
 

 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pembahasan Program 

Implementasi sistem pendukung keputusan penerima BDBS berbasis web yang 

telah dirancang terdiri dari 3 (tiga) jenis hak akses, yaitu akses Anggota 

Dharmayukti, akses pegawai, dan akses ketua Dharmayukti. Adapun implementasi 

dari ke 3 (tiga) hak akses tersebut, masing – masing dijelaskan pada sub pokok 

pembahasan di bawah ini.  

 4.1.1 Rancangan Sistem Akses Anggota Dharmayukti 

Implementasi dari interface sistem pendukung keputusan penerima BDBS 

berbasis web dengan hak akases Anggota Dharmayukti adalah sebagai 

berikut : 

a. Halaman Login  

Halaman ini merupakan halaman awal ketika Anggota Dharmayukti ingin 

mengakses sistem, yaitu harus melakukan login terlebih dahulu. Tampilan 

halaman login dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Interface Halaman Login Anggota Dharmayukti 
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b. Halaman Dashboard 

Halaman ini merupakan halaman yang akan muncul setelah Anggota 

Dharmayukti sudah berhasil melakukan login, pada halaman dashboard ada 

berbagai menu, yaitu berbagai macam tingkatan, pemeringkatan secara 

umum, hasil sementara dan Riwayat. Berikut adalah tampilan dari halaman 

dashboard yaitu pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Interface Halaman Dashboard 

c. Halaman kelola Alternatif 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk mengelola alternatif, 

yang nantinya akan diseleksi, pada halaman ini Anggota Dharmayukti dapat 

mengedit dan menghapus data alternatif. Berikut adalah tampilan dari 

halaman Kelola alternatif yaitu pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3 Interface Halaman Kelola alternatif 
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d. Halaman Kelola Kriteria 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk mengelola kriteria, 

yang nantinya akan menjadi bahan perbandingan dan perhitungan untuk 

masing – masing alternatif. Pada halaman ini Anggota Dharmayukti dapat 

mengedit dan menghapus data kriteria. Berikut adalah tampilan dari 

halaman Kelola kriteria. Yaitu pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Interface Halaman kelola kriteria 

e. Halaman Hasil 

Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan hasil secara 

keseluruhan dari masing – masing tingkatan, hasil disini akan 

ditampilkan secara berutuan sesuai dengan nilai yang diperoleh. Berikut 

adalah tampilan dari halaman hasil. Yaitu pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Interface Halaman Hasil 
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f. Halaman hasil sementara 

Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan hasil 

perangkingan secara keseluruhan dari masing – masing tingkatan. 

Berikut adalah tampilan dari halaman hasil sementara. Yaitu pada 

gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Interface Halaman Hasil sementara  

g. Halaman Umum 

Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan perhitungan 

lanjutan dari keseluruhan tingkatan, berikut adalah tmapilan dari 

halaman umum. Yaitu pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Interface Halaman Umum 
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h. Halaman Riwayat 

Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan data alternatif 

yang telah sudah terpilih menjadi penerima BDBS. Berikut adalah 

tampilan halaman Riwayat. Yaitu pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Interface Halaman Riwayat 

 4.1.2 Rancangan Sistem Akses Pegawai 

Implementasi dari interface sistem pendukung keputusan penerima BDBS 

berbasis web dengan hak akses pegawai adalah sebagai berikut : 

a. Halaman login 

Halaman ini merupakan halaman awal Ketika pegawai ingin mengakses 

sistem, yaitu harus melakukan login terlebih dahulu. Tampilan halaman 

login dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yaitu pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Interface Halaman Login pegawai 

b. Halaman input data 
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Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi bagi pegawai untuk 

memasukkan data input pada alternatif. Dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Interface Halaman input data  

c. Halaman hasil  

Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan data alternatif 

yang berhak mendapatkan dana BDBS. Dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Interface Halaman hasil 

4.1.3 Rancangan Sistem Ketua Dharmayukti 

Implementasi dari interface sistem pendukung keputusan penerima BDBS 

berbasis web dengan hak akses ketua dharmayukti adalah sebagai berikut : 
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a. Halaman Hasil 

Halaman ini merupakan halaman ketika ketua Dharmayukti ingin 

melihat hasil rekomendasi penerima bantuan BDBS. Tampilan halaman 

login dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat pada gambar 

4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Interface Halaman utama Ketua Dharmayukti 

 

 

 

 

 


