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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan prangkat lunak yang sesuai dengan 

rancangan dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Aplikasi visualisasi 

perkembangan mahasiswa wali yang dibangun akan disesuaikan dengan kebutuhan 

pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Sebelum melakukan implementasi, pengguna harus menyiapkan kebutuhan 

peranngkat lunak sistem dan kebutuhan perangkat keras sistem seperti yang sudah 

dibahas di bab iii pada analisis kebutuhan sistem. 

4.1.1 Fungsi Login 

Halaman ini berfungsi sebagai keamanan aplikasi. Sehingga tidak semua 

pengguna dapat masuk kedalam aplikasi. 

 

Gambar 4.1 Form Login 
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Pada form login ini terdapat dua textbox yang digunakan untuk menampung 

inputan dari pengguna. Inputan pertama yakni ID dan yang kedua adalah Password. 

Dalam form login juga terdapat button yang digunakan memberi 

perintah kepada aplikasi untuk memproses inputan dari pengguna guna 

mendapatkan hak akses untuk masuk kedalam sistem.  

 

Gambar 4.2 Login Gagal 
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Gambar 4.3 Login Sukses User Dosen Wali dan Kaprodi 

 

4.1.2 Fungsi Visualisasi 

Halaman ini berfungsi menampilkan perkembangan mahasiswa wali untuk 

membantu dosen wali dalam melakukan memantau kehadiran dan keuangan 

mahasiswa walinya.  

Pada form visualisasi pengguna diharuskan untuk mengisi pilihan data 

dashboard visualisasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan dashboard 

visualisasi:  

1. Login sebagai Dosen Wali  

2. Pilih pilihan program studi dan angkatan mahasiswa wali yang ada pada menu 

visualisasi. 

3. Maka akan muncul halaman sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Form Visualisasi 

4. Jika pilihan data visualisasi telah diisi sesuai dengan mahasiswa walinya. 

5. Maka akan muncul halaman sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Visualisasi Kehadiran dan Keuangan Mahasiswa Wali 
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4.1.3 Fungsi Pelaporan Perkembangan 

Halaman ini berfungsi sebagai pelaporan perkembangan mahasiswa wali 

yakni perkembangan akademik dan keuangan.  

Untuk menjalankan fungsi ini berikut adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan:  

1. Login sebagai Dosen Wali 

2. Masuk kedalam menu , pada menu ini terdapat 

pilihan program studi dan angkatan mahasiswa wali. 

3. Setelah memilih menu pelaporan perkembangan maka akan tampil halaman 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Pilihan Pelaporan Perkembangan 

4. Dosen Wali jika telah memilih pilihan program studi dan angkatan, maka akan 

tampil halaman sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Data Mahasiswa Wali 

5. Jika telah tampil data mahasiswa wali, dosen wali melakukan pelaporan dengan 

memilih tombol . Maka akan tampil detail data mahasiswa wali 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Detail Data Mahasiswa Wali 

6. Dosen Wali akan mengkonfirmasikan kepada mahasiswa wali yang terkait dari 

bidang akademik maupun keuangan yang telah ditampilkan dan mengisi 

keterangan lain untuk menghasilkan laporan yang valid. 
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Gambar 4.9 Konfirmasi Data Pelaporan 

7. Jika dosen wali telah melakukan konfirmasi pada mahasiswa walinya, maka 

memilih tombol . Maka data yang telah diisi akan tersimpan ke 

dalam basis data. 

8. Setelah data pelaporan mahasiswa wali terisi maka memilih tombol aplikasi 

akan otomatis melakukan penyimpanan data 

verifikasi pelaporan mahasiswa wali kedalam basis data dan akan muncul 

status data pelaporan mahasiswa terverifikasi seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

Gambar 4.10 Status Data Pelaporan telah Terverifikasi 
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4.1.4 Fungsi Melihat Laporan  

Halaman ini berfungsi sebagai pembuatan laporan untuk Dosen Wali. 

Adapun laporan yang dikeluarkan oleh sistem adalah laporan hasil data pelaporan 

mahasiswa wali sesuai kategori “Aman” dan “Urgent”. Pada setiap kategori 

tersebut menjelaskan tentang aktivitas dan perkembangan mahasiswa wali dari 

bidang akademik serta keuangan. Berikut langkah dalam membuat laporan: 

Untuk melakukan pengalokasian armada kapal berikut adalah langkah-

langkahnya: 

1. Pengguna login sebagai Dosen Wali. 

2. Pilih menu  pada menu utama. Pada menu ini terdapat 

pilihan program studi, angkatan dan jenis pelaporan mahasiswa wali. 

3. Setelah memilih pada menu laporan maka akan tampil halaman sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Pilihan Laporan Data Hasil Pelaporan 

4.  Setelah memilih laporan yang akan ditampilkan, maka akan muncul halaman 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.12 Laporan Mahasiswa Kategori Akademik 

 

 

Gambar 4.13 Laporan Mahasiswa Kategori Keuangan 

5. Pada halaman tersebut terdapat tombol yakni tombol cetak untuk 

mencetak laporan pada setiap kategori yang ada. 

6. Untuk melihat hasil cetak laporan sesuai kategori, halaman dibawah ini: 
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Gambar 4.14 Cetak Laporan Mahasiswa Kategori Keuangan 

 

4.1.5 Fungsi Visualisasi Pelaporan Mahasiswa Wali 

Halaman ini berfungsi menampilkan data pelaporan perkembangan 

mahasiswa wali untuk membantu Kaprodi dalam melakukan analisis 

mahasiswanya. 

Pada form visualisasi pelaporan mahasiswa wali pengguna diharuskan 

untuk mengisi pilihan data visualisasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

melakukan visualisasi:  

1. Login sebagai Kaprodi. 

2. Pilih pilihan dosen wali dan angkatan mahasiswa wali yang ada pada menu 

visualisasi.  

3. Maka akan muncul halaman sebagai berikut: 
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Gambar 4.15 Form Visualisasi Pelaporan Mahasiswa Wali 

 

4.1.6 Fungsi Melihat Laporan Perkembagan Mahasiswa Wali 

Halaman ini berfungsi sebagai laporan untuk bagian Kaprodi. Adapun 

laporan yang dikeluarkan oleh sistem adalah laporan data hasil pelaporan 

perkembangan mahasiswa yang telah diverifikasi oleh dosen wali yang 

menjelaskan tentang perkembangan akademik dan keuangan mahasiswanya. 

Berikut langkah dalam menampilkan laporan: 

1. Pengguna harus login menggunakan hak akses Kaprodi. 

2. Pilih menu  maka akan muncul halaman sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.16 Form Laporan Mahasiswa Wali 

3. Pengguna memilih dosen wali dan angkatan mahasiswa yang akan ditampilkan 

data hasil pelaporan perkembangan mahasiswa wali. Berikut adalah form data 

hasil pelaporan sesuai dengan kategorinya: 

 

Gambar 4.17 Form Data Hasil Pelaporan sesuai Kategori 

 


