilih 

hasil dari turnament antar cabang. Dari berbagai macam menu tersebut, admin 

dapat memanajemen data turnament antar cabang untuk mencari data dan 

memasukan atau input data. Implementasi halaman turnament antar cabang 

ditunjukan pada gambar 4.33.   

 

Gambar 4. 33 Halaman Turnament Antar Cabang 

4.1.1.1.32 Implementasi Halaman Laporan Prestasi 

 Pada halaman laporan prestasi admin, terdapat menu tanggal, menu sampai, 

menu cari dan menu print dokumen. Dari berbagai macam menu tersebut, admin 

dapat memanajemen data laporan prestasi untuk mencari data dan mencetak data. 

Implementasi halaman laporan prestasi ditunjukan pada gambar 4.34.   



108 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 34 Halaman Laporan Prestasi 

4.1.1.1.33 Implementasi Halaman Laporan TAC 

 Pada halaman laporan tac admin, terdapat menu periode, menu cari dan menu 

print dokumen. Dari berbagai macam menu tersebut, admin dapat memanajemen 

data laporan tac untuk mencari data dan mencetak data. Implementasi halaman 

laporan tac ditunjukan pada gambar 4.35.   

 

Gambar 4. 35 Halaman Laporan TAC 

4.1.2.2 Implementasi Halaman Utama Sekretaris 

Pada halaman utama sekretaris, terdapat menu verifikasi pembanyaran anggota, 

menu presensi, menu jadwal latihan, menu keuangan, menu validasi ukt, menu 

peserta ukt, menu anggota, menu laporan presensi, menu laporan anggota, menu 

laporan keuangan, menu laporan ujian kenaikan tingkat. Pada halaman ini 

sekretaris mempunyai hak akses yang tinggi,dikarena kan sekretaris memanajemen 

data yang berkaitan dengan data-data anggota dan data-data yang berkaitan dengan 

keuangan dan ujian kenaikan tingkat. Implementasi halaman Utama sekretaris 

ditunjukan pada gambar 4.36. 
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Gambar 4. 36 Halaman Utama Sekretaris 

4.1.2.2.1 Implementasi Halaman Anggota 

 Pada halaman anggota sekretaris terdapat berbagai macam menu yang 

meliputi menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam menu tersebut, 

sekretaris dapat memanajemen data anggota untuk mengubah data dan menghapus 

data. Implementasi halaman anggota ditunjukan pada gambar 4.37. 

 

Gambar 4. 37 Halaman Anggota 

4.1.2.2.2 Implementasi Halaman Edit Anggota 

 Pada halaman edit sabuk terdapat 10 menu yang terdiri dari menu update foto, 

menu nama anggota, menu dojang, menu jenis kelamin, menu tanggal lahir, menu 

tempat lahir, menu alamat, menu email, menu sabuk. Menu tersebut digunakan 

oleh admin untuk dapat mengubah data anggota. Implementasi halaman edit 

anggota ditunjukan pada gambar 4.38.  
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Gambar 4. 38 Halaman Edit Anggota 

4.1.2.2.3 Implementasi Halaman Verifikasi Pendaftaran Anggota 

 Pada halaman verifikasi pendaftaran anggota sekretaris terdapat berbagai 

macam menu yang meliputi menu cari dan menu verifikasi. Dari berbagai macam 

menu tersebut, sekretaris dapat memanajemen data anggota untuk mengubah data. 

Implementasi halaman verifikasi pendaftaran anggota ditunjukan pada gambar 

4.39. 

 

Gambar 4. 39 Halaman Verifikasi Pendaftaran Anggota 

4.1.2.2.4 Implementasi Halaman Presensi 

 Pada halaman presensi sekretaris terdapat 3 menu yang meliputi menu 

tanggal, menu biaya, menu pilih presensi. Dari berbagai macam menu tersebut, 

sekretaris dapat memanajemen data presensi untuk menambah data dan mengubah 

data. Implementasi halaman presensi ditunjukan pada gambar 4.40. 
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Gambar 4. 40 Halaman Presensi 

4.1.2.2.5 Implementasi Halaman Jadwal Latihan 

 Pada halaman jadwal latihan sekretaris terdapat berbagai macam menu yang 

meliputi menu tambah data, menu edit dan menu delete. Dari berbagai macam 

menu tersebut, sekretaris dapat memanajemen data jadwa latihan untuk menambah 

data, mengubah data dan menghapus data. Implementasi halaman jadwal latihan 

ditunjukan pada gambar 4.41. 

 

Gambar 4. 41 Halaman Jadwal latihan 

4.1.2.2.6 Implementasi Halaman Tambah Jadwal Latihan 

 Halaman tambah jadwal latihan digunakan untuk menambah data jadwal 

latihan ke dalam sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman 

tambah jadwal latihan memiliki 1 menu yaitu menu tanggal. Halaman ini hanya 

dapat diakses oleh sekretaris. Implementasi halaman tambah jadwal latihan 

ditunjukan pada gambar 4.42. 
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Gambar 4. 42 Halaman Tambah Jadwal latihan 

4.1.2.2.8 Implementasi Halaman Edit Jadwal latihan 

 Pada halaman edit jadwal latihan terdapat 1 menu yang terdiri dari menu 

tanggal. Menu tersebut digunakan oleh sekretaris untuk dapat mengubah data 

jadwal latihan, seperti data tanggal. Implementasi halaman edit jadwal latihan 

ditunjukan pada gambar 4.43.  

 

Gambar 4. 43 Halaman Edit Jadwal latihan 

4.1.2.2.9 Implementasi Halaman Validasi Ujian Kenaikan Tingkat 

 Halaman validasi ujian keniakan tingkat adalah halaman yang bertujuan untuk 

memvalidasi setiap anggota yang telah memenuhi syarat untuk menyikuti ujian 

kenaikan tingkat. Halaman validasi ujian kenaikan tingkat memiliki beberapa menu 

seperti menu tanggal, menu cari, menu validasi. Dari berbagai macam menu 

tersebut, sekretaris dapat memanajemen data pendaftaran ujian kenaikan tingkat 

untuk memvalidasi anggota yang berhak untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat.  

Implementasi validasi ujian kenaikan tingkat ditunjukan pada gambar 4.44. 
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Gambar 4. 44 Halaman Validasi Ujian Kenaikan Tingkat 

4.1.2.2.10 Implementasi Halaman Keuangan 

 Pada halaman keuangan sekretaris terdapat berbagai macam menu yang 

meliputi menu tambah data, menu edit, menu delete dan menu detail. Dari berbagai 

macam menu tersebut, sekretaris dapat memanajemen data keuangan untuk 

menambah data, mengubah data,menghapus data dan melihat detail data keuangan. 

Implementasi halaman keuangan ditunjukan pada gambar 4.45. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 45 Halaman Keuangan 

4.1.2.2.11 Implementasi Halaman Tambah Halaman Keuangan 

 Halaman tambah keuangan digunakan untuk menambah data keuangan ke 

dalam sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Halaman tambah 

keuangan memiliki 8 menu yaitu menu tanggal, dana pendaftaran,dana iuran, dana 

lemU, dana dpm U, penggunan dana, harga satuan unit, jumlah unit. Halaman ini 

hanya dapat diakses oleh sekretaris. Implementasi halaman tambah keuangan 

ditunjukan pada gambar 4.46. 



114 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 46 Halaman Tambah Keuangan 

4.1.2.2.12 Implementasi Halaman Edit Keuangan 

 Pada halaman edit keuangan terdapat 8 menu yang terdiri dari menu tanggal, 

dana pendaftaran,dana iuran, dana lemU, dana dpm U, penggunan dana, harga 

satuan unit, jumlah unit. Menu tersebut digunakan oleh sekretaris untuk dapat 

mengubah data keuangan. Implementasi halaman edit keuangan. ditunjukan pada 

gambar 4.47.  
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Gambar 4. 47 Halaman Edit Keuangan 

4.1.2.2.13 Implementasi Halaman Detail Keuangan 

 Halaman detail keuangan adalah halaman yang bertujuan untuk menampilkan 

data keuangan secara menyeluruh. Implementasi detail keuangan ditunjukan pada 

gambar 4.48. 
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Gambar 4. 48 Halaman Detail Keuangan 

4.1.2.2.14 Implementasi Halaman Peserta Ujian Kenaikan Tingkat 

 Halaman peserta ujian keniakan tingkat adalah halaman yang bertujuan untuk 

melihat dan memberikan keterangan terhadap hasil ujian kenaiikan tingkat. pada 

setiap anggota yang telah memenuhi syarat untuk menyikuti ujian kenaikan tingkat. 

Halaman peserta ujian kenaikan tingkat memiliki beberapa menu seperti menu 

periode, menu cari, menu keterangan. Dari berbagai macam menu tersebut, 

sekretaris dapat memanajemen data ujian kenaikan tingkat untuk memberikan 

keterangan hasil dari ujian kenaikan tingkat.  Implementasi peserta  ujian kenaikan 

tingkat ditunjukan pada gambar 4.49. 

 

Gambar 4. 49 Halaman Peserta Ujian Kenaikan Tingkat 
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4.1.2.2.15 Implementasi Halaman Laporan Presensi 

 Pada halaman laporan presensi sekretaris, terdapat menu tanggal, menu cari 

dan menu print dokumen. Dari berbagai macam menu tersebut, sekretaris dapat 

memanajemen data laporan presensi untuk mencari data dan mencetak data. 

Implementasi halaman laporan presensi ditunjukan pada gambar 4.50.   

 

Gambar 4. 50 Halaman Laporan Pesensi 

4.1.2.2.16 Implementasi Halaman Laporan Angggota 

 Pada halaman laporan anggota sekretaris, terdapat menu tahun, menu cari dan 

menu print dokumen. Dari berbagai macam menu tersebut, sekretaris dapat 

memanajemen data laporan anggota untuk mencari data anggota dan print 

dokumen. Implementasi halaman laporan anggota ditunjukan pada gambar 4.51.   

 

Gambar 4. 51 Halaman Laporan Anggota 

4.1.2.2.17 Implementasi Halaman Laporan Keuangan 

 Pada halaman laporan keuangan sekretaris, terdapat menu tanggal, menu cari 

dan menu print dokumen. Dari berbagai macam menu tersebut, sekretaris dapat 

memanajemen data laporan keuangan untuk mencari data dan mencetak data. 

Implementasi halaman laporan keuangan ditunjukan pada gambar 4.52.   
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Gambar 4. 52 Halaman Laporan Keuangan 

4.1.2.2.18 Implementasi Halaman Laporan Ujian Kenaikan Tingkat 

 Pada halaman laporan ujian kenaikan tingkat sekretaris, terdapat menu 

periode, menu cari dan menu print dokumen. Dari berbagai macam menu tersebut, 

sekretaris dapat memanajemen data laporan ujian kenaikan tingkat untuk mencari 

data dan print dokumen. Implementasi halaman laporan ujian kenaikan tingkat 

ditunjukan pada gambar 4.53.   

 

Gambar 4. 53 Halaman Laporan Ujian Kenaikan Tingkat 

4.1.2.2.19 Implementasi Halaman Account User 

 Pada halaman account user sekretaris, terdapat menu password. Dari menu 

tersebut sekretaris dapat mengubah data password. Implementasi halaman account 

user ditunjukan pada gambar 4.54.   
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Gambar 4. 54 Halaman Laporan Account User 

4.1.2.3 Implementasi Halaman Utama Anggota 

Pada halaman utama anggota terdapat menu profil, menu pengumuman, menu 

prestasi, menu peserta ukt, menu pendaftaran ukt, dan menu pendaftaran tac. Pada 

halaman ini anggota mempunyai hak akses untuk mendaftarkan diri berkaitan 

dengan ujian kenaikan tingkat dan turnament antar cabang. Implementasi halaman 

Utama anggota ditunjukan pada gambar 4.55. 

 

Gambar 4. 55 Halaman Utama Anggota 

4.1.2.3.1 Implementasi Halaman Pendaftaran Ujian Kenaikan Tingkat 

 Halaman pendaftaran ujian kenaikan tingkat adalah halaman yang bertujuan 

untuk mendaftarkan keikutsertaan ujian kenaikan tingkat. Setiap anggota yang telah 

memenuhi syarat untuk menyikuti untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat berhak 

untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat. Implementasi pendaftaran  ujian kenaikan 

tingkat ditunjukan pada gambar 4.56. 
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Gambar 4. 56 Halaman Peendaftaran Ujian Kenaikan Tingkat 

4.1.2.2.11 Implementasi Halaman Pendaftaran Turnament Antar Cabang 

Halaman pendaftaran turnament antar cabang adalah halaman yang bertujuan 

untuk mendaftarkan keikutsertaan pada turnament antar cabang. Setiap anggota 

yang telah memenuhi syarat untuk menyikuti untuk mengikuti turnament antar 

cabang berhak untuk mengikuti turnament antar cabang.Implementasi pendaftaran 

turnament antar cabang ditunjukan pada gambar 4.57. 

 

Gambar 4. 57 Halaman Pendaftaran Turnament Antar Cabang 

 4.1.2.4 Implementasi Halaman Pendaftaran Anggota 

Pada halaman pendaftaraan  anggota,  halaman ini merupakan halaman dimana 

mahasiswa dapat melakukan proses pendaftaraan. Proses pendaftaraan anggota, 
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mahasiswa wajib mengisikan data anggota dengan sesuai dan benar. Implementasi 

halaman pendaftaran anggota ditunjukan pada gambar 4.58. 

 

Gambar 4. 58 Halaman Pendaftaran Anggota 

4.2 Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem merupakan suatu tahapan dalam menguji sistem dengan 

menggunakan proses pengelolaan suatu kasus ke dalam sistem, sehingga sistem dapat 

diketahui kesesuaiannya dengan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Selain 

hal tersebut, pengujian sistem bertujuan agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

masalah yang mungkin terjadi pada sistem. Berikut ini merupakan beberapa hasil 

pengujian Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam 

Indonesia. 
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4.2.1 Pengujian Pendaftaran Anggota 

 Tahap awal dalam proses untuk menggunakan sistem yaitu mendaftarkan data 

identitas mahasiswa ke dalam sistem. Pendaftaran melalui form register yang 

terdapat dalam menu utama ketika pengguna pertama kali menggunakan sistem 

informasi ini. Implementasi halaman pendaftaran mahasiswa ditunjukkan pada 

gambar 4.59. 

 

Gambar 4. 59 Halaman Pendaftaran Mahasiswa 

 Tahap berikutnya setelah muncul form pendaftaran, maka mahasiswa harus 

memasukan data yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam form pendaftaran. 

Berikut merupakan contoh data yang akan dimasukkan ke dalam sistem: 

Nim  : 09523140 

Password  : 123 

Nama Dojang : Dojang Terpadu 

Nama Anggota : Tubagus Faizal 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat Lahir : Salatiga 

Tanggal Lahir : 26 Agustus 1991 

Alamat  : Jl. Kaliurang km 8.5 Komplek Dayu Permai 

No Handphone : 087871814830 

Fakultas  : Fakultas Teknologi Industri 

Jurusan  : Teknik Informatika 
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Email  : virus_0755@yahoo.com 

Sabuk  : Biru Polos 

Tahun Masuk : 2010 

4.2.2 Pengujian Verifikasi Anggota 

Tahap berikutnya untuk dapat masuk ke dalam sistem menggunakan data nim 

dan password, maka mahasiswa harus melakukan proses pembayaran pendaftaran 

pada masing- masing dojang yang telah dipilih. Pembayaran pendaftaran bertujuan 

memverifikasi mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran. Verifikasi anggota 

dilakukan oleh sekretaris. Implementasi halaman verifikasi anggota dalam sistem 

ditunjukkan pada gambar 4.60. 

 

Gambar 4. 60 Halaman Verifikasi Anggota 

4.2.3 Pengujian Presensi Anggota 

Tahap berikutnya presensi anggota bertujuan untuk mengetahui daftar hadir dari 

setiap anggota. Presensi juga sebagai syarat anggota yang ingin mengikuti ujian 

kenaikan tingkat, maka anggota harus mengikuti sesi latihan. Setelah mengikuti 

latihan sekretaris harus memasukan data presensi pada setiap anggota. Implementasi 

halaman presensi anggota dalam sistem ditunjukkan pada gambar 4.61. 

mailto:virus_0755@yahoo.com
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Gambar 4. 61 Halaman Presensi Anggota 

Tahap berikutnya setelah muncul form presensi anggota, maka sekretaris harus 

memasukan data yang sesuai dengan tanggal dan anggota yang mengikuti latihan. 

Berikut merupakan contoh data yang akan dimasukkan ke dalam sistem: 

Nim  : 09523140 

Tanggal  : 2015-07-06 

Biaya  : 5000 

Hadir  : Ya 

Berikut merupakan implementasi halaman edit presensi yang ditunjukkan pada 

gambar 4.62. 

 

Gambar 4. 62 Halaman Edit Presensi Anggota 
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4.2.4 Pengujian Keuangan 

Tahap awal dalam penambahan data keuangan yaitu dengan mengisikan data 

pada form keuangan. Sekretaris tidak perlu mengisikan data saldo awal, jumlah 

pemasukan, jumlah pengeluaran dan saldo akhir dikarenakan tabel tersebut akan 

terisi sendiri oleh sistem. Di bawah ini merupakan contoh dari data keuangam yang 

akan dimasukkan ke dalam sistem: 

 1. Tanggal  : 2015-07-06 

2. Dana Pendaftaran : 50000 

3. Dana iuran  : 15000 

4. Dana DP U  : 50000 

5. Dana LEM U  : 50000 

6. Jumlah Pemasukan : 165000 

7. Penggunaan dana  : beli head protector 

8. Harga Satuan  : 100000 

9. Jumlah Unit  : 2 

10. Jumlah Pengeluaran: 100000 

11. Saldo Akhir  : 65000 

  Berikut merupakan implementasi halaman form keuangan yang ditunjukkan 

pada gambar 4.63. 
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Gambar 4. 63 Halaman Form Data Keuangan 

4.2.5 Pengujian Penambahan Data Periode UKT 

 Tahap awal dalam penambahan data periode ukt yaitu ketika admin yang 

berhasil masuk ke dalam sistem, kemudian admin mengisikan data periode ukt. Di 

bawah ini merupakan contoh dari data periode ukt yang akan dimasukkan ke dalam 

sistem: 

 1. Periode  : 2015 

2. Tanggal dari  : 2015-07-06 

3. Tanggal Sampai  : 2015-07-31 

Berikut ini merupakan implementasi halaman penambahan periode ukt yang 

ditunjukkan pada gambar 4.64. 
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Gambar 4. 64 Halaman Penambahan Periode UKT 

 Tahap berikutnya dalam penambahan data periode yaitu ketika admin melihat 

data yang telah dimasukkan ke dalam sistem, apakah data tersebut telah berhasil 

disimpan atau gagal disimpan. Tahap selanjutnya admin memberikan keterangan 

pada status pada periode ukt yaitu “Open” atau “Close”. Tujuan dari memberikan 

keterangan pada periode ukt adalah untuk mengetahui perode ukt yang akan 

diselenggarakan. Berikut ini merupakan implementasi halaman data  periode ukt yang 

ditunjukkan pada gambar 4.65. 

 

Gambar 4. 65 Halaman Data Periode UKT 

4.2.6 Pengujian Pemasukan Data Periode TAC 

 Tahap awal dalam penambahan data periode tac yaitu ketika admin yang 

berhasil masuk ke dalam sistem, kemudian admin mengisikan data periode tac. Di 

bawah ini merupakan contoh dari data periode tac yang akan dimasukkan ke dalam 

sistem: 
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 1. Periode  : 2015 

2. Tanggal dari  : 2015-07-06 

3. Tanggal Sampai  : 2015-07-31 

4. Sabuk  : Merah Strip Hitam I 

Berikut ini merupakan implementasi halaman penambahan periode tac yang 

ditunjukkan pada gambar 4.66. 

 

Gambar 4. 66 Halaman Penambahan Periode TAC 

 Tahap berikutnya dalam penambahan data periode tac yaitu ketika admin 

melihat data yang telah dimasukkan ke dalam sistem, apakah data tersebut telah 

berhasil disimpan atau gagal disimpan. Tahap selanjutnya admin memberikan 

keterangan pada status pada periode tac yaitu “Open” atau “Close”. Berikut ini 

merupakan implementasi halaman data  periode tac yang ditunjukkan pada gambar 

4.67. 
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Gambar 4. 67 Halaman Data Periode TAC 

4.2.7 Pengujian Validasi UKT 

 Tahap awal dalam validasi ukt yaitu ketika admin telah menambahkan periode 

ukt dan memberikan keterangan status periode ukt Open. Jika periode ukt belum 

berstatus Open maka menu  validasi ukt belum dapat terbuka. Setelah periode ukt 

berstatus Open maka, sekretaris mengisikan data validasi ukt. Namun anggota yang 

akan mengikuti ujian kenaikan tingkat harus memiliki daftar hadir minimal 3 bulan 

dengan jadwal latihan 2 kali seminggu dalam artian anggota memiliki daftar hadir 

minimal 24 kali dalam waktu 3 bulan. Jika anggota yang yang memiliki daftar 

hadir kurang dari 3 bulan maka sekretaris tidak akan memvalidasi keikutsertaan 

dalam ujian kenaikan tingkat. Di bawah ini merupakan contoh dari data periode ukt 

yang akan dimasukkan ke dalam sistem:   :  

1. Tanggal dari  : 2015-07-06 

2. Tanggal Sampai  : 2015-07-31 

3. Validasi  : (“terdaftar“,”tidak-terdaftar”) 

Berikut ini merupakan implementasi halaman validasi ukt yang ditunjukkan 

pada gambar 4.68. 

 

Gambar 4. 68 Halaman Validasi UKT 
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4.2.8 Pengujian Pendaftaran UKT 

 Tahap pendaftaran ujian kenaikan tingkat yaitu peserta yang telah di validasi 

untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat dapat mendaftar. Anggota yang telah di 

validasi oleh sekretaris tidak perlu memasukan data pada form pendaftaran ujian 

kenaikan tingkat, dikarenakan data telah dimasukkan oleh sisitem secara otomatis. 

Tujuannya untuk meminimalisir tingkat kecurangan pada saat mengisikan form 

pendaftaran ujian kenaikan tingkat.  

Berikut ini merupakan implementasi halaman pendaftaran ukt yang ditunjukkan 

pada gambar 4.69. 

 

Gambar 4. 69 Halaman Pendaftaran UKT 

4.2.9 Pengujian Pendaftaran TAC 

 Tahap pendaftaran turnament antar cabang yaitu peserta yang memiliki sabuk 

yang sesuai dengan periode tac dapat mendaftar.  Anggota yang memiliki sabuk 

yang sesuai dengan periode tac tidak perlu memasukan data pada form pendaftaran 

turnament antar cabang,dikarenakan data telah dimasukkan oleh sisitem secara 

otomatis. Tujuannya untuk meminimalisir tingkat kecurangan pada saat mengisikan 

form pendaftaran turnament antar cabang 

Berikut ini merupakan implementasi halaman pendaftaran tac yang ditunjukkan 

pada gambar 4.70.  
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Gambar 4. 70 Halaman Pendaftaran UKT 

4.2.10 Pengujian Peserta UKT 

 Tahap peserta ukt adalah tahap yang dilakukan sekretaris untuk mengisikan 

hasil keterangan dari ujian kenaikan tingkat yang telah berlangsung. Pengisian 

keterangan kelulusan berdasarkan periode ukt yang terbaru. Peserta ujian kenaikan 

tingkat yang lulus maka sabuk anggota secara otomatis terganti. Begitu pun jika 

peserta ujian kenaikan tidak lulus data sabuk anggota tidak akan terganti. 

Berikut ini merupakan implementasi halaman peserta ukt yang ditunjukkan 

pada gambar 4.71.  

 

Gambar 4. 71 Halaman Peserta UKT 
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4.2.11 Pengujian Peserta TAC 

 Tahap peserta tac adalah tahap yang dilakukan admin untuk mengisikan hasil 

keterangan dari turnament antar cabang yang telah berlangsung. Pengisian 

keterangan kelulusan berdasarkan periode tac yang terbaru. Berikut ini merupakan 

implementasi halaman peserta tac yang ditunjukkan pada gambar 4.72.  

 

Gambar 4. 72 Halaman Peserta TAC 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Sistem Informasi UKM Taekwondo, 

bahwa Sistem Informasi UKM Taekwondo  sudah dapat melakukan proses 

pendaftaran anggota baru, pendaftaran ujian kenaikan tingkat, pengelolaan keuangan, 

serta  proses penyebaran informasi yang terkait UKM taekwondo. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Sistem Informasi UKM Taekwondo telah sesuai dengan 

perancangan yang telah dibuat sebelumnya dan berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

4.3 Pengujian User 

Penelitian user bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap peranan 

sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo Univeritas Islam Indonesia 

dalam menunjang efektivitas yang terkait dengan UKM taekwondo.  

Pengujian dilakukan dengan cara menguji coba kan sistem informasi unit 

kegiatan mahasiswa taekwondo Univeritas Islam Indonesia terhadap anggota UKM 

taekwondo, kemudian anggota mengisi kuisoner. Pada kuisioner ada beberapa 

variabel yang diujikan seperti variabel tampilan, variabel kemudahan, variabel 
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ketepatan, variabel kelengkapan isi, dan variabel kehandalan. Kuisioner tersebut 

nantinya digunakan untuk menilai apakah sistem informasi yang dirancang telah 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga dapat disimpulkan saran-saran apa saja 

yang dapat digunakan untuk menunjang dan mengoptimalkan  sistem informasi unit 

kegiatan mahasiswa taekwondo Univeritas Islam Indonesia. 

1.Pengujian Variabel Tampilan (Format) 

P1: Sistem Informasi UKM Taekwondo memberikan informasi sesuai dengan 

format yang dibutuhkan.  Tabel 4. 1 Pengujian variabel tampilan P1. 

P1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 5 12,2 12,2 12,2 

3,00 29 70,7 70,7 82,9 

4,00 7 17,1 17,1 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

Pada hasil uji variabel P1 diketahui bahwa yang menjawab tidak setuju (2) 

sebanyak 5 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 29 orang, dan yang 

menjawab sangat setuju (4) sebanyak 7 orang.  

P2: Sistem Informasi UKM Taekwondo mampu menghasilkan informasi yang 

dapat dipahami secara jelas.  Tabel 4. 2 Pengujian variabel tampilan P2. 

P2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 6 14,6 14,6 14,6 

3,00 32 78,0 78,0 92,7 

4,00 3 7,3 7,3 100,0 

Total 41 100,0 100,0  
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Pada hasil uji variabel P2 diketahui bahwa yang menjawab tidak setuju (2) 

sebanyak 6 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 32 0rang, dan yang 

menjawab sangat setuju (4) sebanyak 3 orang.  

2.Pengujian Variabel Kemudahan (Ease of use) 

P3: Sistem Informasi UKM Taekwondo bersifat user friendly. Tabel 4. 3 

Pengujian variabel kemudahan P3. 

P3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 7 17,1 17,1 17,1 

3,00 26 63,4 63,4 80,5 

4,00 8 19,5 19,5 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

Pada hasil uji variabel P3 diketahui bahwa yang menjawab tidak setuju (2) 

sebanyak 7 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 26 0rang, dan yang 

menjawab sangat setuju (4) sebanyak  8 orang.  

3. Pengujian Variabel Ketepatan (Timeliness) 

P4: Saya dapat memperoleh informasi yang saya butuhkan tepat waktu. Tabel 4. 4  

Pengujian variabel ketepatan P4. 

P4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 2 4,9 4,9 4,9 

2,00 14 34,1 34,1 39,0 

3,00 21 51,2 51,2 90,2 

4,00 4 9,8 9,8 100,0 

Total 41 100,0 100,0  
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Pada hasil uji variabel P4 diketahui bahwa yang menjawab tidak setuju (2) 

sebanyak 7 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 26 0rang, dan yang 

menjawab sangat setuju (4) sebanyak  8 orang.  

P5: Sistem Informasi UKM Taekwondo yang digunakan mampu menghasilkan 

informasi yang bersifat mutakhir / up to date. Tabel 4. 5 Pengujian variabel 

ketepatan P5. 

P5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 5 12,2 12,2 12,2 

2,00 11 26,8 26,8 39,0 

3,00 16 39,0 39,0 78,0 

4,00 9 22,0 22,0 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

Pada hasil uji variabel P5 diketahui bahwa yang menjawab sangat tidak setuju (1) 

sebanyak 5 orang, yang menjawab tidak setuju (2) sebanyak 11 orang, yang 

menjawab setuju (3) sebanyak 16 orang, dan yang menjawab sangat setuju (4) 

sebanyak  9 orang.  

 

4.Variabel Pengujian Kelengkapan Isi (Content) 

 

P6: Isi informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi UKM Taekwondo 

memang di butuhkan. Tabel 4. 6 Pengujian variabel kelengkapan P6 

P6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 6 14,6 14,6 14,6 

3,00 25 61,0 61,0 75,6 

4,00 10 24,4 24,4 100,0 

Total 41 100,0 100,0  
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Pada hasil uji variabel P6 diketahui bahwa yang menjawab yang menjawab tidak 

setuju (2) sebanyak 6 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 25 orang, dan 

yang menjawab sangat setuju (4) sebanyak  10 orang.  

P7: Sistem Informasi UKM Taekwondo menghasilkan informasi yang 

cukup.Tabel 4. 7 Pengujian variabel kelengkapan P7. 

P7 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 8 19,5 19,5 19,5 

3,00 25 61,0 61,0 80,5 

4,00 8 19,5 19,5 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

Pada hasil uji variabel P7 diketahui bahwa yang menjawab yang menjawab tidak 

setuju (2) sebanyak 8 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 25 orang, dan 

yang menjawab sangat setuju (4) sebanyak  8 orang. 

 

5. Pengujian Variabel Kehandalan (Reliability) 

P8: Sistem Informasi UKM Taekwondo membantu pengurus taekwondo dalam 

memanajamen UKM Taekwondo. Tabel 4. 8 Pengujian variabel kehandalan P.8. 

P8 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 4 9,8 9,8 9,8 

3,00 17 41,5 41,5 51,2 

4,00 20 48,8 48,8 100,0 

Total 41 100,0 100,0  
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Pada hasil uji variabel P8 diketahui bahwa yang menjawab yang menjawab tidak 

setuju (2) sebanyak 4 orang, yang menjawab setuju (3) sebanyak 17 orang, dan 

yang menjawab sangat setuju (4) sebanyak  20 orang.  

P9: Sistem Informasi UKM Taekwondo mudah dipelajari oleh orang yang baru 

pertama kali menggunakannya. Tabel 4. 9  Pengujian variabel kehandalan P.9. 

 

P9 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 2 4,9 4,9 4,9 

2,00 5 12,2 12,2 17,1 

3,00 27 65,9 65,9 82,9 

4,00 7 17,1 17,1 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

Pada hasil uji variabel P9 diketahui bahwa yang menjawab yang menjawab sangat 

tidak setuju (1) sebanyak 2orang, yang menjawab tidak setuju (2) sebanyak 5 orang, 

yang menjawab setuju (3) sebanyak 27 orang, dan yang menjawab sangat setuju (4) 

sebanyak  7 orang.  

Berdasarkan hasil pengujian user terhadap Sistem Informasi UKM 

Taekwondo, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan tampilan 

Sistem Informasi UKM Taekwondo, responden setuju dengan kemudahan Sistem 

Informasi UKM Taekwondo, responden setuju dengan  ketepatan informasi pada 

Sistem Informasi UKM Taekwondo, responden setuju dengan kelengkapan isi Sistem 

Informasi UKM Taekwondo, responden setuju dengan kehandalan Sistem Informasi 

UKM Taekwondo. Sehingga Sistem Informasi UKM Taekwondo sudah dapat 

menghasilkan output yang diharapkan, adanya pengaruh Sistem Informasi Unit 

Kegiatan Mahasiswa Taekwondo terhadap tingkat kepuasan reponden, serta sistem 

sudah dapat memenuhi tujuan awal penelitian. 


