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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Dan Pembahasan 

Tahapan ini berisi tentang hasil implementasi dari analisa dan perancangan yang 

telah dibuat serta dibahas pada bab-bab sebelumnya, system yang dihasilkan ini 

apakah sudah sesuai ataupun sudah memenuhi dengan kebutuhan masyarakat 

ataupun belum. Adapun untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan adanya koneksi 

internet. 

 

4.1.1 Tampilan Aplikasi Web User 

1. Halaman Home 

Halaman ini merupkan halaman paling awal ketika aplikasi web ini dibuka 

dan dijalankan, disini terdapat beberapa persyaratan pembuatan skck, 

contact person, halaman untuk login  dan create akun. 

    

Gambar 4.1 halaman home 
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2. Halaman Create Account 

Halaman ini merupakan pembuatan akun atau pengisian data usr untuk 

membuat akun yang nanti  akan menjadi user id dan pasword. 

 

 

Gambar 4.2 halaman create accaount 

 

3. Halaman Login User 

Halaman ini berisakan dimana user yang akan login/masuk dalam system 

pembuatan skck baru sebelum masuk pada tahap selanjutnya dengan 

memasukan user id dan password. 

 

Gambar 4.3 halaman login user 
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4. Halaman Regitrasi Data Diri User 

Halaman ini adalah halaman dimana proses pengisian data user yang akan 

membuat skck baru serta syarat-syarat yang ditentukan. 

 

 

Gambar 4.4 halaman registrasi user 

 

5. Halaman Registrasi 

Halaman ini adalah pengisian biodata diri user yang akan membuat skck 

sebelum ketahap selanjutnya. 

 

Gambar 4.5 halaman regitrasi  
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6. Halaman Lihat Hasil 

Halaman ini adalah hasil pengisian biodata sudah lengkap atau tidak 

pengisian formulir data skck seseorang tersebut. 

 

Gambar 4.6 halaman lihat hasil 

 

7. Halaman Cetak Kartu 

Halaman ini adalah berisi hasil akhir data user untuk dibawa ke polresta 

untuk mendapat validasi atau cap dari polresta bahwa SKCK tersebut sudah 

dapat digunakan dengan si user. 

 

 

Gambar 4.7 halaman cetak kartu 
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8. Halaman Notifikasi Pada Email User 

Halaman ini adalah berisi hasil pemberitahuan dari pihak polresta bahwa 

untuk pembuatan skck baru telah disetujui. 

 

Gambar 4.8 halaman notifikasi pada email user 

 

4.1.2 Tampilan Aplikasi Web Admin 

1. Halaman Home Admin 

Halaman ini merupkan halaman yang berisikan login admin ketika aplikasi 

web ini dibuka dan dijalankan.  

 

 

Gambar 4.9 halaman home admin 
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2. Halaman Login Admin 

Halaman dimana admin masuk melalui user id dan password yang sudah 

dimiliki oleh admin. 

 

Gambar 4.10 halaman login admin 

 

3. Halaman Dashboard Admin 

Halaman ini berisikan data data user yang sudah masuk dan berhasil cetak 

kartu. 

 

Gambar 4.11 halaman dashboard admin 
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4. Halaman Menunggu Diambil 

Halaman ini berisikan data data seseorang yang sudah masuk dan berhasil 

cetak kartu sebelum menerima validasi dari polresta. 

    

Gamabr 4.12 halaman menunggu diambil 

 

5. Halaman History Pengambilan 

Halaman ini berisikan tentang data user yang sudah memvalidasi data nya 

lalu diterima oleh admin dan akan masuk ke dalam database. 

 

Gambar 4.13 halaman history pengambilan 
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6. Halaman Detail Form Data Diri User 

Halaman ini berisikan detail formulir data user yang sudah mendaftar skck 

dan mendapat validasi. 

 

Gambar 4.14 halaman detail form data diri user 

 

7. Halaman Account User Yang Mendaftar 

Halaman ini berisikan jumlah dan data diri para pendaftar skck. 

 

Gambar 4.15 halaman account user yang mendaftar 


