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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini akan dibahas pengujian sistem yang telah dibuat.  

4. 1. Fitur Admin 

Admin memilki fitur untuk menambahkan user ke dalam sistem yaitu mahasiswa, 

dosen, dan admin, dan juga dapat melihat user yang terdaftar di dalam sistem, yaitu 

mahasiswa dan dosen. 

 

4. 1. 1. Menambahkan User  

Admin dapat menambahkan 3 jenis user, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen 

seperti yang ditunjukkan Gambar 4.1. Jika berhasil menambahkan user akan terdapat 

pesan sukses seperti yang ditunjukkan Gambar 4.2. User yang telah terdaftar tidak dapat 

langsung dilihat di dalam daftar mahasiswa atau daftar dosen di fitur admin, karena user 

harus login dan mengisi data dahulu. User yang terdaftar memiliki password yang sama 

dengan username secara default. 

 

 

Gambar 4.1. Halaman untuk Menambah User 
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Gambar 4.2. Pendaftaran User Berhasil 

 

Jika memasukan ID user yang sama lagi, maka akan muncul pesan error user telah 

terdaftar. 

 

Gambar 4.3. User Telah Terdaftar 

 

4. 1. 2. Melihat user 

Admin dapat melihat daftar dosen dan mahasiswa yang terdaftar di sistem seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. dan Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4. Daftar Dosen 
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Gambar 4.5. Daftar Mahasiswa 

 

4. 2. Kolokium Awal 

Sebelum dapat melakukan kolokium awal, mahasiswa harus mendaftarkan topik 

skripsi dan usulan pembimbing terlebih dahulu, yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Setelah berhasil mendaftarkan topik akan tampil halaman skripsi pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.6. Daftar Topik Skripsi 
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Gambar 4.7. Tampilan Halaman Skripsi setelah Berhasil Mendaftar 

 

Setelah mendaftarkan topik, akses ke awal terbuka. Tampilan pertama di 

kolokium awal adalah tampilan untuk cek persyaratan dan unggah proposal. Di pengujian 

kali ini akan digunakan contoh mahasiswa yang semua persyaratan telah terpenuhi. 

 

Gambar 4.8. Tampilan Menu Awal 

 

Gambar 4.8 adalah tampilan saat pertama kali masuk menu awal. Klik tombol 

check persyaratan untuk mengecek apakah persyaratan terpenuhi. Jika terpenuhi maka 

tampilan akan berubah seperti Gambar 4.9, yaitu tanda silang berubah menjadi centang. 
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Gambar 4.9. Tampilan setelah Check Persyaratan 

 

 

Gambar 4.10. Tampilan jika Langsung Klik Submit Tanpa Memilih File 

 

Jika mahasiswa tidak memilih file dan langsung klik submit, akan muncul pesan 

error seperti Gambar 4.10. Pesan error tersebut menunjukkan jika tidak ada file yang 

dipilih. 
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Gambar 4.11. Tampilan jika File Yang Diunggah Lebih Besar Dari 5MB 

 

Jika file yang diunggah lebih besar dari 5MB, akan muncul pesan error seperti 

Gambar 4.11. Pesan error tersebut menunjukkan jika file yang diunggah telah melebihi 

batas maksimal file yang diijinkan untuk diunggah. 

Gambar 4.12. Tampilan jika File Yang Diunggah Tidak Berformat PDF 
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File yang tidak berformat PDF tidak dapat diunggah ke sistem. Format file yang 

diunggah selain PDF menimbulkan pesan seperti Gambar 4.12. 

. Gambar 4.13. Tampilan Unggah Proposal Berhasil 

 

Jika persyaratan dan file yang diunggah sudah benar, akan tampil pesan bahwa 

proposal telah berhasil terunggah seperti yang ditunjukkan Gambar 4.13. Agar dapat 

dijadwalkan maju dan kolokium lanjut, proposal harus diverifikasi dahulu oleh 

Pembimbing1. Gambar 4.14 adalah tampilan daftar mahasiswa bimbingan. Jika pada 

NIM terdapat tanda seru, maka mahasiswa tersebut membutuhkan action dari 

Pembimbing 1, yaitu verifikasi proposal awal. 

 

. Gambar 4.14. Tampilan Daftar Mahasiswa Bimbingan  
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Gambar 4.15. Tampilan Detail Mahasiswa 

Gambar 4.15 adalah tampilan jika Pembimbing klik mahasiswa dari tampilan 

daftar mahasiswa. Pembimbing dapat terlebih dahulu mengunduh / melihat proposal yang 

telah diunggah oleh mahasiswa. Untuk verifikasi proposal bisa dengan klik link verifikasi 

proposal . Setelah proposal diverifikasi terdapat pesan berhasil seperti yang ditunjukkan 

Gambar 4.16, dan kaprogdi akan menerima notifikasi untuk menjadwalkan maju awal.  

 

. Gambar 4.16. Tampilan Berhasil Verifikasi 
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Gambar 4.17. Tampilan Daftar Mahasiswa Prodi 

Gambar 4.17 adalah tampilan daftar mahasiswa prodi yang dapat dilihat oleh 

kaprodi. Beberapa mahasiswa memiliki tanda seru di bagian NIM yang berarti mahasiswa 

tersebut membutuhkan action kaprodi untuk melakukan penjadwalan. Pada penjadwalan 

kaprodi akan diberikan form berupa tanggal seperti yang ditunjukan Gambar 4.18 

 

 

. Gambar 4.18. Tampilan Penjadwalan 
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Setelah Kaprogdi melakukan penjadwalan di tampilan awal mahasiswa akan 

muncul jadwal untuk maju kolokium awal seperti yang ditunjukkan Gambar 4.19. 

. Gambar 4.19. Tampilan Awal setelah Dijadwalkan 

 

4. 3. Kendala dalam pembuatan skripsi 

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis belum selesai dalam pengerjaan alat. Jadi 

sistem tidak bisa diuji lebih jauh lagi. Kendala yang penulis alami saat ini adalah masih 

kurang pengetahuannya dalam javascript sehingga ada beberapa fitur yang penulis 

kesulitan. Seperti dalam fitur yang sedang dibuat sekarang yaitu mengintegrasikan text 

editor dengan simbol-simbol rumus yang sering digunakan di bidang teknik elektro untuk 

fitur input spesifikasi dalam penerbitan surat tugas. Selain kendala tersebut, penulis juga 

terkendala akan waktu pengerjaan skripsi ini yang tidak banyak. 

Spesifikasi yang belum dapat diselesaikan adalah: 

1. Terdapat fitur untuk backup database  

2. Fitur mahasiswa 

- Mahasiswa dapat mengisi form dan mengunggah file dalam bentuk 

pdf untuk mengisi persyaratan dalam mengikuti kolokium lanjut, 

daftar ujian, dan revisi surat tugas  

3. Fitur dosen  

- Dosen dapat melihat status mahasiswa bimbingan (awal, lanjut, 

akhir), dan mengisi usulan penguji (jika menjadi pembimbing I)v 

- Dosen pembimbing 1 dapat memverifikasi proposal skripsi lanjut, 

revisi surat tugas dan daftar ujian mahasiswa  
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4. Sistem dapat membuat surat tugas jika mahasiswa sudah mengikuti 

kolokium awal dan pembimbing I telah memverifikasi. 

5. Sistem dapat membuat revisi surat tugas jika mahasiswa mengajukan ubah 

surat tugas dan telah diverifikasi oleh pembimbing I. 

- Perubahan surat tugas maksimal 3 kali (termasuk perpanjangan 

masa surat tugas). 

6. Sistem dapat membuat bukti kolokium lanjut jika mahasiswa sudah 

mengikuti kolokium lanjut dan pembimbing I telah memverifikasi. 

7. Sistem dapat membuat daftar peserta ujian jika mahasiswa sudah daftar 

ujian dan pembimbing I telah memverifikasi. 
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