
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Rancangan Program 

Hasil rancangan program merupakan tahap mewujudkan hasil rancangan menjadi 

sebuah program aplikasi. Berdasarkan rancangan interface yang dibuat, maka 

berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil website portal perguruan tinggi swasta 

kopertis iia yang ada di wilayah propinsi lampung. Hasil website ini dijelaskan 

dalam bentuk tampilan website yang telah dijalankan dapat dilihat pada sub bab 

berikut: 

4.1.1 Tampilan Halaman Login 

Berikut ini merupakan tampilan halaman login Admin harus login untuk masuk 

kedalam halaman utama User. Sesuai dengan username dan password yang 

tersimpan pada database. Tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Tampilan halaman login 
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4.1.2 Tampilan Halaman Beranda Admin 

Pada halaman utama atau beranda menampilkan menu utama dan menampilkan 

informasi selamat datang di halaman administrator. Halaman beranda dapat dilihat 

pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Tampilan halaman beranda admin 

 

4.1.3 Tampilan Halaman Kategori 

Berikut ini adalah tampian menu halaman kategori admin untuk menambah atau 

mengedit kategori. Halaman kategori dapat dilihat pada gamba 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tampilan halaman kategori admin 



42 
 

4.1.4 Tampian Halaman Berita 

Berikut ini adalah menu halaman berita admin untuk menambah, menghapus atau 

mengedit berita. Tampilan halaman berita dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Tampilan halaman berita admin 

4.1.5 Tampilan Halaman Hapus Komentar 

Berikut ini adalah menu halaman komentar admin untuk menghapus komentar. 

Tampilan halaman berita dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 
 

Gambar 4.5 Tampilan halaman hapus komentar 
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4.1.6 Tampilan Halaman Beranda 

Berikut ini adalah tampilan halaman utama website portal kampus swasta lampung. 

Tampilan halaman beranda utama dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Tampilan Halaman beranda 

4.2 Pengujian dan Hasil Pengujian Program 

Perangkat lunak yang diimplentasikan telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan 

pada bagian perancangan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan masing-masing 

subsistem melakukan apa yang menjadi spesifikasi seperti telah ditanyakan di 

bagian hasil pengujian, sehingga proses yang terjadi telah sesuai dengan prosedur 

apa yang diinginkan dan dispesifikasikan oleh pembuat sistem aplikasi ini seperti 

uji coba yang akan dijelaskan dibawah ini : 

4.2.1 Pengujian  

Pengujian dilakukan untuk menjalankan sistem aplikasi ini dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan tanpa terjadi kesalahan atau error  didalamnya. 
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4.2.1.1    Uji Menu Login 

Jika admin  memasukan nama pemakai (username) dan kata sandi (password) yang 

benar maka akan masuk kemenu berikutnya. Yaitu masuk halaman menu 

berikutnya yaitu halaman menu admin 

  

Memasukan Username dan Password Berhasil 

Gambar 4.7 Halaman menu login berhasil 

 

4.2.1.2    Uji Input Berita Baru 

Ditahap pengujian ini admin menginputkan berita baru kedalam sistem yang sudah 

dibuat untuk disimpan dalam database, adapun tampilannya adalah seperti pada 

gambar 4.8 dan 4.9.. 
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Gambar 4.8 Tmpilan input berita baru 

 

Setelah disubmit maka aka nada notifikasi bahwa data berhasil disimpan, seperti 

yang dijelaskan pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Data berhasil disimpan 

Hasil pengujian setelah penginputan berita baru dan berhasil tersimpan dapan diedit 

dan dihapus seperti gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Data Berita 

 

4.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem 

Didalam perancangan dan pembangunan sistem ini terdapat kelebihan dan 

kekurangan yang didapat sebaggai berikut. 

4.3.1 Kebelibah Sistem 

1. Akses cepat, memudahkan para pembaca untuk membuka berita seputar 

kampus swasta dan bisa dinikmati dengan berbagai macam perangkat teknologi 

baik komputer maupun smartphone. 

2. website sudah menggunakan bootstrap sehingga tampilan pada smartphone 

bisa menyesuaikan dengan layar pengguna smartphone. 

3. website lebih ringan dan tidak ada iklan pada website sehingga tidak 

mengganggu pemandangan bagi pembaca. 
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4. Website dilengkapi dengan pencarian berita sehingga pembaca yang ini 

mencari berita yang lebih spesifik bisa menggunakan pencarian untuk 

mencarinya 

5. Terdapat kolom komentar sehingga pembaca bisa mengkomentari pendapat 

mereka tentang berita yang di unggah oleh admin. 

4.3.2 Kekurangan Sistem 

Masih banyak kekurangan didalam perancangan dan pembangunan sistem ini, 

adapun beberapa kekurangannya adalah sebagai berikut. 

1. Tidak bisa menginputkan gambar pada isi berita, saat diisi gambar pada isi 

berita halaman index jadi berantakan. 

2. Tampilan masih kurang menarik  

3. Berita terbatas hanya seputar berita terkini dan beasiswa. 

4. Belum terdapat pencarian pada tampilan smartphone, sehingga user yang 

menggunakan smartphone jika ingin mencari berita yang merek inginkan 

masih mencarinya secara manual 

5. Website belum terenskripsi sehingga masih ada kemungkinan untuk dihack 

6. Tidak menggunakan metode pada pencarian, hanya pencarian berdasarkan 

huruf. 


