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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Perancangan Sistem 

Perancangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Anggaran 

Organisasi Mahasiswa berbasis Web di Unisnu Jepara menggunakan metode 

pengembangan sistem Prototype Model Jenis II dengan tahapan Penentuan 

Kebutuhan Pengguna, Pengembangan Prototipe, Persetujuan Prototipe, 

Pengkodean Sistem, Pengujian Sistem, Persetujuan Sistem dan Penggunaan sebuah 

Sistem. Pelaksanaan keseluruhan prosedur pengembangan sistem secara rinci dapat 

dilihat sebagai berikut : 

4.1.1 Penentuan Kebutuhan Pengguna 

Penentuan kebutuhan pengguna untuk mengidentifikasi proses yang telah 

berjalan dan menentukan produk yang ingin dihasilkan dengan melakukan 

observasi kepada Sebagian Organisasi Mahasiswa, Bagian Kemahasiswaan dan 

Bagian Keuangan Unisnu Jepara. 

4.1.1.1 Analisis Proses yang Berjalan 

Analisa proses yang berjalan digunakan untuk menganalisa suatu proses 

yang berjalan pada penggunaan anggaran organisasi mahasiswa di Unisnu Jepara 

bertujuan untuk menentukan produk yang ingin dihasilkan. Secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Proses Penentuan Alokasi Anggaran 

Dalam proses penentuan alokasi anggaran organisasi kemahasiswaan, 

prosedur yang telah berjalan yaitu penentuan anggaran keseluruhan organisasai 

mahasiswa Unisnu Jepara ditentukan oleh Bagian Kemahasiswaan. Selanjutnya 

pada alokasi setiap organisasi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa 

(DPM) dengan prosedur dan ketentuan sesuai peraturan yang dimiliki. Kemudian 

anggaran yang sudah dibagikan setiap organisasi oleh DPM selanjutnya akan 

diajukan kepada Unisnu Jepara untuk persetujuan sehingga dapat diinformasikan 

kepada setiap organisasi mahasiswa. Akan tetapi acuan prosedur dan ketentuan 

yang dimiliki masih banyak menimbulkan adanya pembagian anggaran yang 

kurang sesuai pada sebagian organisasi mahasiswa di Unisnu Jepara. 
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2. Proses Penyusunan Program Kerja 

Dalam proses penyusunan program kerja setiap organisasi mengajukan 

lembar program kerja yang disesuaikan dengan alokasi yang telah ditentukan. Hal 

ini menjadikan acuan Bagian Kemahaiswaan dalam memberikan anggaran untuk 

kegiatan kemahasiswaan. Organisasi diwajibkan menjalankan kegiatan sesuai 

program kerja yang diajukan, penggantian kegiatan harus konfirmasi satu bulan 

sebelum rencana kegiatan dan mengumpulkan lembar program kerja kembali. 

3. Proses Pengambilan Anggaran 

Dalam proses pengambilan anggaran maka setiap organisasi mahasiswa 

mengajukan anggaran dengan menyerahkan proposal kegiatan kepada bagian teller 

untuk dimintakan desposisi, kemudian proposal dikirimkan kepada Wakil Rektor 

III. Setelah didisposisi diterima dari Wakil Rektor III, selanjutnya dimintakan tanda 

tanggan pada Biro III Bagian Kemahasiswaan dan diajukan pada Bagian Keuangan 

untuk pencairan anggaran kegiatan organisasi mahasiswa. 

4. Proses Pelaporan Anggaran 

Dalam proses pelaporan anggaran yang telah digunakan oleh organisasi 

kemahasiswaan, maka organisasi membuat laporan penggunaan biaya kepada 

Bagian Keuangan untuk dilakukan pengecekan. Setelah laporan diterima Bagian 

Keuangan selanjutnya data pelaporan disimpan dalam akun kemahasiswaan pada 

sistem keuangan Unisnu Jepara.  

Dari uraian pada proses alokasi anggaran, penggunaan dan pelaporan diatas, 

maka terdapat beberapa hal yang kurang efisien dan dapat di definisikan sebagai 

berikut : 

a. Pengajuan program kerja yang masih manual menyulitkan dalam 

pengecekan oleh Bagian Kemahasiswaan. 

b. Tidak adanya pengendalian terhadap penyerapan anggaran organisasi 

mahasiswa sehingga kurang terkontrol secara baik. 

c. Laporan yang masih terfokus pada penyimpanan akun kemahasiswaan 

sehingga hanya dapat dilakukan pengecekan diakhir penutupan anggaran 

organisasi mahaiswa. 

d. Tidak adanya data yang digunakan dalam bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi penggunaan anggaran organisasi mahasiswa. 
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4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Perangkat 

Kebutuhan perangkat yang digunakan dalam perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Administrasi Anggaran Organisasi berbasis web di Unisnu Jepara, 

peneliti menggunakan hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak), 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Hardware (Perangkat Keras) 

Adapun hardware (perangkat keras) yang digunakan dalam perancangan 

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Anggaran Organisasi berbasis web di 

Unisnu Jepara yaitu berupa sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :  

a) Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40 GHz 1.40 GHz 

b) RAM 2.00 GB 

c) Hard Drvie 500 GB  

2. Software (Perangkat Lunak) 

Adapun software (perangkat lunak) yang digunakan dalam perancangan 

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Anggaran Organisasi berbasis Web di 

Unisnu Jepara yaitu meliputi : 

a) Windows 10 Pro, sistem operasi yang digunakan dalam pengolahan 

dokumen dan perancangan arsitektur tampilan sistem informasi. 

b)  Xampp, digunakan sebagai server local yang digunakan untuk menjalankan 

sistem secara offline dan penyimpanan database. 

c) Sublime Text 3, digunakan sebagai text editor dalam pengkodean sistem. 

d) Web Browser Google Chrome, digunakan untuk menjalankan sistem 

informasi. 

e) CorelDraw X7, digunakan untuk membuat perancangan interface sistem. 

f) StartUML, digunakan untuk perancangan permodelan sistem informasi 

yaitu berupa diagram. 

4.1.1.3 Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 

Dalam perancangan sebuah Sistem Informasi Manajemen Administrasi 

Anggaran Organisasi berbasis web di Unisnu Jepara guna dalam pengelolaan 

anggaran organisasi mahasiswa di Unisnu Jepara, maka dibutuhkan data-data yang 

dapat penunjang dalam perancangan dan pengembangan sebuah sistem, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 
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1. Data Organisasi, merupakan data yang berisi profile dari suatu organisasi 

yang berisi nama organisasi, tingkatan organisasi dan tahun organisasi. 

2. Data Program Kerja, merupakan data yang berisikan tentang rancangan 

kegiatan organisasi satu periode yang berisi nama kegiatan, indikator, waktu 

pelaksanaan, jumlah anggaran. 

3. Data Alokasi Anggaran, merupakan data yang digunakan untuk menentukan 

alokasi anggaran setiap organisasi satu periode yang berupa jumlah alokasi 

anggaran, batas penggunaan, tahun anggaran dan status anggaran. 

4. Data Penyerapan Anggaran, merupakan data yang berisikan tanggal 

penggunaan anggaran, nama kegiatan, jumlah anggaran, nama organisasi, 

tahun anggaran dan status anggaran. 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan yang disediakan oleh Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Anggaran Organisasi berbasis web di Unisnu Jepara adalah Sebagai 

berikut : 

Pengguna sistem yang pertama adalah sebagai Administrator yaitu Staff 

Kemahasiswaan Unisnu Jepara, antara lain : 

1. Dapat mengolah data users (menambahkan dan menghapus pengguna) 

dalam sistem informasi. 

2. Dapat melihat dan mencari data users organisasi mahasiswa. 

3. Dapat melihat dan mencari data program kerja organisasi mahasiswa. 

4. Dapat melihat, mencari dan mencetak data pengajuan anggaran data laporan 

kegiatan organisasi mahasiswa. 

5. Dapat menambahkan, melihat, mencari dan mencetak data laporan anggaran 

organisasi mahasiswa. 

6. Dapat melihat, mencari dan mencetak data alokasi anggaran organisasi 

mahasiswa.  

7. Dapat menyimpan dokumen proposal dan laporan kegiatan organisasi 

mahasiswa. 

8. Dapat mencari, melihat dan mencetak rekap penggunaan anggaran. 

9. Dapat memvalidasi pengajuan dan pelaporan anggaran organisasi 

mahasiswa. 



41 
 

 
 

10. Dapat memanajemen akun, termasuk mengubah akun sistem. 

Pengguna sistem yang kedua adalah sebagai Pengelola Keuangan yaitu 

Bagian Keuangan Unisnu Jepara, antara lain : 

1. Dapat mengolah data pengajuan anggaran kegiatan organisasi mahasiswa. 

2. Dapat mengolah data pelaporan anggaran organisasi mahasiswa. 

3. Dapat melihat, mencari dan mencetak informasi penyerapan anggaran 

organisasi mahasiswa. 

4. Dapat melihat, mencari dan mencetak data program kerja organisasi. 

5. Dapat melihat, mencari dan mencetak data alokasi anggaran organisasi 

mahasiswa.  

6. Dapat menyimpan dokumen proposal dan laporan kegiatan organisasi 

mahasiswa. 

7. Dapat memanajemen akun, termasuk merubah akun masuk sistem. 

Pengguna sistem yang kedua adalah sebagai Pengelolaan Administrasi 

Pengajuan dan pelaporan Kegiatan yaitu Bagian Kemahasiswaan Unisnu Jepara, 

antara lain : 

1. Dapat melihat, mencari dan mencetak program kerja organisasi mahasiswa. 

2. Dapat melihat, mencari dan mencetak data alokasi anggaran organisasi 

mahasiswa. 

3. Dapat melihat, mencari dan mencetak penyerapan anggaran organisasi 

mahasiswa. 

4. Dapat melihat, mencari dan mencetak data pengajuan anggaran dan data 

laporan kegiatan organisasi mahasiswa. 

5. Dapat menyimpan dokumen proposal dan laporan kegiatan organisasi 

mahasiswa. 

6. Dapat memanajemen akun, termasuk merubah akun masuk sistem. 

Pengguna sistem yang ketiga adalah users yaitu Organisasi Mahasiswa, 

antara lain : 

1. Dapat menyimpan, melihat, mencari dan mencetak data program kerja 

organisasi. 

2. Dapat melihat informasi alokasi anggaran organisasi mahasiswa. 

3. Dapat melakukan pengajuan dan pelaporan kegiatan organisasi mahasiswa. 
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4. Dapat melihat, mencari dan mencetak penyerapan anggaran (pengajuan dan 

laporan) organisasi mahasiswa. 

5. Dapat melihat, mencari dan mencetak status anggaran organisasi 

mahasiswa. 

6. Dapat memanajemen akun users, dengan mengubah akun masuk sistem. 

Tabel 4.1 Siklus Sistem Informasi 

 

4.1.1.5 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsionalitas merupakan kebutuhan yang tidak langsung 

berhubungan langsung dengan spesifik yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan ini 

berhubungan dengan properti sistem yang muncul dibelakang, seperti keandalan, 

waktu tanggap dan penempatan pada media penyimpanan. Kebutuhan non 

fungsionalitas Sistem Informasi Manajemen Administrasi Anggaran Organisasi 

Mahasiswa di Unisnu Jepara, antara lain : 

1. Sistem ini akan lebih maksimal jika digunakan dengan menggunakan laptop 

atau komputer dari pada menggunakan smartphone. 

2. Sistem ini dapat berjalan menggunakan web browser Google 

Chrome/Mozilla Firefox atau browser lainya. 

4.1.2 Pengembangan Prototipe  

Pengembangan Prototipe digunakan untuk menjelaskan alur program dan 

pengoprasian sistem agar lebih memudahkan pengguna. Dengan 

memvisualisasikan atau menggambarkan kerangka sistem dengan permodelan 
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Unified Modelling Language (UML) dan kerangka tampilan interface sistem yang 

dirancang. 

4.1.2.1 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan diagram yang mendefinisikan sebuah fitur-

fitur yang ada dalam Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) 

Unisnu Jepara. Use case mendiskripsikan isebuah nteraksi antara satu atau lebih 

fungsi-fungsi dalam perancangan yang meliputi actor dan use case. Berikut adalah 

definisi dari sebuah actor dan use case pada Sistem Informasi Manajemen 

Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. Use case diagram dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Use Case Sistem Informasi 
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1.  Definisi Aktor 

Tabel 4.2 Definisi Aktor 

No. Aktor Deskripsi 

1. Bagian Kemahasiswaan Orang yang bertugas untuk melakukan operasi 

pengolahan alokasi anggaran, melihat program kerja 

dan pengaturan input program kerja, melihat laporan 

anggaran, laporan kegiatan dan melihat rekap 

penggunaan anggaran. 

2. Bagian Keuangan Orang yang bertugas untuk melakukan pengolahan 

pengajuan dan pelaporan anggaran, melihat alokasi 

anggaran, program kerja, laporan anggaran, laporan 

kegiatan dan melihat rekap penggunaan anggaran. 

3. Administrator Orang yang bertugas untuk melakukan operasi 

pengolahan data users, pengolahan dana alokasi 

anggaran, melihat program kerja, melihat laporan 

anggaran, laporan kegiatan dan melihat rekap 

penggunaan anggaran. 

4. Organisasi Mahasiswa Orang yang bertugas untuk melakukan operasi 

pengolahan program kerja, informasi alokasi 

anggaran, melihat pengajuan anggaran, laporan 

kegiatan dan melihat penggunaan anggaran. 

 

2.  Definisi Use case 

Tabel 4.3 Definisi Use Case 

No. Use case Deskripsi 
Aktor 

1 2 3 4 

1. Validasi Merupakan proses pengecekan hak akses 

pada pihak yang berhak mengakses proses 

pengolahan data tertentu. 

    

2. Login Merupakan proses memasuki aplikasi oleh 

aktor. 
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3. Logout Merupakan proses keluar dari aplikasi oleh 

aktor.  

    

4. Cek status login Merupakan proses pemeriksaan apakah 

aktor sudah melakukan login ataukah 

belum.  

    

5. Akun Mengelola akun merupakan proses 

generalisasi yang meliputi melihat akun 

dan mengubah password.  

    

6. Lihat akun Merupakan proses menampilkan data akun 

yang ada di basis data. 

    

7. Ubah password Merupakan proses mengubah password 

akun yang ada di basis data. 

    

8. Mengelola 

program kerja 

Mengelola program kerja adalah proses 

generalisasi yang meliputi memasukkan, 

melihat, mengubah, mencetak, menghapus, 

mencari, merekap dan mengatur program 

kerja. 

    

9. Memasukkan 

program kerja 

Merupakan proses memasukkan data 

program kerja ke dalam basis data. 

    

10. Melihat 

program kerja 

Merupakan proses menampilkan data 

program kerja yang ada di dalam basis 

data. 

    

11. Mengubah 

program kerja 

Merupakan proses mengubah data program 

kerja yang ada di dalam basis data. 

    

12. Mencetak 

program kerja 

Merupakan proses pencetakan data 

program kerja dari dalam basis data. 

    

13. Menghapus 

program kerja 

Merupakan proses penghapusan data 

program kerja dari dalam basis data. 

    

14. Mencari 

program kerja 

Merupakan proses pencarian data program 

kerja dari basis data. 

    

15. Rekap program 

kerja 

Merupakan proses menampikan rekap data 

program kerja dari basis data. 
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16. Pengaturan 

program kerja 

Merupakan proses pengaturan input data 

program kerja, dimana pembatasan waktu 

input program kerja. 

    

17. Mengelola 

users 

Mengelola users merupakan proses 

generalisasi yang meliputi memasukkan, 

melihat, mengubah, menghapus dan 

mencari data users. 

    

18. Memasukkan 

users 

Merupakan proses memasukkan data users 

ke dalam basis data. 

    

19. Melihat users Merupakan proses menampilkan data users 

dari basis data. 

    

20. Mengubah 

users 

Merupakan proses mengubah data users 

dari dalam basis data. 

    

21. Menghapus 

users 

Merupakan proses menghapus data users 

dari dalam basis data. 

    

22. Mencari users Merupakan proses pencarian data users 

dalam basis data. 

    

23. Pengajuan 

anggaran 

Pengajuan anggaran merupakan proses 

generalisasi yang meliputi menambah, 

melihat, menghapus, mencari, mengubah 

pengajuan serta upload dan download 

proposal. 

    

24. Memasukkan 

pengajuan 

Merupakan proses menambah data 

pengajuan dalam basis data. 

    

25. Menghapus 

pengajuan 

Merupakan proses penghapusan data 

pengajuan dalam basis data. 

    

26. Upload 

pengajuan 

Merupakan proses pengiriman data 

proposal pengajuan pada basis data. 

    

27. Mengubah 

pengajuan 

Merupakan proses pengubahan data 

pengajuan dalam basis data. 

    

28. Download 

pengajuan 

Merupakan proses mengambilan data 

proposal pengajuan pada basis data. 
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29. Laporan 

anggaran 

Laporan anggaran merupakn proses 

generalisasi yang meliputi menambah, 

melihat, mencari, detail laporan, mencetak 

detail laporan, upload dan download 

laporan anggaran. 

    

30. Menambah 

laporan 

Merupakan proses menambahkan laporan 

anggaran dalam basis data. 

    

31. Melihat laporan Merupakan proses menampilkan laporan 

anggaran dalam basis data. 

    

32. Mencari 

laporan  

Merupakan proses pencarian laporan 

anggaran dalam basis data. 

    

33. Upload laporan Merupakan proses pengiriman laporan 

anggaran di dalam basis data. 

    

34. Download 

laporan 

Merupakan proses pengambilan data 

laporan anggaran dalam basis data. 

    

35. Laporan 

kegiatan 

Laporan kegiatan merupak proses 

generalisasi yang meliputi melihat, 

mencari, download dan mencetak laporan 

kegiatan. 

    

36. Melihat laporan Merupakan proses menampilkan data 

laporan kegiatan dalam basis data. 

    

37. Mencari 

laporan 

Merupakan proses pencarian data laporan 

kegiatan dalam basis data. 

    

38. Mencetak 

laporan 

Merupakan proses mencetak data laporan 

kegiatan dalam basis data. 

    

39. Rekap 

anggaran 

Rekap anggaran merupakan proses 

generalisasi yang meliputi mencari, 

melihat dan mencetak rekap penggunaan 

anggaran. 

    

40. Mencari rekap Merupakan proses pencarian rekap data 

penggunaan anggaran dalam basis data.  
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41. Melihat rekap Merupakan proses menampilkan rekap 

penggunaan anggaran dalam basis data. 

    

42. Mencetak rekap Merupakan proses mencetak rekap data 

penggunaan anggaran dalam basis data. 

    

43. Mengelola 

Anggaran 

Mengelola anggaran adalah proses 

generalisasi yang meliputi memasukkan 

anggaran, memasukkan waktu, mengubah, 

mencari, melihat, mencetak dan melihat 

status anggaran. 

    

44. Memasukkan 

anggaran 

Merupakan proses memasukkan data 

anggaran dalam basis data. 

    

45. Memasukkan 

waktu 

Merupakan proses memasukkan waktu 

dalam basis data. 

    

46. Mengubah 

anggaran 

Merupakan proses mengubah data 

anggaran dalam basis data. 

    

47. Mencari 

anggaran 

Merupakan proses pencarian data anggaran 

dalam basis data. 

    

48. Melihat 

anggaran 

Merupakan proses menampilkan data 

anggaran dalam basis data. 

    

49. Mencetak 

anggaran 

Merupakan proses mencetak data anggaran 

dalam basis data.  

    

50. Status anggaran Merupakan proses menampilkan status 

penggunaan anggaran dalam basis data. 

    

51. Melihat 

dashboard 

Merupakan proses menampilkan 

dashboard aplikasi. 

    

52. Validasi 

proposal 

Merupakan proses pengecekan terhadap 

proposal yang diajukan. 

    

53. Validasi 

laporan 

Merupakan proses pengecekan terhadap 

laporan yang diajukan. 
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4.1.2.3 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus 

(Simoka) Unisnu Jepara terhadap aktor yang meliputi Organisasi Mahasiswa, 

Bagian Keuangan, Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Administrator. 

1.  Organisasi Mahasiswa 

Berikut adalah Activity Diagram dari Organisasi Mahasiswa terhadap 

Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. 

a. Activity Diagram Status Anggaran 

Activity Diagram Status Anggaran menjelaskan Organisasi Mahasiswa 

dapat melihat alokasi anggaran sebagai acuan penyusunan program kerja, melihat 

dashboard, mengakses menu, mengelola profile. 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Status Anggaran 
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b. Activity Diagram Program Kerja 

Activity Diagram Program Kerja menjelaskan Organisasi Mahasiswa dapat 

menambahkan program kerja sesuai alokasi anggaran yang telah ditentukan dan 

dapat mencari serta melihat program kerja sesuai periode tertentu organisasi 

mahasiswa. Program kerja berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan 

organisasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Program Kerja pada Organisasi Mahasiswa 

c. Activity Diagram Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

Activity Diagram Proposal dan LPJ menjelaskan Organisasi Mahasiswa 

dapat mengajukan anggaran kegiatan melalui menu Upload Proposal dengan 

memasukkan data pengajuan sesuai program kerja dan alokasi anggaran organisasi 

yang dimiliki. Organisasi Mahasiswa juga dapat mengirim laporan kegiatan pada 

menu Laporan Kegiatan dengan memasukkan data laporan kegiatan ke dalam 

sistem. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Proposal dan LPJ 

2.  Activity Diagram Bagian Keuangan 

Berikut adalah Activity Diagram dari Bagian Keuangan terhadap Sistem 

Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. 

a. Activity Diagram Laporan Kerja 

Activity Diagram Laporan Kerja menjelaskan Bagian Keuangan dapat 

melihat laporan program kerja setiap organisasi mahasiswa melalui pencarian data 

berdasarkan periode dan nama organisasi tertentu. Bagian Keuangan juga dapat 

melihat dashboard, mengakses menu dan mengelola profile dalam sistem. 
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Gambar 4.5 Activity Diagram Laporan Kerja 

b. Activity Diagram Laporan 

Activity Diagram Laporan menjelaskan Bagian Keuangan mengelola data 

pengajuan anggaran dan menerima laporan kegiatan oleh organisasi mahasiswa 

dengan memasukkan data pencairan anggaran dalam sistem dan melihat laporan 

kegiatan yang telah dimasukkan oleh organisasi mahasiswa. Bagian Keuangan juga 

dapat melihat rekap penggunaan dana organisasi pada periode tertentu dengan 

memasukkan periode tertentu dalam pencarian data. 
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Gambar 4.6 Activity Diagram Laporan pada Bagian Keuangan 

 



55 
 

 
 

c. Activity Diagram Anggaran 

Activity Diagram Anggaran menjelaskan Bagian Keuangan dapat melihat 

alokasi anggaran organisasi pada periode tertentu yang telah dimasukkan oleh 

Bagian Admin dan dapat melihat rekap penggunaan anggaran seluruh organisasi 

mahasiswa melalui pencarian data berdasarkan periode tertentu. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Anggaran pada Bagian Keuangan 

3.  Activity Diagram Bagian Kemahasiswaan 

Berikut adalah Activity Diagram dari Bagian Kemahasiswaan terhadap 

Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. 

a. Activity Diagram Program Kerja 

Activity Diagram Program Kerja menjelaskan Bagian Kemahasiswaan 

dapat mengatur penginputan program kerja, melihat program kerja dan melihat 

rekap program kerja organisasi mahasiswa. Bagian Keuangan juga dapat melihat 

dashboard, mengakses menu dan mengelola profile dalam sistem. 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Program Kerja pada Bagian Kemahasiswaan 
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b. Activity Diagram Laporan 

Activity Diagram Laporan menjelaskan Bagian Kemahasiswaan dapat 

melihat laporan anggaran dan laporan kegiatan organisasi melalui pencarian data 

berdasarkan periode dan nama organisasi tertentu. 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Laporan pada Bagian Kemahasiswaan 

c. Activity Diagram Anggaran 

Activity Diagram Anggaran menjelaskan Bagian Kemahasiswaan dapat 

melihat alokasi anggaran organisasi dengan memasukkan periode dan nama 

organisasi tertentu dan juga dapat melihat rekap penggunaan anggaran seluruh 

organisasi mahasiswa melalui pencarian data berdasarkan periode tertentu. 
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Gambar 4.10 Activity Diagram Anggaran pada Bagian Kemahasiswaan 

4.  Activity Diagram Bagian Admin 

Berikut adalah Activity Diagram dari Bagian Admin terhadap Sistem 

Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. 

a. Activity Diagram Program Kerja 

Activity Diagram Program Kerja menjelaskan Bagian Admin dapat melihat 

program kerja dengan memasukkan pencarian data berdasarkan periode dan nama 

organisasi tertentu dan dapat melihat rekap program kerja organisasi mahasiswa 

melalui pencarian berdasarkan periode tertentu. Bagian Keuangan juga dapat 

melihat dashboard, mengakses menu dan mengelola profile dalam sistem. 
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Gambar 4.11 Activity Diagram Program Kerja pada Admin 

b. Activity Diagram Laporan 

Activity Diagram Laporan menjelaskan Bagian Admin dapat melihat 

laporan anggaran dan laporan kegiatan organisasi mahasiswa melalui form 

pencarian data dengan memasukkan data berdasarkan periode dan nama organisasi 

tertentu. 
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Gambar 4.12 Activity Diagram Laporan 

c. Activity Diagram Anggaran 

Activity Diagram Anggaran menjelaskan Bagian Admin dapat 

menambahkan alokasi anggaran organisasi mahasiswa dengan memasukkan data 

anggaran, melihat alokasi anggaran organisasi dengan memasukkan periode 

tertentu pada form pencarian data dan dapat melihat rekap penggunaan anggaran 

organisasi mahasiswa melalui form pencarian dengan memasukkan periode 

tertentu. Bagian Admin juga dapat menambahkan batas waktu penggunaan 

anggaran dengan memasukkan data batas waktu. Alokasi Anggaran digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan program kerja oleh setiap organisasi mahasiswa. 

Batas waktu digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas penggunaan 

anggaran oleh organisasi mahasiswa. 
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Gambar 4.13 Activity Diagram Anggaran pada Admin 

c. Activity Diagram Manajemen Users 

Activity Diagram Manajemen Users menjelaskan Bagian Admin dapat 

menambahkan data users dengan memasukkan data users pada sistem, Bagian 

Admin juga dapat melihat dan mencari data users (pengguna) sistem dengan 

memasukkan pencarian data berdasarkan periode. Users berfugsi sebagai pengguna 

yang dapat mengakses Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) 

Unisnu Jepara. Penambahan users didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Alokasi 

Anggaran Organisasi Mahasiswa. 
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Gambar 4.14 Activity Diagram Manajemen Users 

4.1.2.4 Squence Diagram 

Squence diagram adalah sebuah diagram yang mengambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendiskrisikan hidup objek dan message (pesan) yang 

dikirimkan dan diterima antar objek pada Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Kampus (Simoka) di Unisnu Jepara dengan menggambarkan interaksi antar objek 

yang disusun berdasarkan kondisi waktu. 

1.  Squence Diagram Login 

Menjelaskan proses dimana pengguna dalam mengakses halaman login 

melalui validasi username dan password. Jika username dan password yang telah 

dimasukkan oleh pengguna dapat ditemukan atau diterima oleh sistem maka 

pengguna dapat berhasil masuk halaman dashboard sistem sesuai validasi data akun 

yang dimasukkan, sedangkan jika username dan password yang dimasukkan oleh 

pengguna tidak berhasil ditemukan atau gagal maka akan menampilkan 

pemberitahuan pada halaman login sistem. 
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Gambar 4.15 Squence Diagram Login 

2.  Squence Diagram Tambah Users 

Menjelaskan proses penambahan data users yang digunakan untuk 

mengakses sistem. Dalam penambahan users dilakukan oleh Bagian Admin dengan 

memasukkan data users yaitu nama organisasi, tingkatan, level, periode organisasi 

dan status pengguna pada form tambah users. Jika penyimpanan data berhasil maka 

akan menampilkan data pada halaman daftar users, sedangkan jika penyimpanan 

data tidak berhasil maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman tambah 

users. Dalam melihat data users admin dapat mengakses melalui form pencarian 

data users dengan memasukkan periode organisasi mahasiswa tertentu, jika 

pencarian ditemukan akan menampilkan halaman daftar users sesuai dengan data 

yang dimasukkan pada halaman pencarian data users. Dalam menghapus data 

users, Admin dapat memilih tombol hapus untuk perintah menghapus data users. 

 

Gambar 4.16 Squence Diagram Tambah Users 
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3.  Squence Diagram Program Kerja 

Menjelaskan dalam menambahkan program kerja, Bagian Kemahasiswaan 

memasukkan data pengaturan input, sebelum organisasi memasukkan data program 

kerja. Jika tidak melebihi batas waktu maka organisasi dapat menyimpan program 

kerja dengan memasukkan data program kerja dalam sistem melalui halaman 

program kerja. Jika data program kerja berhasil dimasukkan maka akan 

menampilkan data program kerja, sedangkan jika tidak berhasil dimasukkan maka 

akan muncul pemberitahuan pada halaman input data program kerja. 

 

Gambar 4.17 Squence Diagram Program Kerja 

4.  Squence Diagram Anggaran 

Menjelaskan data anggaran yang digunakan dalam menentukan program 

kerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Dalam menentukan anggaran 

Admin dapat mengakses halaman tambah anggaran untuk memasukkan nama 

organisasi, periode organisasi, batas penggunaan anggaran dan jumlah alokasi 

anggaran yang ditentukan. Sebelum memasukkan data anggaran jika data batas 

anggaran tidak ditemukan maka admin harus mengakses halaman tambah batas 
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waktu untuk memasukkan batas waktu penggunaan anggaran. Jika alokasi anggaran 

berhasil dimasukkan maka organisasi mahasiswa dapat menentukan program kerja 

sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan oleh Bagian Admin. 

Gambar 4.18 Squence Diagram Anggaran 

5.  Squence Diagram Pengajuan Anggaran 

Menjelaskan proses pengajuan anggaran yang dilakukan oleh organisasi 

mahasiswa pada bagian keuangan. Dalam proses pengajuan anggaran, organisasi 

mahasiswa dapat memasukkan data pengajuan anggaran pada halaman pengajuan 

sesuai dengan program kerja dan alokasi anggaran kegiatan. Organisasi mahasiswa 

dapat menyimpan data pengajuan anggaran dengan memasukkan data pengajuan 

anggaran diataranaya nama program kerja, nama kegiatan, pelaksanaan kegiatan, 

tempat dan dana yang dibutuhkan sesuai anggaran pada program kerja. Jika data 

pengajuan anggaran berhasil dimasukkan maka akan menampilkan data pengajuan 

anggaran dalam halaman pencairan pada Bagian Keuangan. Pada pencairan 

anggaran Bagian Keuangan dapat memasukkan data pencairan anggaran yaitu 

dengan memasukkan nama penerima dan jumlah pencairan sesuai dengan 
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pengajuan anggaran pada halaman pencairan anggaran setelah pengajuan anggaran 

diberikan kepada Organisasi Mahasiswa. 

 

Gambar 4.19 Squence Diagram Pengajuan Anggaran 

6.  Squence Diagram Laporan Anggaran 

Menjelaskan laporan anggaran akan ditampilkan ketika pengajuan anggaran 

berhasil diterima oleh Organisasi Mahasiswa dari Bagian Keuangan. Setelah 

menampilkan laporan anggaran maka Organisasi Mahasiswa dapat mengirim 

laporan anggaran dengan memasukkan dokumen laporan sesuai batas waktu 

laporan yang ditentukan. Jika laporan diterima maka akan menampilkan laporan 

anggaran pada halaman laporan anggaran. Data laporan anggaran dapat diakses 

oleh Organisasi Mahasiswa, Bagian Admin, Bagian Keuangan dan Bagian 

Kemahasiswaan dengan melalui halaman pencarian data laporan anggaran. Pada 

Bagian Admin, Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Keuangan dapat memasukkan 

nama organisasi dan periode pada halaman pencarian data untuk mencari data 

laporan anggaran setelah data pencarian dimasukkan maka akan menampilkan data 

laporan anggaran sesuai data yang dimasukkan dan dapat mencetak data laporan 

anggaran jika dibutuhkan. 



67 
 

 
 

 

Gambar 4.20 Squence Diagram Laporan Anggaran 

7.  Squence Diagram Laporan Kegiatan 

Menjelaskan laporan kegiatan akan menampilkan data program kerja yang 

sudah dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa dengan mengumpulkan data 

laporan anggaran. Dalam mengakses halaman laporan anggaran maka Bagian 

Admin, Bagian Kemahasiswaan ataupun Bagian Keuangan akan menampilkan 

halaman pencarian data laporan kegiatan dan selanjutnya Bagian Admin, Bagian 

Kemahasiswaan dan Bagian Keuangan dapat memasukkan nama organisasi dan 

periode pada halaman pencarian data, jika data yang dimasukkan berhasil 

ditemukan maka akan muncul halaman laporan kegiatan sesuai data pencarian yang 

telah ditentukan. 

 

Gambar 4.21 Squence Diagram Laporan Kegiatan 

 



68 
 

 
 

8.  Squence Diagram Rekap Anggaran 

Menjelaskan rekap anggaran digunakan untuk menampilkan penggunaan 

anggaran Organisasi Mahasiswa. Dalam mengakses rekap anggaran maka Bagian 

Admin, Bagian Kemahaiswaan dan Bagian Keuangan akan menampilkan halaman 

pencarian data rekap anggaran dengan memasukkan periode organisasi, maka akan 

menampilkan rekap anggaran sesuai dengan pencarian data yang ditentukan. 

 

Gambar 4.22 Squence Diagram Rekap Anggaran 

4.1.2.5 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Organisasi kampus 

(Simoka) Unisnu Jepara adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.23 Class Diagram Sistem Informasi 
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4.1.2.6 Rancangan Interface Sistem 

 Perancangan antarmuka (interface) dilakukan sebelum melaksanakan 

implementasi agar menghasilkan sistem yang sesuai dengan perancangan. 

Rancangan antarmuka sistem yang dibangun diantaranya Rancangan Halaman 

Login, Halaman Dashboard, Halaman Profile, Halaman Data Akun, Halaman Ubah 

Password,  Halaman Tambah Users, Halaman Daftar Users, Halaman Tambah 

Anggaran, Halaman Daftar Anggaran, Halaman Pengaturan Program Kerja, 

Halaman Tambah Program Kerja, Halaman Daftar Program Kerja, Halaman Rekap 

Program Kerja, Halaman Tambah Pengajuan Anggaran, Halaman Daftar Pengajuan 

Anggaran, Halaman Tambah Laporan Anggaran, Halaman Daftar Laporan 

Kegiatan, Halaman Daftar Laporan Anggaran, Halaman Daftar Laporan Kegiatan, 

Halaman Detail Laporan Kegiatan dan Halaman Rekap Anggaran. 

1.  Perancangan Halaman Login 

Perancangan halaman login merupakan halaman yang pertama ditampilkan 

sebelum masuk dalam halaman dashboard, pada halaman login terdapat logo 

sistem, kolom username dan password serta tombol login untuk memanggil validasi 

masukkan pada sistem. Rancangan halaman sebagai berikut :  

 

Gambar 4.24 Perancangan Halaman Login 

2.  Perancangan Halaman Dashboard 

Perancangan halaman dashboard merupakan halaman yang muncul setelah 

validasi username dan password pada halaman login. Pada halaman ini terdapat 
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logo, nama aplikasi, menu profile, menu aplikasi, informasi anggaran dan menu 

pintas. Rancangan halaman sebagai berikut :  

 

Gambar 4.25 Perancangan Halaman Dashboard 

3.  Perancangan Halaman Profile 

Perancangan halaman profile merupakan halaman yang menampilkan 

profile singkat pengguna dan terdapat menu navigasi yang meliputi tombol account 

untuk diarahkan kehalaman data akun sedangkan tombol logout untuk keluar dari 

penggunaan sistem. Rancangan halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4.26 Perancangan Halaman Profile 
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4.  Perancangan Halaman Data Akun 

Perancangan halaman data akun merupakan halaman yang menampilkan 

daftar akun pengguna dan tombol ubah password yang digunakan untuk mengubah 

password pengguna. Rancangan tampilan sebagai berikut :  

 

Gambar 4.27 Perancangan Halaman Data Akun 

5.  Perancangan Halaman Ubah Password 

Perancangan halaman ubah password merupakan halaman yang 

menampilkan form untuk mengubah password pengguna. Berikut rancanganya :   

 

Gambar 4.28 Perancangan Halaman Ubah Password 
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6.  Perancangan Halaman Tambah Users 

Perancangan halaman tambah users merupakan halaman yang menampilkan 

form untuk menambahkan data pengguna sistem. Rancangan halaman sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.29 Perancangan Halaman Tambah Users 

7.  Perancangan Halaman Daftar Users 

Perancangan halaman daftar users merupakan halaman yang menampilkan 

daftar akun pengguna sistem. Rancangan halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4.30 Perancangan Halaman Daftar Users 
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8.  Perancangan Halaman Tambah Anggaran  

Perancangan halaman tambah anggaran merupakan halaman yang 

digunakan untuk memasukkan alokasi anggaran organisasi mahasiswa. Rancangan 

halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4.31 Perancangan Halaman Tambah Anggaran 

9.  Perancangan Halaman Daftar Anggaran 

Perancangan halaman daftar anggaran merupakan halaman yang 

menampilkan daftar anggaran organisasi mahasiswa. Berikut rancanganya : 

 

Gambar 4.32 Perancangan Halaman Daftar Anggaran 
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10.  Perancangan Halaman Pengaturan Program Kerja 

Perancangan halaman pengaturan program kerja merupakan halaman yang 

menampilkan pengaturan batas organisasi dalam memasukkan program kerja. 

Rancangan halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4.33 Perancangan Halaman Pengaturan Program Kerja 

11.  Perancangan Halaman Tambah Program Kerja 

Perancangan halaman tambah program kerja merupakan halaman yang 

digunakan untuk memasukkan program kerja organisasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.34 Perancangan Halaman Tambah Program Kerja 
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12.  Perancangan Halaman Daftar Program Kerja 

Perancangan halaman daftar program kerja merupakan halaman yang 

menampilkan program program kerja organisasi mahasiswa. Rancangan halaman 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.35 Perancangan Halaman Daftar Program Kerja 

13.  Perancangan Halaman Rekap Program Kerja 

Perancangan halaman rekap program kerja merupakan halaman yang 

menampilkan rekap program kerja organisasi mahasiswa. Berikut rancanganya : 

 

Gambar 4.36 Perancangan Halaman Halaman Rekap Program Kerja 
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14.  Perancangan Halaman Tambah Pengajuan Anggaran 

Perancangan halaman tambah pengajuan anggaran merupakan halaman 

yang digunakan untuk pengajuan anggaran organisasi mahasiswa. Berikut 

rancanganya : 

 

Gambar 4.37 Perancangan Halaman Tambah Pengajuan Anggaran 

15.  Perancangan Halaman Daftar Pengajuan Anggaran 

Perancangan halaman daftar pengajuan anggaran merupakan halaman yang 

menampilkan daftar pengajuan anggaran organisasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.38 Perancangan Halaman Daftar Pengajuan Anggaran 



77 
 

 
 

16.  Perancangan Halaman Tambah Laporan Anggaran 

Perancangan halaman tambah laporan anggaran merupakan halaman yang 

digunakan untuk memasukkan laporan penggunaan laporan anggaran organisasi 

mahasiswa. Rancangan halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4.39 Perancangan Halaman Tambah Laporan Anggaran 

17.  Perancangan Halaman Daftar Laporan Kegiatan 

Perancangan halaman daftar laporan kegiatan merupakan halaman yang 

menampilkan daftar penggunaan anggaran untuk kegiatan organisasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.40 Perancangan Halaman Daftar Laporan Kegiatan 
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18.  Perancangan Halaman Daftar Laporan Anggaran 

Perancangan halaman daftar laporan anggaran merupakan halaman yang 

menampilkan laporan penggunaan anggaran organisasi mahasiswa pada admin, 

bagian keuangan dan bagian kemahasiswaan. Rancangan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.41 Perancangan Halaman Daftar Laporan Anggaran 

19.  Perancangan Halaman Detail Laporan Kegiatan 

Perancangan halaman detail laporan kegiatan merupakan halaman yang 

menampilkan laporan kegiatan secara detail dari kegiatan organisasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.42 Perancangan Halaman Detail Laporan Kegiatan 
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20. Perancangan Halaman Status Anggaran 

Perancangan halaman status anggaran merupakan halaman yang 

menampilkan detail penyerapan anggaran organisasi mahasiswa. Rancangan 

halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4.43 Perancangan Halaman Status Anggaran 

21.  Perancangan Halaman Penggunaan Anggaran 

Perancangan halaman Penggunaan anggaran merupakan halaman yang 

menampilkan seluruh data penyerapan anggaran organisasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.44 Perancangan Halaman Penggunaan Anggaran 
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4.1.3 Persetujuan Prototipe 

Dalam persetujuan prototipe yang telah dirancang oleh peneliti bahwa 

pengguna mempersetujui Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Mahasiswa (Simoka) Unisnu Jepara dengan menampilkan tampilan dan alur kerja 

sistem yang nantinya dibuat. Prototipe yang disajikan merupakan tampilan 

interface dan penggambaran kerja sistem yang nantinya akan dirancang. 

4.1.4 Pengkodean Sistem 

Dalam penerjemahan kode menggunakan tools Sublime Text sebagai editor 

text, Codeigniter sebagai framework, Bootstrap sebagai tamplate utama dengan 

perancangan sistem yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya serta penggunaan 

basis data menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data.  

4.1.4.1 Perancangan Basis Data 

Berikut merupakan basis data yang digunakan dalam menyimpan data atau 

informasi pada Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu 

Jepara dengan mengakses aplikasi XAMPP untuk menghidupkan MySQL dan 

Apache. Selanjutnya menggunakan web browser untuk membuka localhost dalam 

membuat basis data pada PhpMyAdmin dengan nama db_simoka. Adapun isi tabel 

dapat dilihat sebagai berikut : 

1)  Tabel Users 

 Tabel users digunakan untuk menyimpan hak akses untuk setiap pengguna 

dalam membuka sistem informasi.  

Tabel 4.4 Tabel Users 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. u_id Int(11) Auto_Increment 

2. kode_id Varchar(15)  

3. u_name Varchar(50)  

4. u_password Varchar(50)  

5. nm_organ Varchar(50)  

6. level Varchar(40)  

7. nm_tingkat Varchar(30)  

8. periode Varchar(10)  

9. status Varchar(10)  
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2)  Tabel Tingkat 

Tabel tingkat digunakan untuk menyimpan identitas setiap pengguna dalam 

menentukan hak akses sistem informasi pada kategori fakultas dan universitas. 

Tabel 4.5 Tabel Tingkat 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_tingkat Int(11) Auto_Increment 

2. kode_tingkat Varchar(10)  

3. nama_tingkat Varchar(50)  

 

3)  Tabel Status 

Tabel status digunakan untuk menyimpan identitas setiap pengguna dalam 

menentukan hak akses pada sistem informasi. 

Tabel 4.6 Tabel Status 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_status Int(11) Auto_Increment 

2. nama_status Varchar(10)  

 

4)  Tabel Level 

Tabel level digunakan untuk menyimpan identitas setiap pengguna dalam 

menentukan hak akses pada sistem informasi. 

Tabel 4.7 Tabel Level 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_level Int(11) Auto_Increment 

2. nama_level Varchar(30)  

 

5)  Tabel Organisasi 

Tabel organisasi digunakan untuk menyimpan data organisasi yang terdaftar 

dalam sistem informasi. 

Tabel 4.8 Tabel Organisasi 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_organ Int(11) Auto_Increment 
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2. nm_organ Varchar(70)  

3. nm_tingkat Varchar(50)  

4. status_organ Enum (‘aktif’,’tidak aktif’)  

 

6)  Tabel Program Kerja 

Tabel program kerja digunakan untuk menyimpan data program kerja setiap 

organisasi dalam sistem informasi yang nantinya digunakan dalam menentukan 

alokasi anggaran organisasi mahasiswa. 

Tabel 4.9 Tabel Program Kerja 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_progja Int(11) Auto_Increment 

2. u_id Int(11)  

3. nm_organ Varchar(50)  

4. periode Varchar(20)  

5. nm_progja Varchar(50)  

6. nm_kegiatan Varchar(70)  

7. indicator Varchar(20)  

8. bln_kegiatan Varchar(20)  

9. thn_kegiatan Year(4)  

10. dana Decimal(20,0)  

  

7)  Tabel Anggaran 

Tabel anggaran digunakan untuk menyimpan data anggaran setiap 

organisasi dalam sistem informasi yang nantinya digunakan dalam menentukan 

penggunaan anggaran pada kegiatan organisasi mahasiswa. 

Tabel 4.10 Tabel Anggaran 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_anggaran Int(11) Auto_Increment 

2. u_id Int(11)  

3. nm_organ Varchar(70)  

4. periode Varchar(20)  
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5. jml_alokasi Decimal(20,0)  

6. bts_anggaran Date  

 

8)  Tabel Batas Anggaran 

Tabel batas anggaran digunakan untuk menyimpan data batasan 

penggunaaan anggaran setiap organisasi dalam sistem informasi. 

Tabel 4.11 Tabel Batas Anggaran 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_bts Int(11) Auto_Increment 

2. bts_anggaran Date  

 

9)  Tabel Batas Waktu  

Tabel batas waktu digunakan untuk menyimpan data batasan dalam 

menentukan program kerja setiap organisasi mahasiswa. 

Tabel 4.12 Tabel Batas Waktu 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_bts_waktu Int(11) Auto_Increment 

2. thn_progja Varchar(50)  

3. tgl_bts Date  

 

10)  Tabel Proposal 

Tabel proposal digunakan untuk menyimpan data penggunaan anggaran 

setiap organisasi dalam sistem informasi. 

Tabel 4.13 Tabel Proposal 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_proposal Int(11) Auto_Increment 

2. u_id Int(11)  

3. nm_organ Varchar(50)  

4. periode Varchar(20)  

5. nm_kegiatan Varchar(70)  

6. id_progja Int(11)  
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7. tgl_pelaksanaan Date  

8. dana_kebutuhan Decimal(20,0)  

9. tempat Varchar(50)  

10. tgl_upload Datetime  

11. upload_file Varchar(50)  

12. tgl_upload_laporan Datetime  

13. upload_laporan Varchar(70)  

14. tgl_cair Datetime  

15. tgl_laporan Datetime  

16 tgl_batas_laporan Date  

17. nm_penerima Varchar(50)  

18. nm_pemberi Varchar(50)  

19. jml_pencairan Decimal(20,0)  

20. status_proposal Enum (‘sudah’,’belum’)  

21. status_laporan Enum (‘sudah’,’belum’)  

22. anggaran_pakai Decimal(20,0)  

23. validasi_proposal Varchar(20)  

24. validasi_laporan Varchar(20)  

 

Berikut adalah gambaran hasil relasi basis data pada Sistem Informasi 

Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara yang telah dirancang 

sesuai kebutuhan sistem. Dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 4.45 Relasi Basis Data 

4.1.4.2 Kode Menampilkan Daftar Users 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menampilkan daftar users.  

 

Gambar 4.46 Kode Menampilkan Daftar Users 
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4.1.4.3 Kode Menampilkan Rekap Program Kerja 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menampilkan rekap program kerja.  

 

Gambar 4.47 Kode Menampilkan Rekap Program Kerja 

4.1.4.4 Kode Menyimpan Data Alokasi Anggaran 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menyimpan data alokasi anggaran. 

 

Gambar 4.48 Kode Menyimpan Data Alokasi Anggaran 
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4.1.4.5 Kode Menampilkan Data Pengajuan Anggaran 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menampilkan pengajuan anggaran.  

 

Gambar 4.49 Kode Menampilkan Data Pengajuan Anggaran 

4.1.4.6 Kode Menampilkan Data Laporan Anggaran 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menampilkan data laporan anggaran.  

 

Gambar 4.50 Kode Menampilkan Data Laporan Anggaran 
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4.1.4.7 Kode Menampilkan Data Laporan Kegiatan 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menampilkan data laporan kegiatan.  

 

Gambar 4.51 Kode Menampilkan Data Laporan Kegiatan 

4.1.4.8 Kode Menampilkan Rekap Anggaran 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

menampilkan rekap anggaran.  

 

Gambar 4.52 Kode Menampilkan Rekap Anggaran 
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4.14.9 Kode Download File 

Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk 

mendownload file pada sistem.  

 

Gambar 4.53 Kode Download File 

Berikut merupakan hasil implementasi dari perancangan interface 

(antarmuka) dan kode program yang telah dirancang sebelumnya. Hasil 

implementasi dari perancangan tersebut dapat dilihat dengan membuka web 

browser dengan kata kunci simokaunisnujepara.online (telah dilakukan hosting) 

berikut adalah hasilnya : 

1.  Halaman Login 

Halaman login ini menampilkan form yang berisi username dan password 

serta tombol login yang digunakan untuk validasi data pengguna dalam mengakses 

sistem informasi. 
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Gambar 4.54 Halaman Login 

2.  Halaman Dashboard 

Halaman dashboard merupakan halaman yang muncul setelah validasi login 

berhasil. Halaman ini menampilkan informasi anggaran organisasi mahasiswa 

dengan persentase dan progress bar. Halaman ini juga menampilkan logo, menu 

sistem, profil dan menu pintas pada sistem informasi. 

 

Gambar 4.55 Halaman Dashboard 

3.  Halaman Profile 

Halaman profile merupakan halaman yang muncul dengan pop up. Halaman 

ini menampilkan akun pengguna dan akses navigasi sistem informasi yaitu tombol 

akun dan tombol keluar. Tombol akun berfungsi untuk mengarahkan pada data akun 

pengguna sedangkan tombol keluar digunakan untuk keluar dari sistem informasi. 
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Gambar 4.56 Halaman Profile 

4.  Halaman Lihat Data Akun 

Halaman ini menampilkan data akun pengguna dan menampilkan tombol 

ubah password yang digunakan untuk menggubah password pada sistem informasi. 

 

Gambar 4.57 Halaman Lihat Data Akun 

5.  Halaman Ubah Password 

Halaman ubah password menampilkan form yang berisi masukkan 

password baru dan tombol penyimpanan password yang digunakan dalam sistem 

informasi untuk mengakses penyimpanan data. 
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Gambar 4.58 Halaman Ubah Password 

6.  Halaman Tambah Users 

Halaman tambah users menampilkan form yang berisi masukkan data 

penguna sistem informasi yang digunakan dalam menambahkan pengguna pada 

sistem informasi dan adanya tombol simpan untuk mengakses penyimpanan data, 

tombol batal untuk membatalkan masukkan, tombol kembali untuk mengembalikan 

pada halaman sebelumnya serta tombol daftar untuk mendaftarkan organisasi 

mahasiswa yang belum ada pada sistem informasi.  

 

Gambar 4.59 Halaman Tambah Users 

7.  Halaman Daftar Users 

Halaman daftar users (pengguna) menampilkan tabel daftar akun pengguna 

pada sistem informasi. Halaman ini juga berisi tombol tambah yang digunakan 

menambahkan pengguna sistem, tombol kembali yang digunakan untuk 
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mengembalikan pada halaman sebelumnya serta tombol icon sampah yang 

digunakan untuk menghapus data pengguna pada sistem informasi. 

 

Gambar 4.60 Halaman Tambah Users 

8.  Halaman Tambah Anggaran 

Halaman tambah anggaran menampilkan form masukkan yang berisi data 

alokasi anggaran organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol simpan 

yang digunakan dalam menyimpan data alokasi anggaran, tombol batal yang 

digunakan untuk membatalkan masukkan serta tombol kembali yang digunakan 

untuk mengembalikan pada halaman sebelumnya. 

 

Gambar 4.61 Halaman Tambah Anggaran 

9.  Halaman Daftar Anggaran 

Halaman daftar anggaran ini menampilkan tabel data alokasi anggaran organisasi 

mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol alokasi anggaran yang digunakan dalam 

menambah alokasi anggaran, tombol cari yang digunakan untuk pencarian data 
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alokasi anggaran serta tombol cetak yang digunakan untuk mencetak daftar alokasi 

anggaran organisasi mahasiswa pada sistem informasi. 

 

Gambar 4.62 Halaman Daftar Anggaran 

10.  Halaman Pengaturan Program Kerja 

Halaman pengaturan program kerja menampilkan form masukkan yang 

digunakan dalam membatasi organisasi dalam memasukkan program kerja. 

Halaman ini juga menampilkan tabel pengaturan program kerja dan berisi tombol 

simpan yang digunakan dalam menyimpan data pengaturan serta tombol icon 

sampah yang digunakan dalam menghapus pengaturan program kerja pada sistem 

informasi. 

 

Gambar 4.63 Halaman Pengaturan Input Program Kerja 

11.  Halaman Tambah Program Kerja 

Halaman tambah program kerja menampilkan form masukkan yang berisi 

data program kerja organisasi mahasiswa yang dapat diakses setelah melalui 

halaman pengaturan program kerja. halaman ini juga berisi tombol simpan yang 
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digunakan dalam menyimpan data program kerja, tombol batal yang digunakan 

dalam membatalkan masukkan serta tombol kembali yang digunakan untuk 

mengembalikan pada halaman sebelumnya. 

 

Gambar 4.64 Halaman Tambah Program Kerja 

12.  Halaman Daftar Program Kerja 

Halaman daftar program kerja menampilkan tabel data program kerja 

organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol icon gerigi yang digunakan 

untuk mengubah data program kerja, tombol icon sampah yang digunakan dalam 

menghapus data program kerja serta tombol tambah program kerja yang digunakan 

untuk menambahkan program kerja baru sistem informasi. 

 

Gambar 4.65 Halaman Daftar Program Kerja 
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13.  Halaman Rekap Program Kerja 

Halaman rekap program kerja menampilkan tabel data rekap program kerja 

organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol detail yang digunakan untuk 

melihat program kerja organisasi tertentu dan tombol cari digunakan dalam mencari 

data rekap program kerja pada sistem informasi. 

 

Gambar 4.66 Halaman Rekap Program Kerja 

14.  Halaman Tambah Pengajuan Anggaran 

Halaman tambah pengajuan menampilkan form masukkan data pengajuan 

anggaran organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol simpan yang 

digunakan dalam menyimpan data pengajuan anggaran, tombol batal digunakan 

untuk membatalkan masukkan serta tombol kembali yang digunakan untuk 

mengembalikan pada halaman sebelumnya. 

 

Gambar 4.67 Halaman Tambah Pengajuan Anggaran 
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15.  Halaman Daftar Pengajuan Anggaran 

Halaman daftar pengajuan menampilkan tabel data pengajuan anggaran 

organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol status digunakan untuk 

melihat detail pengajuan anggaran dan tombol tambah yang digunakan untuk 

menambah pengajuan anggaran. Halaman ini juga terdapat tombol icon gerigi yang 

berfungsi untuk mengubah data pengajuan anggaran dan tombol icon sampah untuk 

menghapus pengajuan anggaran, keduanya dapat diakses sebelum pengajuan 

diterima pada bagian keuangan. 

 

Gambar 4.68 Halaman Daftar Pengajuan Anggaran 

16.  Halaman Tambah Laporan Anggaran 

Halaman tambah laporan menampilkan form masukkan data laporan 

anggaran organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol upload yang 

digunakan untuk menyimpan data laporan dan tombol kembali untuk 

mengembalikan pada halaman sebelumnya. 

 

Gambar 4.69 Halaman Tambah Laporan Anggaran 
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17.  Halaman Daftar Laporan Kegiatan 

Halaman daftar laporan menampilkan tabel data laporan anggaran 

organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol status digunakan untuk 

melihat detail pengajuan anggaran dan tombol tambah yang digunakan untuk 

menambah laporan anggaran. Halaman ini juga terdapat tombol icon gerigi yang 

berfungsi untuk mengubah data laporan anggaran dan tombol icon sampah untuk 

menghapus laporan anggaran, keduanya dapat diakses sebelum laporan diterima 

pada bagian keuangan. 

 

Gambar 4.70 Halaman Daftar Laporan Kegiatan 

18.  Halaman Daftar Laporan Anggaran 

Halaman daftar laporan anggaran menampilkan tabel data laporan 

penggunaan anggaran organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol cetak 

yang digunakan untuk mencetak data laporan, tombol cari yang digunakan untuk 

mencari data laporan serta tombol detail laporan yang berfungsi menampilkan 

detail penggunaan anggaran organisasi mahasiswa pada sistem informasi. 

 

Gambar 4.71 Halaman Daftar Laporan Anggaran 
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19.  Halaman Detail Laporan Anggaran 

Halaman detail laporan kegiatan ini menampilkan detail pada tabel laporan 

penggunaan anggaran organisasi mahasiswa. Halaman ini juga berisi tombol cetak 

yang digunakan untuk mencetak detail laporan penggunaan anggaran organisasi 

mahasiswa dan tombol cari yang digunakan untuk mencari data laporan 

penggunaan anggaran organisasi mahasiswa pada sistem informasi.   

 

Gambar 4.72 Halaman Detail Laporan Kegiatan 

20.  Halaman Status Anggaran 

Halaman status anggaran menampilkan rekapan penggunaan atau 

penyerapan anggaran organisasi mahasiswa secara mendetail. Halaman ini juga 

terdapat tombol cetak yang digunakan dalam mencetak data penggunaan atau 

penyerapan anggaran organisasi mahasiswa pada sistem informasi.    

 

Gambar 4.73 Halaman Status Anggaran 
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21.  Halaman Rekap Anggaran 

Halaman rekap anggaran menampilkan rekapan penggunaan atau 

penyerapan anggaran organisasi mahasiswa pada periode tertentu. Halaman ini juga 

terdapat tombol cetak yang digunakan dalam mencetak data penggunaan atau 

penyerapan anggaran organisasi mahasiswa pada sistem informasi serta tombol cari 

yang digunakan untuk mencari data penggunaan atau penyerapan anggaran 

organisasi mahasiswa pada sistem informasi.  

 

Gambar 4.74 Halaman Rekap Anggaran 

4.1.5 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian sistem dilakukan guna menemukan kesalahan pada sistem 

agar nantinya dapat segera untuk diperbaiki. Sistem diuji disesuaikan dengan 

kebutuhan dan arsitektur sistem yang telah dirancang. Pengujian menggunakan 

black box testing dan white box testing sebagai pengujian sistem oleh ahli media. 

4.1.5.1 Metode Pengujian Black Box Testing 

Pengujian black box testing pada aplikasi ini berguna untuk menguji apakah 

sistem yang dirancang berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan dengan 

pengujian terhadap alur kerja fungsional sistem. Berikut adalah tabel hasil 

pengujian black box testing yang pada beberapa modul Sistem Informasi 

Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. 
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Tabel 4.14 Pengujian Black Box Testing 

No. Skenario Pengujian Test Case 
Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. Halaman Login 

 

Dapat masuk sistem 

sesuai username dan 

password yang telah 

ditentukan. 

Valid 

2. Halaman Dashboard 

 

Dapat menampilkan 

penggunaan anggaran 

berdasarkan organisasi 

tertentu. 

Valid 

3. Halaman Program 

Kerja  
Dapat menampilkan 

program kerja masing-

masing organisasi. 

Valid 

4. Halaman Rekap 

Program Kerja  
Dapat menampilkan 

rekap program kerja 

organisasi. 

Valid 

5. Halaman Pencarian 

Data  
Dapat menampilkan 

data sesuai pencarian 

data tertentu. 

Valid 

6. Halaman Laporan 

Anggaran  
Dapat menampilkan 

data laporan anggaran 

organisasi. 

Valid 

7. Halaman Laporan 

Kegiatan  
Dapat menampilkan 

data laporan kegiatan 

organisasi. 

Valid 

8. Halaman Rekap 

Anggaran  
Dapat memberikan 

informasi penyerapan 

anggaran organisasi. 

Valid 

9. Fungsi Cetak 
 

Dapat mencetak sesuai 

data yang dibutuhkan. 

Valid 

10. Fungsi Download 

 
Dapat mendownload 

sesuai data yang 

dibutuhkan. 

Valid 

11. Halaman Tambah 

User 
 

Dapat menambahkan 

pengguna pada sistem. 

Valid 

 

Dari hasil pengujian validasi fungsional Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara mendapatkan skor total 33 dari 11 

instrumen pengujian dengan nilai maksimal masing-masing skor 3 pada setiap 

instrumen pengujian menunjukkan valid dengan keseluruhan persentase 100%. 
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4.1.5.2 Metode Pengujian White Box Testing 

Pengujian white box testing pada aplikasi ini berguna untuk menguji pada 

detail perancangan dan penggunaan struktur kontrol dari desain program secara 

prosedural. Berikut adalah tabel hasil pengujian white box testing yang pada 

beberapa modul Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) 

Unisnu Jepara. 

Tabel 4.15 Pengujian White Box Testing 

No. 
Skenario Pengujian/ 

Use Case 

Pengujian 
Hasil 

Pengujian 
Activity 

Diagram 

Squence 

Diagram 

Class 

Diagram 

1. Login 
   Valid 

2. Tambah Users    Valid 

3. Tambah Anggaran 
   Valid 

4. Melihat Anggaran 
   Valid 

5. Tambah Program 

Kerja 
   

Valid 

6. Tambah Pengajuan    Valid 

7. Melihat Pengajuan 
   Valid 

8. Melihat Laporan 

Anggaran 
   

Valid 

9. Melihat Laporan 

Kegiatan 
   

Valid 

10. Melihat Rekap 

Anggaran 
   

Valid 

 

Dari hasil pengujian Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kampus 

(Simoka) Unisnu Jepara mendapatkan skor total 30 dari 10 instrumen pengujian 

dan 3 tahap pengujian dengan nilai maksimal 3 pada setiap instrumen pengujian 

menunjukkan valid pada keseluruhan persentase 100%. Dengan hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa pengujian pada detail perancangan dan penggunaan struktur 

kontrol dari desain program secara prosedural sudah sesuai dengan perancangan 

serta sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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4.1.6 Persetujuan Penggunaan Sistem 

Berdasarkan hasil pengujian balck box dan white box oleh Ahli Media pada 

Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara 

menunjukkan bahwa sistem layak atau sudah sesuai dengan yang diharapkan pada 

alur kerja sistem dan internal sistem informasi. Maka dapat dilakukan tahapan 

selanjutnya.  

4.2  Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.2.1 Evaluasi Sistem Informasi 

Berdasarkan hasil pengujian tiap-tiap halaman di Sistem Informasi 

Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara dengan menggunakan 

pengujian black box testing dan pengujian white box testing dari semua skenario 

dari tiap-tiap tabel pengujian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dari pengujian pada Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Kampus (Simoka) Unisnu Jepara dengan metode pengujian black box testing dan 

pengujian white box testing adalah sistem sesuai yang diharapkan dan valid. 

4.2.2 Validasi Kelayakan Sistem 

4.2.2.1 Validasi Ahli 

1)  Ahli Materi 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah pengumpulan saran dan 

pendapat untuk melakukan revisi terhadap Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. Untuk ahli materi diambilkan dari Bagian 

Kemahasiswaan dan Alumni Unisnu Jepara. Hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. Indikkator VTR VR TV Skor 

1. Pengguna sistem berdasarkan data nama 

organisasi pada Surat Keputusan (SK) Alokasi 

Anggaran Organisasi Mahasiswa Unisnu 

Jepara. 

   3 

2. Penentuan alokasi anggaran pada sistem 

berdasarkan data alokasi anggaran pada Surat 

Keputusan (SK) Alokasi Anggaran Organisasi 

Mahasiswa Unisnu Jepara. 

   3 
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3. Rekap penggunaan anggaran sesuai 

berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

organisasi mahasiswa. 

   3 

4. Program kerja yang diajukan tidak melebihi 

jumlah alokasi yang ditentukan pada sistem. 

   3 

5. Laporan kegiatan dijadikan acuan dalam 

menentukan pengajuan dan pencairan 

anggaran kegiatan organisasi mahasiswa. 

   3 

6. Laporan anggaran sesuai dengan penggunaan 

anggaran organisasi mahasiswa. 

   3 

Skor Total 18 
 

Keterangan : 

VTR = Valid Tanpa Revisi  = 3 Poin 

VR = Valid Dengan Revisi = 2 Poin 

TV = Tidak Valid   = 1 Poin 
 

2)  Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah pengumpulan saran dan 

pendapat untuk melakukan revisi terhadap Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Kampus (Simoka) Unisnu Jepara. Hasil validasi sebagai berikut : 

Tabel 4.17 Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator VTR VR TV Skor 

1. Fungsi tombol simpan untuk menyimpan 

sebuah data. 

   3 

2. Daftar penggunaan anggaran dapat dilihat 

sesuai dengan organisasi mahasiswa masing-

masing. 

   3 

3. Daftar program kerja pada organisasi terdiri dari 

nomor, nama kegiatan, indikator, pelaksanaan 

dan dana. 

   3 

4. Tabel alokasi anggaran terdiri dari judul tabel, 

kolom, baris dan informasi anggaran. 

   3 
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5. Tombol dengan teks tombol memiliki warna 

berbeda. 

   3 

6. Teks pada tabel laporan anggaran dapat dibaca 

jelas. 

   3 

7. Menampilkan warna yang berbeda pada 

keadaan status input program kerja organisasi 

mahasiswa.  

   3 

8 Menampilkan notifikasi ketika menyimpan 

sebuah data. 

   3 

Skor Total 24 
 

Keterangan : 

VTR = Valid Tanpa Revisi  = 3 Poin 

VR = Valid Dengan Revisi = 2 Poin 

TV = Tidak Valid   = 1 Poin 

 
 

Tabel 4.18 Penilaian Kelayakan berdasarkan Persentase 

No Persentase (%) Kriteria 

1. 76 % - 100 % Sangat Layak 

2. 51 % - 75 % Layak 

3. 26 % - 50 % Cukup Layak 

4. 1 % - 25 % Kurang Layak 
 

Tabel 4.19 Tabel Validasi Ahli 

No. Ahli Instrumen Skor 

Ideal 

Skor 

Ahli 

Persentase Kriteria Ket. Ahli 

1. Materi 6 18 18 100% Sangat 

Layak 

Anggaran 

dimulai 

dan 

berakhir 

bulan 

agustus 

sesuai 

dengan 

porsinya. 

2. Media 8 24 24 100% Sangat 

Layak 

- 
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4.2.2.2 Hasil Angket dari Responden 

Penilaian Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) 

Unisnu Jepara juga dilakukan dengan menyebar angket yang berisi 16 butir 

pertanyaan kombinasi pada 40 responden yaitu Organisasi Mahasiswa dan Bagian 

Keuangan Unisnu Jepara, hasil rekapitulasi nilai berdasarkan butir pertanyaan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.20 Hasil Penilaian Angket Responden 

No. Indikator SS S TS STS Skor 

A. Dimensi Usability 

1. Sistem mudah dioperasikan dan 

digunakan. 

9 28 2 1 125 

2. Sistem memiliki kemudahan navigasi. 5 30 3 2 118 

3. Sistem memiliki tampilan yang menarik. 11 25 4 0 127 

4. Sistem dapat menambah pengetahuan. 20 18 2 0 138 

5.  Sistem memiliki desain yang sesuai. 7 27 6 0 121 

6. Sistem mudah dipelajari. 15 18 5 2 126 

B. Dimensi Information Quality 

7. Sistem menyediakan informasi akurat. 14 22 3 1 129 

8. Sistem menyediakan informasi yang 

dapat dipercaya. 

14 21 4 1 128 

9. Sistem menyediakan informasi yang 

relevan. 

9 27 4 0 125 

10. Sistem menyediakan informasi yang 

mudah dimengerti. 

15 22 3 0 132 

11. Sistem memiliki informasi yang sesuai 

dengan format. 

12 25 3 0 129 

12. Sistem memiliki detail yang tepat. 10 22 7 1 121 

C. Dimensi Service Interaction 

13. Sistem menjamin keamanan data. 17 17 5 1 130 

14. Sistem memiliki kemudahan untuk 

menarik minat. 

11 24 5 0 126 
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15. Sistem memudahkan dalam sinkronasi 

data. 

13 24 1 2 128 

16. Sistem menjamin keakuratan yang data 

diberikan. 

11 25 3 1 126 

Skor Total 2029 

 

Tabel 4.21 Penilaian Kelayakan berdasarkan Persentase 

No Persentase (%) Kriteria 

1. 76 % - 100 % Sangat Layak 

2. 51 % - 75 % Layak 

3. 26 % - 50 % Cukup Layak 

4. 1 % - 25 % Kurang Layak 
 

Tabel 4.22 Tabel Validasi Responden 

No. Jumlah 

Responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

Skor 

Total 

Persentase Kriteria Ket. 

1. 40 Orang 16 2560 2029 79,2% Sangat 

Layak 

Proses 

operasi 

pada 

sistem 

terlalu 

lama. 
 

Berdasarkan penilaian dari responden secara keseluruhan kepada Sistem 

Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) di Unisnu Jepara mendapatkan 

skor total 2029 dari 16 instrumen atau pertanyaan disetiap angket yang dilakukan 

penyebaran sebanyak 40 angket dengan menghasilkan kesimpulan sangat layak 

dengan persentase 79,2% dengan menggunakan penghitungan Skala Likert. 

Tabel 4.23 Tabel Penghitungan Chi Square 

No. Kondisi Keterangan 

Taraf Signifikan 

1. Chi Square Hitung >= Chi Square Tabel Ho ditolak dan Ha diterima 

2. Chi Square Hitung =< Chi Square Tabel Ho diterima dan Ha ditolak 

Taraf Tidak Signifikan 

3 Chi Square Hitung >= Chi Square Tabel Ho ditolak atau Ha diterima 
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Keterangan : 

Ho = Tidak adanya kemudahan pengelolaan anggaran organisasi mahasiswa. 

Ha = Adanya kemudahan pengelolaan anggaran organisasi mahasiswa. 

Perhitungan juga dilakukan menggunakan Chi Square antara Frekuensi 

Harapan (FH) dan Frekuensi Kenyataan (F0) dengan taraf signifikan adalah 95% 

dan batas kritisnya adalah 0,05 pada Degree of Freedom (DF) yang ditentukan 

sebelumnya. Hasil perhitungan menggunakan data responden dengan 16 instrumen 

pada 40 responden yang disebarkan, maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.24 Hasil Penghitungan Chi Square 

No. Dimensi 
Chi Square 

Hitung (CS-H) 
DF 

Taraf 

Signifikan/ 

Batas Kritis 

Chi Square 

Tabel (CS-T) 

1. Usability 28,602 15 0.05 24,996 

2. Information 

Quality 

10,051 15 95% (0.05) 9,582 

3. Service 

Interaction 

39,883 9 95% (0.05) 16,919 

 

Tabel 4.25 Hasil Kesimpulan Chi Square 

No. Dimensi 
Kondisi 

Keterangan 
CS-H CS-T 

1. Usability 28,602 >= 24,996 Ho ditolak atau Ha diterima 

2. Information Quality 10,051 >= 9,582 Ho ditolak atau Ha diterima 

3. Service Interaction 39,883 >= 16,919 Ho ditolak dan Ha diterima 
 

Dari hasil perhitungan menggunakan Chi Square antara Frekuensi Harapan 

(FH) dan Frekuensi Kenyataan (F0) dengan taraf signifikan 95% serta batas 

kritisnya adalah 0,05 pada Degree of Freedom (DF) yang ditentukan sebelumnya. 

Perhitungan data responden menggunakan 16 butir instrumen pada 40 responden 

yang disebarkan dengan masing-masing instrumen usability, information quality 

dan service interaction, maka hasilnya semuanya adalah Ho ditolak dan Ha 

diterima. Maka artinya bahwa Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus 
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(Simoka) Unisnu Jepara dinyatakan dapat memudahkan dalam pengelolaan 

anggaran Organisasi Mahasiswa sesuai dengan harapan dan kenyataan.  

Maka hasil seluruh pengujian terhadap Sistem Informasi Manajemen 

Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.26 Tabel Hasil Pengujian Skala Likert 

No. Pengujian Nilai 

(Persentase) 

Kriteria 

1. Black Box Testing 100% Valid 

2. White Box Testing 100% Valid 

3. Ahli Materi 100% Sangat Layak 

4. Ahli Media 100% Sangat Layak 

5. Kelayakan Sistem 79,2% Sangat Layak 

 

Tabel 4.27 Tabel Hasil Pengujian Chi Square 

No. Dimensi 
Kondisi 

Keterangan 
CS-H CS-T 

1. Usability 28,602 >= 24,996 Ho ditolak atau Ha diterima 

2. Information Quality 10,051 >= 9,582 Ho ditolak atau Ha diterima 

3. Service Interaction 39,883 >= 16,919 Ho ditolak dan Ha diterima 

 

Pada tabel diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya : 

1. Pada pengujian validasi fungsional dari Sistem Informasi Manajemen 

Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara sudah berjalan sesuai dengan 

perencanaan dan perancangan dibuktikan dengan persentase nilai 100% dari 11 

instrumen pengujian menunjukkan keseluruhan valid menggunakan pengujian 

black box testing. 

2. Pada detail perancangan dan penggunaan struktur kontrol dari sebuah desain 

program atau unit Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) 

Unisnu Jepara secara prosedural yang dibagi kedalam beberapa pengujian 

dengan hasil persentase 100% dari 10 instrumen pengujian menunjukkan 

keseluruhan valid menggunakan pengujian white box testing. 
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3. Dalam aspek penyajian materi pada Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Kampus (Simoka) Unisnu Jepara menunjukkan hasil sangat layak dengan 

persentase 100% dari 6 instrumen pengujian sehingga sistem yang dirancang 

sudah sesuai dengan kebutuhan objek permasalahan. 

4. Dalam aspek penyajian media pada Sistem Informasi Manajemen Organisasi 

Kampus (Simoka) Unisnu Jepara menunjukkan hasil sangat layak dengan 

persentase 100% dari 8 instrumen pengujian sehingga sistem yang dirancang 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Dalam aspek pendapat pengguna terhadap kelayakan Sistem Informasi 

Manajemen Organisasi Kampus (Simoka) Unisnu Jepara menunjukkan sistem 

sangat layak digunakan dengan persentase hasil 79,2% dari 16 instrumen 

pengujian pada 40 responden yang terdiri Organisasi Mahasiswa dan bagian 

Keuangan.  

6. Dalam aspek kegunaan sistem menunjukkan sistem dapat memudahkan 

Organisasi Mahasiswa, Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Keuangan dalam 

pengelolaan penggunaan anggaran organisasi mahasiswa di Unisnu Jepara 

dibuktikan melalui pengujian sistem melalui rumus pengukuran Chi Square 

terhadap beberapa dimensi instumen usability, information quality dan 

interaction service menunjukkan Chi Square Hasil (CS-H) lebih besar atau 

sama dengan Chi Square Tabel (CS-T), sehingga sistem yang dirancang sesuai 

dengan harapan dan keyataan. 

7.  Dalam pengoprasian sistem terdapat beberapa keluhan terhadap kecepatan 

aplikasi ketika dijalankan, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya : 

a.  Koneksi internet yang tidak stabil. 

b. Terdapat bugs yang terlalu berat sehingga memperlambat kinerja aplikasi. 

c. Layanan server yang terlalu lemah mengakibatkan aplikasi kurang 

maksimal ketika dijalankan secara online. 
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