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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 

5.1 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi meliputi lingkungan perangkat keras (hardware) 

dan lingkungan perangkat lunak (software) yang digunakan saat pembangunan 

sistem. 

5.1.1 Lingkungan Perangkat Keras (Hardware) 

Konfigurasi hardware minimal untuk yang diperlukan pada saat 

pembangunan aplikasi adalah : 

a. Processor dengan kecepatan ±1 GHz. 

b. 1024 MB RAM. 

c. Monitor dengan dukungan resolusi minimal ‘1024 x 768’, 32-bit color. 

d. Ruang kosong pada harddisk 2 GB. 

e. Keyboard dan mouse. 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak (Software) 

Spesifikasi software untuk membangun sistem ini adalah : 

a. Sistem Operasi  : Windows 7. 

b. Bahasa Pemrograman : PHP Script 5.2.6. 

c. Web Server  : Apache 2.2.21. 

d. Software Database : MySQL 5.5.16. 

e. Text Editor  : Sublime Text 2 dan Adobe Dreamweaver CS 4 

 

5.2 Pengujian (Testing) 

Pada bagian ini akan dijelaskan pengujian dari E-learning Praktikum 

perencanaan dan pengendalian proses produksi menggunakan teknik black box 

testing. Pengujian aplikasi ini menggunakan perangkat PC 

Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.1 Penjelasan Pengujian E-learning Praktikum perencanaan dan 

pengendalian  produksi 

Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Login Input form login dengan 

data masukan Name : 

0508034 

Password : 0508034 

Menu utama hak 

akses mahasiswa 

tampil. 

 

Menu utama hak 

akses mahasiswa 

tampil. 

Diterima. 

 Input form login dengan 

data masukan Name : 

5050 

Password : 5050 

Menu utama hak 

akses dosen 

tampil. 

 

Menu utama hak 

akses dosen 

tampil. 

Diterima. 

 

 Input form login dengan 

data masukan Name : 

admin 

Password : admin 

Menu utama hak 

akses admin 

tampil. 

Menu utama hak 

akses admin 

tampil. 

diterima 

 Input form login dengan 

data masukan Name : 

0508034 

Password : 1234 

Halaman utama 

learning dan 

pesan kesalahan 

Halaman utama 

learning dan 

pesan kesalahan 

Diterima 

 Input form login dengan 

data masukan Name : 

5050 

Password : 1234 

Halaman utama 

learning dan 

pesan kesalahan 

Halaman utama 

learning dan 

pesan kesalahan 

Diterima 

 Input form login dengan 

data masukan Name : 

admin 

Password : 1234 

Halaman utama 

learning dan 

pesan kesalahan 

Halaman utama 

learning dan 

pesan kesalahan 

Diterima 
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola 

referensi 

Input form kelola 

referensi dengan data 

masukan : 

Judul : belajar 

framework code igniter 

Keterangan : tutorial 

belajar framework code 

igniter 

File : code 

framework.pdf 

Photo:code igniter.jpg 

 

Halaman kelola 

referensi tampil  

Halaman kelola 

referensi tampil 
Diterima 

 

Input form kelola 

referensi dengan data 

masukan : 

Judul : belajar 

framework code igniter 

Keterangan : 

(Dikosongkan) 

File : code 

framework.pdf 

Photo: code igniter.jpg 

Halaman tambah 

referensi dan 

pesan kesalahan 

tampil  

Halaman tambah 

referensi dan 

pesan kesalahan 

tampil 

diterima 

 

Edit form kelola 

referensi dengan data 

masukan : 

(Dikosongkan) 

Judul : belajar 

framework code igniter 

Keterangan :  

 

Halaman edit 

referensi dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Halaman edit 

referensi dan 

pesan kesalahan 

tampil 

 

Diterima 
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola 

Modul 

Praktikum 

Input form kelola modul 

praktikum 

Masukan : 

id modul : 2 

Judul modul :  

Bab 2  

Isi Modul : Teori 

Korelasi 

Halaman kelola 

modul praktikum 

tampil  

Halaman kelola 

modul praktikum 

tampil 

Diterima 

 

Input form kelola modul 

praktikum 

Masukan : 

id modul : 2 

Judul modul :  

Bab 2 

Isi Modul : 

(Dikosongkan) 

Halaman input 

modul praktikum 

dan pesan 

kesalahan tampil  

Halaman input 

modul praktikum 

dan pesan 

kesalahan tampil 

Diterima 

 

Edit form kelola modul 

praktikum 

Masukan : 

Judul modul :  

Bab 2 

Isi Modul : Teori 

Korelasi 

Halaman kelola 

modul praktikum 

tampil  

Halaman kelola 

modul praktikum 

tampil 

Diterima 

 

Edit form kelola modul 

praktikum 

Masukan : 

Judul modul :  

Bab 2 

Isi Modul : 

(Dikosongkan) 

Halaman edit 

modul praktikum 

dan pesan 

kesalahan tampil  

Halaman edit 

modul praktikum 

dan pesan 

kesalahan tampil 

Diterima 
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola soal 

Input form kelola soal 

ujian 

Masukan : 

Soal : yang termasuk 

teori analisis 

Jawaban a : korelasi 

Jawaban b : peramalan 

Jawaban c : index 

Jawaban d : peramalan 

usaha 

Jawaban : A 

Tampilkan soal : 

ditampilkan  

Jenis ujian : uts 

Halaman kelola 

soal ujian tampil 

Halaman kelola 

soal ujian tampil 
Diterima 

 

Input form kelola soal 

ujian 

Masukan : 

Soal : yang termasuk 

teori analisis 

Jawaban a : 

(Dikosongkan) 

Jawaban b : peramalan 

Jawaban c : index 

Jawaban d : peramalan 

usaha 

Jawaban : A 

Tampilkan soal : 

ditampilkan  

Jenis ujian : uts 

Halaman tambah  

soal ujian dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Halaman tambah  

soal ujian dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Diterima 
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

 

Edit form kelola soal 

ujian 

Masukan : 

Soal : yang termasuk 

teori analisis 

Jawaban a : korelasi 

Jawaban b : peramalan 

Jawaban c : index 

Jawaban d : peramalan 

usaha 

Jawaban : B 

Tampilkan soal : 

ditampilkan  

Jenis ujian : uts 

Halaman kelola 

soal ujian tampil 

Halaman kelola 

soal ujian tampil 
Diterima 

 

Edit form kelola soal 

ujian 

Masukan : 

Soal : yang termasuk 

teori analisis 

Jawaban a : 

(Dikosongkan) 

Jawaban b : peramalan 

Jawaban c : index 

Jawaban d : peramalan 

usaha 

Jawaban : A 

Tampilkan soal : 

ditampilkan  

Jenis ujian : uts 

Halaman edit   

soal ujian dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Halaman edit  

soal ujian dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Diterima 
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola 

Nilai 

Edit form kelola nilai 

Masukan : 

Nilai UTS: 80 

Nilai UAS : 80 

Laporan : 80 

Tugas Pendahuluan : 80 

Halaman kelola 

nilai dan pesan 

tampil  

Halaman kelola 

nilai dan pesan 

tampil 

Diterima 

 

Edit form kelola nilai 

Masukan : 

Nilai UTS: 80 

Nilai UAS : 80 

Laporan : (Dikosongkan) 

Tugas Pendahuluan : 80 

Halaman kelola 

nilai dan pesan 

kesalahan tampil  

Halaman kelola 

nilai dan pesan 

kesalahan tampil 

Diterima 

Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola 

account 

user 

Edit form kelola account 

user 

Masukan :  

Nama : Demassah K 

Email : 

demassah.kardika@widy

atama.ac.id 

Phone : 0899662197197 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Kp..Bojong 

Koneng  

Halaman Biodata 

user tampil 

Halaman Biodata 

user tampil 
Diterima 

 

Edit form kelola account 

user 

Masukan :  

Nama : Demassah K 

Halaman edit 

biodata user dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Halaman edit 

biodata user dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Diterima 

mailto:demassah.kardika@widyatama.ac.id�
mailto:demassah.kardika@widyatama.ac.id�
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Email : 

demassah.kardika@widy

atama.ac.id 

Phone : 0899662197197 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : (Dikosongkan) 

Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola 

Berita 

Input form kelola berita 

Masukan : 

Judul Berita : 

Pengumuman Libur 

Nasional 

Tanggal Berita : 27 Dec 

2012 

Isi Berita : 
erdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara, Menteri 

Agama dan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, SKB 

No.01/M.Pan-RB/05/2011 

Halaman Kelola 

Berita dan pesan 

tampil 

Halaman Kelola 

Berita dan pesan 

tampil 

Diterima 

 

Input form kelola berita 

Masukan : 

Judul Berita : 

Pengumuman Libur 

Nasional 

Tanggal Berita : 27 Dec 

2012 

Isi Berita : 

(Dikosongkan) 

 

Halaman tambah 

berita dan pesan 

kesalahan tampil 

Halaman tambah 

berita dan pesan 

kesalahan tampil 

Diterima 

mailto:demassah.kardika@widyatama.ac.id�
mailto:demassah.kardika@widyatama.ac.id�
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

 

Edit form kelola berita  

Input form kelola berita 

Masukan : 

Judul Berita : 

Pengumuman Libur 

Nasional 

Tanggal Berita : 27 Dec 

2012 

Isi Berita : 
erdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara, Menteri 

Agama dan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, SKB 

No.01/M.Pan-RB/05/2011 

 

Halaman Kelola 

Berita dan pesan 

tampil 

Halaman Kelola 

Berita dan pesan 

tampil 

Diterima 

 

Edit form kelola berita  

Input form kelola berita 

Masukan : 

Judul Berita : 

Pengumuman Libur 

Nasional 

Tanggal Berita : 27 Dec 

2012 

Isi Berita : 

(Dikosongkan) 

 

 

 

 

 

Halaman edit 

berita dan pesan 

kesalahan tampil 

Halaman edit 

berita dan pesan 

kesalahan tampil 

Diterima 
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Fungsi Data Masukan 
Hasil yang di 

Harapkan 

Pengamatan / 

Hasil Pengujian 
Kesimpulan 

Kelola user 

Input form Kelola user 

mahasiswa 

Masukan : 

NPM :  

0508034 

Nama : 

Arjuna Mulya N 

Phone : 022 

Tanggal Lahir : 

23-des-1987 

Jenis kelamin : laki-laki 

Email : 

arjuna.mulya@widyatam

a.ac.id 

Alamat : bandung 

Password : 0508034 

Tipe user =Mahasiswa 

Status : aktif 

Halaman Kelola 

user mahasiswa 

tampil 

Halaman Kelola 

user mahasiswa 

tampil 

Ditertima 

 

Input form Kelola user 

mahasiswa 

Masukan : 

NPM :  

0508034 

Nama : 

Arjuna Mulya N 

Phone : (Dikosongkan) 

Tanggal Lahir : 

Jenis kelamin : laki-laki 

Email : 

Halaman tambah 

mahasiswa dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Halaman tambah 

mahasiswa dan 

pesan kesalahan 

tampil 

Diterima 

mailto:arjuna.mulya@widyatama.ac.id�
mailto:arjuna.mulya@widyatama.ac.id�


V - 11 
 

 
 

arjuna.mulya@widyatam

a.ac.id 

Alamat : bandung 

Password : 0508034 

Tipe user =Mahasiswa 

Status : aktif 

 

Input form Kelola user 

mahasiswa 

Masukan : 

NIP :  

5050 

Nama : 

Didit Damur Rochman 

S.T.,M.T  

Phone : 022 

Tanggal Lahir : 

23-des-1960 

Jenis kelamin : laki-laki 

Email : 

didit,damur@widyatama.

ac.id 

Alamat : bandung 

Password : 0508034 

Tipe user =Dosen 

Status : aktif 

Halaman Kelola 

user dosen 

tampil 

Halaman Kelola 

user dosen tampil 
Ditertima 

 

Input form Kelola user 

mahasiswa 

Masukan : 

NIP :  

5050 

Nama : 

Halaman tambah 

dosen dan pesan 

kesalahan tampil 

Halaman tambah 

dosen dan pesan 

kesalahan tampil 

Diterima 

mailto:arjuna.mulya@widyatama.ac.id�
mailto:arjuna.mulya@widyatama.ac.id�
mailto:arjuna.mulya@widyatama.ac.id�
mailto:arjuna.mulya@widyatama.ac.id�
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Didit Damur Rochman 

S.T.,M.T  

Phone : 022 

Tanggal Lahir : 

Jenis kelamin : laki-laki 

Email : (Dikosongkan) 

Alamat : bandung 

Password : 0508034 

Tipe user =Dosen 

Status : aktif 

 

Upload data user 

mahasiswa dan dosen  

Masukan : 

Data user.xls 

Halaman kelola 

user mahasiswa 

tampil 

Halaman kelola 

user mahasiswa 

tampil 

diterima 

 

5.3 Implementasi Antarmuka 

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya penelitian 

menghasilkan Media Pembelajaran. Berikut adalah implementasi antarmukanya : 

 

5.3.1 Implementasi Antarmuka Pembangunan Perangkat Lunak E-

learning Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi Teknik 

Industri Universitas Widyatama 

 

5.3.1.1 Tampilan Antarmuka E-learning Hak Akses Mahasiswa 

I. Tampilan Menu Utama e-learning 

Tampilan ini akan muncul saat kita pertama kali memanggil alamat e-

learning 
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Gambar 5.1 Tampilan Utama   

E - learning praktikum perencanaan dan pengendalian proses produksi 

teknik industri universitas widyatama 

Keterangan: 

a. Form login yang terdiri dari data-data seperti username, password dan 

tombol sign in. 

b. Tabel berita yang terdiri dari field-field seperti tanggal dan waktu 

pembuatan berita/pengumuman, judul berita, dan isi berita 
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II. Tampilan Menu Modul Praktikum 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Modul Praktikum” tampilan ini 

berisi detail modul praktikum 

 
Gambar 5.2 Tampilan Menu Modul Praktikum 

 E - learning hak akses mahasiswa 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning mahasiswa yang terdiri dari modul 

praktikum, download ebook,soal ujian, lihat nilai , biodata, komentar, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses mahasiswa 

b. Tabel modul praktikum yang berisi field – field seperti, judul modul 

praktikum dan isi modul praktikum 
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III. Tampilan Menu Referensi 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Referensi” tampilan ini berisi 

keterangan dari setiap referensi  

 
Gambar 5.3 Tampilan Menu Download ebook  

dengan hak akses mahasiswa 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning mahasiswa yang terdiri dari modul 

praktikum, download ebook,soal ujian, lihat nilai , biodata, komentar, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses mahasiswa 

b. Tabel referensi yang berisi field – field seperti, photo referensi, nomor 

referensi/buku, id buku, judul referensi/buku, file, dan keterangan singkat 

dari referensi. 

c. Tombol download  untuk mengunduh file referensi yang dipilih 

 

 

 

 

b 
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IV. Tampilan Menu Soal Ujian 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Soal Ujian” tampilan ini berisi 

soal – soal ujian 

 
Gambar 5.4 Tampilan Menu Soal Ujian dengan hak akses mahasiswa 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning mahasiswa yang terdiri dari modul 

praktikum, download ebook,soal ujian, lihat nilai , biodata, komentar, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses mahasiswa 

b. Frame waktu ujian  

c. Tabel ujian yang berisi field – field seperti, nomor soal ujian, soal ujian, 

pilihan jawaban a, pilihan jawaban b, pilihan jawaban c, pilihan jawaban d dan 

submit 
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5.3.1.2 Tampilan Antarmuka E-learning Hak Akses Dosen 

I. Tampilan Menu Pengolahan Modul 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Pengolahan Modul”  yang berisi 

field – field detail modul praktikum. 

 
Gambar 5.7 Tampilan Menu pengolahan Modul dengan  

hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Tabel modul praktikum yang berisi field – field seperti id modul, judul 

modul , isi modul praktikum, Aksi terdiri dari edit modul praktikum dan delete 

modul praktikum. 

c. Tombol tambah modul untuk menambahkan modul praktikum. 
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II. Tampilan Menu Add Modul 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Tambah Modul”. 

 
Gambar 5.8 Tampilan Add Modul Praktikum dengan  

hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form modul praktikum yang berisi field – field seperti id modul, dan judul 

modul  
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III. Tampilan Menu Edit Modul 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 
Gambar 5.9 Tampilan Edit Modul Praktikum dengan  

hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form  modul praktikum yang berisi field – field seperti id modul, dan 

judul modul   
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IV. Tampilan Menu Delete Modul 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Delete”. 

 
Gambar 5.10 Tampilan Delete Modul Praktikum dengan  

hak akses dosen 

Keterangan : 

a. Teks pesan yang berisi informasi penghapusan modul praktikum dan 

berisi Tombol ok untuk mengkonfirmasi penghapusan modul 

praktikum dan Tombol cancel untuk membatalkan proses penghapusan  
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V. Tampilan Sub Menu Soal dari Pengolahan Soal 

Tampilan ini tampil saat memilih sub menu “Soal” dari menu Pengolahan 

soal. 

 
Gambar 5.11 Tampilan Pengolahan Soal dari sub menu soal dengan  

hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Tabel soal ujian yang berisi field – field seperti soal , jawaban a, jawaban 

b, jawaban c, jawaban d, jawaban,  Aksi terdiri dari edit soal ujian dan delete 

soal ujian. 

c. Tombol tambah soal quiz untuk menambahkan soal ujian. 
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VI. Tampilan Menu Add Soal 

Tampilan ini tampil saat memilih “Tambah Soal Quiz”.  

 
Gambar 5.12 Tampilan Add Soal Ujian dengan  

hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form soal ujian yang berisi field – field seperti soal , jawaban a, jawaban 

b, jawaban c, jawaban d, option jawaban, dan option tampilkan soal quiz.   
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VII. Tampilan Menu Edit Soal 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 

 
Gambar 5.13 Tampilan Edit Soal dengan hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form soal ujian yang berisi field – field seperti soal , jawaban a, jawaban 

b, jawaban c, jawaban d, option jawaban, dan option tampilkan soal quiz.   
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VIII. Tampilan Sub Menu Data Nilai dari Pengolahan Soal 

Tampilan ini tampil saat memilih sub menu “Nilai” dari menu Pengolahan 

soal. 

 
Gambar 5.14 Tampilan Nilai Ujian Mahasiswa 

 dengan hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Tabel nilai ujian yang berisi field – field seperti nomor, npm, point benar, 

point salah, point kosong, nilai, tanggal ujian,  Aksi terdiri dari edit nilai ujian 

dan delete nilai ujian. 
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IX. Tampilan Menu Edit Nilai 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 

 
Gambar 5.15 Tampilan Edit Nilai Ujian Mahasiswa 

 dengan hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form nilai ujian yang berisi field – field nomor nilai. 

 

 

 

 

 

 

 



V - 26 
 

X. Tampilan Menu Referensi 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Referensi”. 

 
Gambar 5.16 Tampilan Menu Referensi dengan hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Tombol tambah referensi untuk menambahkan referensi. 

c. Tabel referensi yang berisi field – field seperti no, judul ebook, photo, file, 

keterangan,  Aksi terdiri dari edit referensi dan delete referensi. 
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XI. Tampilan Menu Add Referensi 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Tambah Referensi”. 

 
Gambar 5.17 Tampilan Add Referensi dengan hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form referensi yang berisi field – field seperti judul ebook, file, keterangan 
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XII. Tampilan Menu Edit Referensi 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 
Gambar 5.18 Tampilan Edit Referensi dengan hak akses dosen 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form referensi yang berisi field – field seperti judul ebook, file, keterangan 
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5.3.1.3 Tampilan Antarmuka E-learning Hak Akses Admin 

I. Tampilan Menu Pengolahan Berita 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Pengolahan Berita”. 

 

 
Gambar 5.19 Tampilan menu Pengolahan Berita dengan hak akses 

admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Tombol tambah berita untuk menambahkan berita. 

c. Tabel berita yang berisi field – field seperti no, judul berita, isi berita, 

tanggal pembuatan berita,  Aksi terdiri dari edit berita dan delete berita. 
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II. Tampilan Menu Add Berita 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Tambah Berita”. 

 
Gambar 5.20 Tampilan Add Berita dengan hak akses admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form berita yang berisi field – field seperti no, judul berita, isi berita 
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III. Tampilan Menu Edit Berita 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 
Gambar 5.21 Tampilan edit Berita dengan hak akses dosen 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning dosen yang terdiri dari pengolahan soal, 

pengolahan modul, referensi, pengolahan berita, profil, pesan, logout 

untuk keluar dari website e-learning hak akses dosen. 

b. Form berita yang berisi field – field seperti no, judul berita, isi berita,  
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IV. Tampilan Menu Pengolahan Data Mahasiswa 

 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “pengolahan Data mahasiswa”. 

 
Gambar 5.23 Tampilan Menu Pengolahan Data Mahasiswa dengan 

hak akses Admin 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Tombol data mahasiswa  untuk menambahkan data mahasiswa. 

c. Tabel data mahasiswa yang berisi field – field seperti nmp, nama, email, 

alamat,  password, jurusan, photo, Aksi terdiri dari edit data mahasiswa dan 

delete data mahasiswa. 
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V. Tampilan Menu Add Mahasiswa 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Tambah Data Mahasiswa”. 

 

 
Gambar 5.24 Tampilan Add Data mahasiswa dengan hak akses 

Admin 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Form mahasiswa yang berisi field – field seperti nmp, nama, email, alamat,  

password, jurusan, photo 
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VI. Tampilan Menu Edit Mahasiswa 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 
Gambar 5.25 Tampilan Edit Data mahasiswa dengan hak akses 

Admin 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Form mahasiswa yang berisi field – field seperti nmp, nama, email, alamat,  

password, jurusan 
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VII. Tampilan Menu Pengolahan Dosen 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Pengolahan Data Dosen”. 

 
Gambar 5.27 Tampilan Menu Pengolahan Data Dosen dengan hak 

akses Admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Tombol data dosen untuk menambahkan data dosen. 

c. Tabel data dosen yang berisi field – field seperti nip, nama, email, alamat,  

password, jurusan, photo, Aksi terdiri dari edit data dosen dan delete data 

dosen. 

 

 

 

 

 

 



V - 36 
 

VIII. Tampilan Menu Add  Dosen 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Tambah Data Dosen”. 

 
Gambar 5.28 Tampilan Add Data dosen dengan hak akses Admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Form data dosen yang berisi field – field seperti nip, nama, email, alamat,  

password, jurusan, photo, Aksi terdiri dari edit data dosen dan delete data 

dosen. 
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IX. Tampilan Menu Edit Dosen 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 
Gambar 5.29 Tampilan edit  Data dosen dengan hak akses Admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Form data dosen yang berisi field – field seperti nip, nama, email, alamat,  

password, jurusan, photo, Aksi terdiri dari edit data dosen dan delete data 

dosen. 

 

 

 

 

 

 



V - 38 
 

X. Tampilan Menu Pengolahan Berita 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Pengolahan Berita”. 

 
Gambar 5.31 Tampilan Menu Pengolahan Berita dengan hak akses 

Admin 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Tombol tambah berita untuk menambahkan data berita/pengumuman. 

c. Tabel data berita/pengumuman yang berisi field – field seperti no, judul 

berita, isi berita, tanggal pembuatan berita/pengumuman,  Aksi terdiri dari 

edit data berita/pengumuman dan delete data berita/pengumuman. 
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XI. Tampilan Menu Add Berita 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Tambah Data Berita”. 

 
Gambar 5.32 Tampilan Add Data Berita dengan hak akses Admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Form data berita/pengumuman yang berisi field – field seperti no, judul 

berita, isi berita 
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XII. Tampilan Menu Edit Berita 

Tampilan ini tampil saat memilih menu “Edit”. 

 
Gambar 5.33 Tampilan Edit Data Berita dengan hak akses Admin 

 

Keterangan: 

a. Menu utama website e-learning admin yang terdiri dari pengolahan data 

mahasiswa, pengolahan data dosen, pengolahan berita, profil, pesan, 

logout untuk keluar dari website e-learning hak akses admin. 

b. Form data berita/pengumuman yang berisi field – field seperti no, judul 

berita, isi berita 
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