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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Implementasi  

Hasil implementasi pada Aplikasi ini terdiri dari form-form sebagai 

berikut:  

4.1.1  Tampilan Home  

Tampilan halaman sebelum login dilakukan oleh admin dengan mengisi 

username dan password. supaya bisa masuk kedalam sistem website, di 

tunjukan pada gambar 4.1  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Home Sebelum Login Admin 

4.1.2  Tampilan beranda setelah login 

Pada halaman ini admin bisa mengelola aktivitas seperti menginputkan 

produk promosi, data penduduk, validasi pendaftaran dan konfirmasi 

produk ukm. di tunjukan pada gambar  4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Home Sesudah Login Admin 
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4.1.3    Tampilan Promosi produk 

Pada halaman ini admin bisa menginput data promosi produk unggulan 

desa tegal ombo. Di tunjukan pada gambar  4.3 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Promosi produk 

4.1.4    Tampilan inputan produk promosi baru 

Pada halaman ini admin bisa menginput produk promosi, mengedit serta 

menghapus produk. Di tunjukan pada gambar  4.4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan inputan Promosi produk oleh admin 

4.1.5  Tampilan inputan produk promosi baru 

Pada halaman ini merupakan salah satu dari tampilan promosi produk 

unggul jenis olahan. Di tunjukan pada gambar  4.5 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.5 Tampilan Inputan Produk Promosi jenis olahan 
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4.1.6  Tampilan home registrasi ukm 

Halaman ini dioprasikan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan 

produknya supaya bisa terdaftar dan bisa menginput produk milik mereka 

kedalam website. Di tunjukan pada gambar  4.6 

 

Gambar  4.6 Tampilan home sebelum registrasi ukm 

4.1.7  Tampilan registrasi ukm 

Halaman ini menampilkan form pendaftaran untuk penyedia toko pemilik 

ukm, penyedia produk harus menampirkan ktp dan dukumen pendukung 

lainya untuk dapat mendaftarkan dan menunggu untuk divalidasi oleh 

admin. Di tunjukan pada gambar  4.7 

 

Gambar  4.7 Tampilan registrasi ukm 

4.1.8  Tampilan persetujuan verifikasi oleh admin 

Halaman ini setelah data dikirim selanjutnya masyarakat menunggu 

validasi dari admin. Di tunjukan pada gambar  4.8 
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Gambar  4.8 Tampilan Menunggu Verifikasi Dari Admin 

4.1.9  Tampilan validasi pendaftaran dari admin 

Halaman ini menampilkan notivikasi dari masyarakat yang mendaftarkan 

dirinya kemudian admin dapat melihat apakah data yang dikirim sesuai 

atau tidak dengan ketentuan. Jika sudah sesuai maka admin dapat 

menyetujuinya. Di tunjukan pada gambar  4.9 

 

Gambar  4.9 Tampilan Validasi Pendaftaran Dari Admin 

4.1.10 Tampilan login ukm 

Halaman ini menampilkan login ukm yang telah disetujui oleh admin, 

login dengan cara memasukan e mail dan password yang telah terdaftar. 

Di tunjukan pada gambar  4.10 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.10 Tampilan Login Ukm 
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4.1.11 Tampilan input produk ukm 

Halaman ini menampilkan bahwa pihak ukm dapat menambahkan produk 

mereka sesuai dengan jenis yang mereka miliki. Di tunjukan pada gambar  

4.11 

 

Gambar  4.11 Tampilan Input Produk Ukm 

4.1.12 Tampilan konfirmasi produk ukm 

Halaman ini ukm menunggu konfirmasi dari admin apakah produknya 

diterima atau tidak. Di tunjukan pada gambar  4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.12 Tampilan Menunggu Konfirmasi Dari Admin 

4.1.13 Tampilan konfirmasi produk ukm 

Halaman ini admin menampilkan konfirmasi detail produk ukm apakah 

produknya diterima atau tidak.  Di tunjukan pada gambar  4.13 
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Gambar  4.13 Tampilan Konfirmasi Produk Ukm 

4.1.14 Tampilan Produk Ukm Olahan  

Halaman ini admin menampilkan berbagai produk olahan dimana produk 

ini bisa di order lewat kontak person yang tersedia di masing-masing 

produk. Di tunjukan pada gambar  4.14 

 

Gambar  4.14 Tampilan Produk Ukm Olahan 

4.1.1 5 Tampilan daftar mitra ukm 

Halaman ini merupakan salah satu contoh tampilan beberapa mitra yang 

sudah validasi oleh admin. Di tunjukan pada gambar  4.15 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.15 Tampilan Daftar Mitra Ukm 
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4.1.16 Tampilan profil pemilik ukm  

Halaman ini merupakan salah satu contoh tampilan profil tentang pemilik 

ukm produk unggulan desa tegal ombo, yang berisikan data diri dan lain-

lain. Di tunjukan pada gambar  4.16 

 

Gambar  4.16 Tampilan Profil Pemilik Ukm 

4.1.17 Tampilan Transaksi Produk Ukm 

Pada tampilan ini setiap pembeli produk ukm harus mengisi formulir 

pemelian diantaranya mengisi nama, alamat, jumlah pemesanan dan 

nomor telfon supaya mempermudah dalam proses transaksi 

 

Gamar 4.17 Tampilan Transaksi Produk Ukm 

4.1.18 Tampilan Konfirmasi Transaksi Produk Ukm 

Halaman ini menampilkan proses konfirmasi transaksi dari formulir yang 

sudah diisi oleh konsumen selanjutnya akan di proses oleh pemilik produk 

ukm 
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Gambar 4.18 Tampilan Konfirmasi Transaksi Produk Ukm 

 

4.1.19 Tampilan Laporan mitra ukm 

Halaman ini merupakan tampilan daftar dari pemilik mitra ukm yang 

sudah melakukan proses transaksi yang outputnya berupa laporan mitra 

ukm. Di tunjukan pada gambar  4.19 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan Laporan Mitra Ukm 

 

4.1.20 Tampilan laporan transaksi 

Halaman ini menampilkan rekapan laporan transaksi dari setiap pembelian 

produk ukm yang di rekap dalam entuk laporan seara rini. Mulai dari 

tanggal pemelian, nama mitra ukm, nama pemeli, nomor telpon, alamat 

serta jumlah pembelian produk ukm.Di tunjukan pada gambar  4.20 
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Gambar 4.20  Tampilan Laporan Transaksi 

4.1.21 Tampilan grafik produk unggulan pertahun  

Halaman ini merupakan tampilan grafik produk unggulan desa pertahun. 

Di tunjukan pada gambar  4.21 

 

Gambar  4.21 Tampilan Grafik Produk Unggulan Pertahun 

 

4.1.22 Tampilan grafik pekerjaaan masyarakat  pertahun  

Halaman ini merupakan tampilan grafik pekerjaaan masyarakat  desa tegal 

ombo pertahun. Di tunjukan pada gambar  4.22 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.22 Tampilan Grafik Pekerjaaan Masyarakat  Pertahun 
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4.1.23  Tampilan grafik pendidikan  pertahun  

Halaman ini merupakan tampilan grafik pendidikan  desa pertahun. Di 

tunjukan pada gambar  4.23 

 

Gambar  4.23 Tampilan Grafik Pendidikan  Pertahun 

4.1.24  Tampilan grafik agama  pertahun  

Halaman ini merupakan tampilan grafik agama pertahun. Di tunjukan pada 

gambar  4.24 

 

Gambar  4.24 Tampilan Grafik Agama  Pertahun 

4.2   Hasil Pembahasan  

Pembahasan ini berisikan tentang proses promosi produk unggulan desa 

tegal ombo, dalam sistem yang di usulkan agar memudahkan masyarakat 

mendapatkan suatu informasi terkait produk-produk unggulan secara 

online dan bisa meningkatkan layanan dengan Pelanggan. Program 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari 

program yang telah dibuat akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini : 
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4.2.1    Kelebihan Sistem 

Program ini memiliki kelebihan sebagai berikut :  

a. Dengan adanya Website di desa tegal ombo, maka para calon pelanggan 

lebih mudah untuk mendapatkan informasi lainnya yang terkait dengan 

update produk terbaru sehingga jangkauan yang digunakan oleh 

masyarakat desa tegal ombo menyebar dengan luas dan tak terbatas hanya 

disatu wilayah saja. 

b. Mempermudah pihak kelurahan mengolah data ukm yang menghasilkan 

output berupa laporan ukm yang sudah terdaftar dan laporan transaksi 

pembelian. 

4.2.2  Kekurangan Sistem 

Program ini memiliki kekurangan sebagai berikut :  

a. Belum adanya sistem transaksi produk unggulan.  

b. Belum tersedianya sistem mobile pada web ini sehingga tampilan belum 

dinamis di smartphone.  

 


