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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

1.1 Implementasi 

Pada tahap ini merupakan tahapan terakhir untuk  semua hasil yang telah 

dilaksanakan sebelumnya dan dituangkan dalam sebuah aplikasi yang memudahkan 

dosen pembimbing maupun prodi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa IIB 

Darmajaya.  

4.1.1 Halaman login admin 

Merupakan halaman awal admin melakukan login dan memasukan username dan 

password sebelum masuk kedalam sistem informasi prediksi dapat dilihat pada 

gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Halaman login admin 

 

4.1.2 Halaman dashbord pada admin 

Halaman ini merupakan halaman dashboard prodi untuk mengontrol data 

mahasiswa dan data dosen pembimbing akademik dapat dilihat pada gambar 4.2  
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Gambar 4.2 Halaman dashbord admin 

 

4.1.3 Halaman input tahun ajaran 

Pada halaman ini admin bisa menambahkan tahun ajaran sehingga mahasiswa bisa 

terkelompok dengan baik sesuai dengan tahun masuknya mahasiswa dapat dilihat 

pada gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Halaman dashbord admin 
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4.1.4 Halaman input data dosen 

Pada halaman ini admin bisa menambahkan data dosen yang siap membimbing para 

mahasiswa dapat dilihat pada gambar 4.4 

 
Gambar 4.4 Halaman input data dosen 

 

4.1.5 Halaman input data mahasiswa 

Pada halaman ini admin atau prodi menginputkan data mahasiswa yang nantinya 

mahasiswa akan masuk ke kesistem dengan npm mereka masing masing dapat 

diihat pada gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Halaman input data dosen 

4.1.6 Halaman input kriteria 

Pada halaman ini admin menginputkan data yang dijadikan kriteria sehingga 

memudahkan mahasiswa menginputkan data dengan mudah dapat dilihat pada 

gambar 4.6 

 
Gambar 4.6 Halaman input data kriteria 
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4.1.7 halaman login dosen   

Merupakan halaman awal dosen melakukan login dengan memasukan username 

dan password sebelum masuk kedalam sistem informasi prediksi dapat dilihat pada 

gambar 4.7 

 
Gambar 4.7 halaman login dosen 

 

4.1.8 halaman dashboard dosen pembimbing 

Pada halaman ini halaman awal sistem pada dashbord dosen pembimbing dapat 

dilihat pada gambar 4.8  
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Gambar 4.8 halaman dashboard dosen 

 

4.1.9 Halaman perhitungan topsis 

Pada halaman ini memperlihatkan perhitungan dengan metode topsis sehingga 

menghasilkan nilai akhir yang digunakan  sebagai prediksi kelulusan mahasiswa. 

Dapat dilihat pada gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Halaman perhitungan topsis 
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4.1.10 Halaman hasil prediksi 

Pada halaman ini menampilkan hasil prediksi sehingga memudahkan dosen melihat 

mahasiswa didikanya bisa lulus tepat waktu atau tidak dapat dilihat pada gambar 

4.10 

 

Gambar 4.10 Halaman hasil prediksi 

 

4.1.11 Halaman cetak hasil 

Pada halaman ini menampilkan hasil cetak prediksi sehingga memudahkan dosen 

melihat mahasiswa didikanya bisa lulus tepat waktu atau tidak dapat dilihat pada 

gambar 4.11 

 

 
Gambar 4.11 halaman cetak hasil 
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4.1.12 Halaman Grafik Mahasiswa 

Pada halaman ini merupakan grafik yang dibuat untuk memudahkan dosen 

pembimbing dalam melihat mahasiswa yang melihat lulus tepat waktu dapat dilihat 

pada gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 halaman grafik 

 

4.1.13 Halaman  Login Mahasiswa 

Pada halaman ini  mahasiswa melakukan login dengan memasukan username dan 

password sebelum masuk kedalam sistem informasi prediksi dapat dilihat pada 

gambar 4.13 
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Gambar 4.13 halaman login mahasiswa 

 

4.1.14 Halaman dashbord mahasiswa 

Pada halaman ini menampilkan halaman awal pada dasbord mahasiswa dan dapat 

langsung melihat informasi prediksi kelulusanya sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui kapan prediksi dia lulus serta bisa menjadi evaluasi sehingga 

mahasiswa lebih semangat dalam belajar dapat dilihat pada gambar 4.14 

 
Gambar 4.14 Halaman dashbord mahasiswa 
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4.1.15 halaman input data kriteria mahasiswa 

Pada halaman ini mahasiswa menginputkan data kriterianya masing-masing dengan 

tepat dan kemudian akan dihitung oleh dosen pembimbing dapat dilihat pada 

gambar 4.15 

 
Gambar 4.15 Halaman input data kriteria 


