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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
 

4.1 Implementasi dan Perubahan 

Menggunakan sistem/implementasi merupakan tahap meletakkan sistem 

supaya siap dioperasikan. Tahap penggunaan sistem ini dilakukan setelah 

penyusunan akhir selesai, kemudian peneliti melaksanakan pelatihan terhadap 

personil dengan memberi pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang 

sistem informasi, posisi dan tugas setiap fungsi. Pelatihan ini untuk bagian 

administrasidan operator yang akan mengoperasikan sistem ini. Hal ini 

dimaksudkan agar user memahami prosedur kerja sistem, dapat mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang timbul yang dapat menghambat kelancaran  

perguruan Wing Chun, sehingga penggunaan sistem informasi sukses. Sistem 

yang peneliti buat ini diharapkan  tidak adanya lagi keterlambatan 

pengentrian data dan tidak adannya human error. Sistem baru ini dirasakan 

lebih baik digunakan dibanding dengan sistem yang lama karena proses 

pengerjaan inputan data dan pembuatan laporan tidak memakan  waktu yang 

lama. 

 

4.1.1 Implementasi Program  Login 

Login password merupakan tampilan pertama pada saat program dijalankan. 

Tampilan form ini, berfungsi untuk keamanan data di mana pengguna 

diminta untuk meng-inputkan password yang telah ditentukan sebelumnya.  
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Adapun tampilan form login dapat dilihat pada gambar 4.1. sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Tampilan Implementasi Form Login 

Form login ini merupakan tampilan awal pada sistem dijalankan, form login 

diambil dari database pada SQL yog dengan nama tabel login  yang telah 

dikoneksikan dengan Delphi  Pada form login. Setelah pengguna meng-inputkan 

nama user dan password maka dapat masuk ke menu utama dengan menekan 

tombol Login. 

4.1.2 Implementasi Program Hak Akses 

Form hak akses merupakan pilihan untuk akses dalam aplikasi karena 

berfungsi untuk mengakses menu-menu lainnya yang terdapat pada aplikasi.  
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Tampilan form hak akses program dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.2 Tampilan Implementasi Form Menu Utama 

4.1.3 Implementasi Program Menu Utama 

Form Menu Utama merupakan menu utama dalam aplikasi karena berfungsi 

untuk mengakses menu-menu lainnya yang terdapat pada aplikasi.  

Tampilan form menu utama program dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.3 Tampilan Implementasi Form Menu Utama 
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Halaman ini akan muncul setelah user login pada form login. Tampilan menu 

utama program memiliki tiga bagian menu program yaitu : Input Data Master, 

Input Transaksi, Cetak Laporan. 

1. Pada Menu File Master terdapat sub menu : 

Input admin 

 

: Berfungsi untuk untuk menampilkan Form Data admin  

yang berguna untuk input data user Name dan 

Password Login. 

Input Data Calon 

Pelatih 

 

: Berfungsi untuk untuk menampilkan Form Data para 

calon pelatih yang berguna untuk input data diri calon 

pelatih.  

Input Data Hasil 

 

: Berfungsi untuk untuk menampilkan Form Data hasil 

yang berguna untuk input data hasil seleksi para calon 

pelatih. 

4.2 Pengujian Dan Penggunaan Sistem 

Pengujian terhadap Desain dan Implementasi Sistem Informasi seleksi pelatih 

kung fu wingchun dilakukan dengan pengujian black box. Tahap pengujian 

sistem ini dilakukan sebelum sistem digunakan. 

 

4.2.1 Pengujian Black Box 

Setelah pengkodean sistem selesai Peneliti dan pihak perusahaan melakukan 

pengujian sistem yang sudah berupa pengujian perangkat lunak. Pengujian 

dilakukan dengan menguji perangkat lunak yaitu bila terjadi kesalahan 

input, maka respon apa yang akan terjadi pada sistem. Peneliti dalam 

melakukan pengujian sistem menggunakan teknik pengujian black box 

testing yaitu pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau 

komponen dan fokus semata-mata pada output yang dihasilkan yang 

merespon input yang dipilih dan kondisi eksekusi. 

Berdasarkan teknik black box  maka kasus dan hasil pengujian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1. Login Pengguna 

Testing login pengguna dilakukan guna meyakinkan bahwa login sudah 

berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan. 

Testing login pengguna dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.7 Testing Login Pengguna 

 

 

Jika nama nama dan password valid 

maka akan masuk ke dalam menu 

utama. 

Jika password tidak valid maka akan 

menampilkan pesan User Atau Password salah. 
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2. Data hasil  

Testing Data hasil dilakukan guna meyakinkan bahwa input data hasil sudah 

berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan. 

Testing data hasil dapat lihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.8 Testing Data hasil 

 

3. Data Tabel Hasil 

Testing Data tabel hasil dilakukan guna meyakinkan bahwa input data hasil 

sudah terisimpan pada tabel data hasil. 
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Testing data hasil dapat lihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.8 Testing Data tabel hasil 

 

4. Data calon pelatih 

Testing  Data calon pelatih dilakukan guna meyakinkan bahwa input data 

dokter sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan.  

 

Testing Data calon pelatih dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 4.9 Testing Data calon pelatih 
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4.2.2 Kesimpulan Hasil Pengujian Penggunaan Sistem 

Setelah melakukan pengujian di atas, berdasarkan hasil pengujian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak Perancangan Sistem informasi 

seleksi calon pelatih Wing Chun dapat berjalan dengan baik dan 

mengeluarkan output atau hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Kelebihan dari sistem penetuan kelayakan pelatih ini adalah sebagai berikut : 

1) Menggunakan tool framework terbaru yang lengkap dengan fitur yang 

dibutuhkan untuk kebutuhan sistem saat ini. 

2) Menggunakan database sql server yang memiliki keunggulan mampu 

menyimpan data dalam ukuran besar. 

 

Kelemahan dari sistem penentuan kelayakan pelatih ini adalah : 

Belum bisa melihat laporan pada sistem pusat karena sistem yang dibangun 

masih bersifat lokal. 


