
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisa kebutuhan perangkat lunak dan 

perancangan sistem, maka dihasilkan sebuah sistem informasi repository pada jurusan SI IIB 

Darmajaya. 

 

4.1.1 Implementasi sistem 

Tahap implementasi sistem adalah hasil rancangan sistem menjadi sebuah program 

aplikasi. Pada tahap ini menjelaskan tentang output dari sistem informasi repository. Sistem 

ini dapat diakses oleh admin, dosen dan mahasiswa. Fitur-fitur yang terdapat didalam sistem 

ini yaitu: 

 

4.1.1.1 Halaman Utama Sistem 

Halaman utama adalah halaman yang ditampilkan sebelum pengguna login ke sistem. 

Halaman utama sistem dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Halaman Utama Sistem 

 

 

4.1.1.2 Halaman Login 

Setelah halaman utama ditampilkan maka pengguna harus login agar dapat mengakses 

sistem. Pengguna dapat login sebagai admin, dosen atau mahasiswa dengan menggunakan 



NIK untuk dosen dan NPM untuk mahasiswa yang telah terdaftar. Halaman login dapat 

dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Halaman Login 

 

4.1.1.3 Halaman Dosen Admin 

a. Halaman Utama 

Setelah dosen admin memasukkan nik dan password dengan benar, maka akan masuk 

ke halaman utama dosen admin, dimana dosen admin bisa mengakses halaman data 

dosen, data mahasiswa, data kategori, dan data mahasiswa. Halaman utama dosen 

admin dapat dilihat pada gambar 4.3 

 

 

Gambar 4.3 Halaman Utama Dosen Admin 

 

b. Halaman Data Dosen 



Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit serta menghapus data dosen 

dapat dilihat pada gambar 4.4 

 

 

Gambar 4.4 Halaman Data Dosen 

 

 

 

c. Halaman Data Mahasiswa 

Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit dan menghapus data 

mahasiswa dapat dilihat pada gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Halaman Data Mahasiswa 

 

d. Halaman Data Kategori 



Pada halaman ini admin dapat menambahkan mengedit dan menghapus data kategori 

dokumen dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Halaman Data Kategori 

 

 

 

e. Halaman Data Dokumen 

Pada halaman ini admin dapat melihat, mengedit serta menghapus data dokumen serta 

melakukan pencarian dokumen berdasarkan nama dokumen, nama dosen, tag, tahun, 

serta kategori dokumen. Dapat dilihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Halaman Data Dokumen 

 

4.1.1.4 Halaman Dosen 

a. Halaman Utama  



Setelah dosen memasukkan nik dan password dengan benar, maka akan masuk ke 

halaman utama dosen, dimana dosen admin bisa mengakses halaman data dokumen, 

halaman upload dokumen, halaman penelitian, dan halaman verifikasi dokumen. 

Halaman utama dosen dapat dilihat pada gambar 4.8 

 

 

Gambar 4.8 Halaman Utama Dosen 

 

b. Halaman Data Dokumen 

Pada halaman ini dosen dapat melihat serta melakukan pencarian dokumen 

berdasarkan nama dokumen, nama dosen, tag, tahun, serta kategori dokumen. Dapat 

dilihat pada gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Halaman Data Dokumen 

 

 

 



 

c. Halaman Upload Dokumen 

Pada halaman ini dosen dapat mengupload file dokumen sesuai dengan kategori yang 

tersedia (Jurnal, Skripsi, Penelitian Dosen, Arsip) dapat dilihat pada gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Halaman Upload Dokumen 

 

d. Halaman Data Penelitian Dosen 

Pada halaman ini berisi kumpulan penelitian Dosen yang sudah dipublish pada 

repository. Halaman data penelitian dapat dilihat pada gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Halaman Data Penelitian Dosen 

 

 

e. Halaman Verifikasi Dokumen 

Pada halaman ini berisi daftar Jurnal atau Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa 

untuk diverifikasi oleh dosen pembimbing. Yang didalamnya terdapat fungsi untuk 



melihat menyetujui atau menolak dokumen yang diajukan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. Halaman Verifikasi Dokumen dapat dilihat pada gambar 4.12 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Data Repository Penelitian 

 

 

4.1.1.5 Halaman Mahasiswa 

a. Halaman Utama 

Setelah mahasiswa memasukkan npm dan password dengan benar, maka akan masuk 

ke halaman utama mahasiswa, mahasiswa bisa mengakses halaman dokumen, upload 

dokumen, status dokumen, dan data dosen. Halaman utama mahasiswa dapat dilihat 

pada gambar 4.13 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Utama Mahasiswa 



 

b. Halaman Data Dokumen 

Pada halaman ini mahasiswa dapat melihat serta melakukan pencarian dokumen 

berdasarkan nama dokumen, nama dosen, tag, tahun, serta kategori dokumen. Dapat 

dilihat pada gambar 4.14 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Data Dokumen 

 

c. Halaman Upload Dokumen 

Pada halaman ini mahasiswa dapat mengupload skripsi serta menyertakan dosen 

pembimbingnya. Halaman upload dokumen dapat dilihat pada gambar 4.15 

 



 

Gambar 4.15 Halaman Upload Dokumen 

 

4.1.2 Pengujian Sitem 

Sistem yang dibangun sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dalam analisis 

perancangan, sehingga proses yang terjadi pun sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh 

pembuat sistem, namun perlu adanya pengujian sistem guna mengetahui aliran data pada 

sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan tanpa terjadinya kesalahan pada sistem tersebut. 

Adapun pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

4.1.2.1 Uji Login  

Form login disediakan agar dosen admin, dosen, dan mahasiswa dapat masuk ke 

dalam sistem. Dalam halaman ini user yang akan login ke sistem harus memasukkan 

username dan password dengan benar. Uji login dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

Apabila username tidak terdaftar atau salah dalam memasukkan password maka akan muncul 

pesan error seperti pada gambar 4.16 

 



 

Gambar 4.16 Gagal login karena password salah 

 

 

 

4.1.2.2 Uji Halaman Data Dosen oleh Admin 

Halaman ini digunakan untuk melihat akun dosen yang telah terdaftar pada sistem. 

Pada halaman ini terdapat beberapa fitur yaitu tambah akun dosen, mengedit data dosen serta 

delete data dosen. Uji coba pada halaman data dosen dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.17 Hapus Data Dosen 



 

Gambar 4.18 Menambahkan Data Dosen 

 

 

Gambar 4.19 Data Dosen yang sebelumnya dihapus berhasil ditambah kembali 

 

 

Gambar 4.20 Contoh mengubah nama pada dosen dengan nama Nursiyanto 

 



 

Gambar 4.21 Setelah berhasil mengubah nama pada dosen dengan nama Nursiyanto 

 

4.1.2.3 Uji Halaman Kategori 

Halaman ini digunakan untuk melihat kategori yang telah ada pada sistem. Pada 

halaman ini terdapat beberapa fitur yaitu tambah, edit, dan hapus kategori. Uji coba pada 

halaman kategori dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.22 Daftar Kategori yang sudah ada 

 

Gambar 4.23 Menginputkan kategori dengan nama Pengabdian 

 

Gambar 4.24 Kategori dengan nama Pengabdian berhasil ditambah 

 

 

Gambar 4.25 Mengedit kategori Pengabdian menjadi Pengabdian Masyarakat 

 



 

Gambar 4.26 Kategori dengan nama Pengabdian berhasil diubah 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.4 Uji Halaman Dokumen pada Dosen Admin 

Dalam halaman dokumen yang terdapat pada menu Dosen Admin terdapat beberapa 

fitur yaitu untuk mencari dokumen berdasarkan judul, tag, nama, nama pengarang, tahun, dan 

kategori. Serta edit dan hapus data dokumen yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.27 Tampilan data dokumen yang ada pada repository 

 



 

Gambar 4.28 Ketika File Info dibuka muncul tampilan denga nisi nama file, abstract, serta 

tag dokumen 

 



 

Gambar 4.29 Ketika melakukan pencarian berdasarkan judul dengan keyword “sistem” 

 

 

Gambar 4.30 Ketika melakukan pencarian berdasarkan nama dosen “dona” 

 

 

Gambar 4.31 Ketika pencarian dengan nama dosen ”dona” difilter kembali dengan tahun 

“2020” 



 

 

Gambar 4.32 Ketika pencarian dengan nama dosen ”dona” difilter kembali dengan tahun 

“2020” dan dengan kategori “Skripsi” 

 

 

Gambar 4.33 Pencarian dengan Tag “mobile” 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.5 Uji upload dan validasi Skripsi/Jurnal 



 

Gambar 4.34 Upload dokumen(skripsi/jurnal) oleh mahasiswa 

 

Gambar 4.35 Status pada dokumen yang telah terupload (menunggu) 

 

Gambar 4.36 Dokumen menunggu diverifikasi oleh dosen 



 

Gambar 4.37 Dokumen yang ditolak statusnya menjadi “Ditolak” 

 

Gambar 4.38 Pe Dokumen yang diterima statusnya menjadi “Terverifikasi” 

 

Gambar 4.39 Kategori tersisa hanya Jurnal ketika sudah mengupload Skripsi sebelumnya 

 



Gambar 4.40 Apabila sudah mengupload Skripsi dan Jurnal maka akan muncul pesan 

tersebut pada panel upload 

 

4.1.2.6 Uji upload dokumen dosen 

 

Gambar 4.41 Upload dokumen oleh dosen 

 

Gambar 4.42 Dokumen sukses ditambah dan tidak perlu verifikasi 


