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BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1 Implementasi Sistem
Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan dengan
rancangan atau desain sistem yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi yang
dibangun

diterapkan

berdasarkan

kebutuhan

atau

sistem

yang

telah

dikembangkan. Selain itu aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat
memudahkan pengguna untuk menggunakan analisis kepuasan pengunjung.
Sebelum menjalankan aplikasi ini, ada hal yang harus diperhatikan yaitu
kebutuhan sistem. Sesuai dengan kebutuhan untuk merancang sistem diperlukan
perangkat keras dan perangkat lunak.
4.1.1 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras)
Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang
membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang
mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan
harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan
dijalankan oleh komputer bisa berjalan tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan
hardware adalah sebagai berikut:
a. Dual Core Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB
b. 2 Gygabytes RAM
c. Kapasitas bebas (free space) pada harddisk 15 Gb
d. Keyboard dan Mouse
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4.1.2 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak)
Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program
yang diperlukan untuk membangun aplikasi analisis kepuasan pengunjung.
Tentunya software ini memiliki fungsi masing-masing, mulai dari tools untuk
perancangan document dan system flow sampai dengan tools untuk pembuatan
sistem itu sendiri. Adapun software tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® Seve
b. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat rancangan document dan system flow
c. Power Designer® 15 untuk membuat Context Diagram dan DFD
d. Power Designer® 15 untuk membuat ERD (CDM - PDM)
e. Mysql 5.0 untuk membuat database sistem
f. XAMPP untuk membuat web server localhost
g. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat desain interface website
h. Notepad++ untuk membuat website
i. Google Chrome untuk mengakses localhost website
j. PHP (Hypertext Prepocessor) untuk bahasa pemrograman dalam membuat
website.
4.1.3 Penjelasan Penggunaan Aplikasi
Aplikasi yang dibangun pada penelitian ini adalah aplikasi analisis
kepuasan pengunjung pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini
ketika diimplementasikan. Penjelasan penggunaan aplikasi ini dijelaskan
berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pengguna. Adapun
penjelasan fungsi dari masing-masing pengguna adalah sebagai berikut:
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A.

Pengguna sebagai staff layanan
Dalam menggunakan aplikasi analisis kepuasan pengunjung staff layanan

dapat melakukan beberapa proses sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang
telah dilakukan sebelumnya. Proses tersebut antara lain: mencatat kuesioner dan
menganalisis kepuasan pengunjung. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar 4.1.

Gambar 4.1 Menu Yang Tersedia Untuk Staff Layanan
Penjelasan terhadap penggunaan sistem yang ada pada halaman menu
sesuai dengan gambar 4.1 adalah sebagaii berikut:
1. Login Pengguna
Untuk dapat mengakses fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi
analisis kepuasan pengunjung, staff layanan melakukan login terlebih dahulu
dengan tujuan untuk keamanan data.
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Gambar 4.2 Halaman Login Pengguna
2. Mencatat Kuesioner
Mencatat

Kuesioner

merupakan

fungsi

yang digunakan

untuk

menambahkan pertanyaan yang nantinya digunakan dalam proses survey
kepuasan pengunjung. Terdapat mencatat menu dimensi layanan dan mencatat
menu item pertanyaan. Berikut penjelasan dari menu tersebut:
a. Menu Mencatat Dimensi Layanan
Pada Mencatat dimensi layanan staff layanan dapat menambahkan data
dimensi layanan, mengubah data dimensi layanan dan menghapus data
dimensi layanan.

Gambar 4.3 Menu Mencatat Dimensi Layanan
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b. Menu Mencatat Item Pertanyaan
Pada Mencatat item pertanyaan staff layanan dapat menambahkan data
item pertanyaan, mengubah data item pertanyaan dan menghapus data item
pertanyaan.

Gambar 4. 4 Menu Mencatat Item Pertanyaan
c. Menu Cek Jawaban Kuesioner
Pada menu cek jawaban kuesioner ini staff layanan terlebih dahulu
memilih periode yang dilakukan untuk analisis, yang nantinya akan keluar
informasi mengenai jumlah kuesioner yang disimpan.

Gambar 4.5 Menu Cek Jawaban
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d. Menu Periode
Pada menu periode digunakan untuk megubah tanggal periode sesuai
dengan kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4.6 Menu Periode
e. Menu Analisis Karakteristik Pengunjung
Pada menu analisis karakteristik pengunjung menampilkan data-data
responden yang telah direkap berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan,
dan pekerjaan.

Gambar 4.7 Menu Analisis Karakteristik Pengunjung
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f. Menu Cek Uji Validitas
Pada menu uji validitas digunakan untuk mengecek validitas hasil
jawaban kuesioner yang telah tersimpan.

Gambar 4.8 Menu Cek Uji Validitas
g. Menu Cek Uji Reabilitas
Pada menu cek uji reabilitas digunakan untuk mengecek tingkat reabilitas
data kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Gambar 4.9 Menu Cek Uji Reabilitas
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h. Menu Indeks Kepuasan Pengunjung
Pada menu indeks kepuasan pengunjung berisi informasi data nama,
dimensi, pertanyaan, dan jawaban kepuasan yang telah diisi pada setiap
masing-masing responden.

Gambar 4.10 Menu Indeks Kepuasan Pengunjung
i. Menu Rekap Indeks Kepuasan Pengunjung
Pada menu rekap indeks kepuasan pengunjung staff layanan dapat melihat
tingkat kepuasan pengunjung untuk setiap dimensi layanan. Dapat dilihat
pada gambar 4.11.

Gambar 4.11 Menu Rekap Indeks Kepuasan Pengunjung
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j. Menu Analisis Kepuasan Pengunjung
Pada menu analisis kepuasan pengujung staff layanan dapat melakukan
perhitungan dengan importance performance analysis. Yang nantinya dapat
mengetahui hasil gap antara keinginan dan harapan dari pengunjung.

Gambar 4.12Menu Analisis Kepuasan Pengunjung
k. Menu Grafik Analisis Kepuasan Pengunjung
Pada menu grafik analisis kepuasan pengunjung ini menampilkan hasil
dari perhitungan gap analisis yang di dapat dari kepuasan dan kepentingan
dari responden yang di informasikan dengan grafik.
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Gambar 4.13 Menu Grafik Analisis Indeks Kepuasan Pengunjung
B.

Pengguna Sebagai Pengunjung
Dalam mengisi kuisioner, jika pengunjung non-anggota maka akan

mengisi form biodata terlebih dahulu untuk daftar, selanjutnya melakukan login
tetapi jika sudah terdaftar menjadi anggota maka pengunjung akan bisa langsung
login.
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1. Menu Mengisi Form Biodata

Gambar 4.14 Menu Mengisi Form Biodata
2. Menu Login
Menu login digunakan pengunjung untuk bisa melakukan pengisian soal
kuisioner.

Gambar 4.15 Menu Login
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3. Menu Mengisi Kuesioner
Pada pengisian kuesioner pengunjung mengisi jawaban dari kepuasan
dan kepentingan yang dirasakan oleh pengunjung pada soal kuisioner.

Gambar 4.16 Menu Mengisi Kuesioner
C.

Pengguna Sebagai Kasubid Layanan
Dalam penggunaan aplikasi kasubid layanan menu aplikasi untuk

kasubid layanan dapat melihat hasil dari analisis yang telah dilakukan dan dapat
mencetak laporan dari hasil analisis sebagai bahan laporan Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar 4.17.

Gambar 4.17 Menu Yang Tersedia Untuk Kasubid Layanan
1. Menu Cek Jawaban
Pada menu cek jawaban kasubid layanan memilih periode yang akan
dilihat hasil perhitungan analisis.
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Gambar 4.18 Menu Cek Jawaban
2. Menu Indeks Kepuasan Pengunjung
Pada menu indeks kepuasan pengunjung berisi informasi data nama,
dimensi, pertanyaan, dan jawaban kepuasan yang telah diisi pada setiap masingmasing responden.

Gambar 4.19 Menu Indeks Kepuasan Pengunjung
3. Menu Rekap Indeks Kepuasan Pengunjung
Pada menu rekap indeks kepuasan pengunjung kasubid layanan dapat
melihat tingkat kepuasan pengunjung untuk setiap dimensi layanan. Dapat dilihat
pada gambar 4.20.
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Gambar 4.20 Menu Rekap Indeks Kepuasan Pengunjung
4. Menu Analisis Kepuasan Pengunjung
Pada menu analisis kepuasan pengunjung kasubid layanan dapat melihat
hasil perhitungan dengan importance performance analysis. Yang nantinya dapat
mengetahui hasil gap antara keinginan dan harapan dari pengunjung.

Gambar 4.21 Menu Analisis Kepuasan Pengunjung
5. Menu Grafik Analisis Kepuasan Pengunjung
Pada menu grafik analisis kepuasan pengunjung berisi grafik dari
perhitungan gap analysis.
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Gambar 4.22 Menu Grafik Analisis Kepuasan Pengunjung
6. Menu Hasil Rekomendasi
Pada menu hasil rekomendasi ini kasubid dapat melihat hasil rekomendasi
pada setiap dimensi yang didapat dari hasil analisis.

Gambar 4.23 Menu Hasil Rekomendasi
7. Menu Cetak Laporan Hasil Indeks Kepuasan Pengunjung
Pada menu laporan indeks kepuasan pengunjung ini kasubid layanan
dapat melihat tingkat kepuasan pengunjung pada masing-masing dimensi
layanan. Kasubid layanan dapat mencetak laporan indeks kepuasan pengunjung.
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Gambar 4.24 Laporan Indeks Kepuasan Pengunjung
8. Menu Cetak Laporan Hasil Analisis Kepuasan Pengunjung
Pada menu laporan hasil analisis kepuasan pengunjung ini kasubid
layanan dapat melihat hasil gap dari tingkat kepuasan dan harapan dari
penunjung pada setiap dimensi. Kasubid layanan dapat mencetak laporan hasil
analisis kepuasan pengunjung sebagai bahan laporan.
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Gambar 4.25 Laporan Hasil Analisis Kepuasan Pengunjung
9. Menu Cetak Laporan Hasil Rekomendasi
Pada menu laporan hasil rekomendasi kasubid layanan dapat melihat
rekomendasi pada setiap dimensi untuk meningkatkan pelayanan. Kasubid
layanan dapat mencetak laporan hasil rekomendasi sebagai bahan laporan.
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Gambar 4.26 Laporan Hasil Rekomendasi
4.2 Uji Coba Form
Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak disesuaikan dengan
rancangan atau desain sistem yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi yang
dibangun akan diterapkan berdasarkan kebutuhan atau sistem yang telah
dikembangkan.
4.2.1 Uji Coba Form Login
Form login digunakan pengguna untuk masuk kedalam sistem dan berguna
sebagai proses keamanan sistem bagi pengguna yang berhak mengakses. Dalam
form ini pengguna harus memasukkan username dan password pada field yang
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telah disediakan dan juga memilih hak akses, kemudian tekan tombol Login

. Sistem akan mengecek account tersebut kedalam database, apabila
account telah terdaftar, maka sistem akan melanjutkan proses menuju menu
utama, namun apabila belum terdaftar maka sistem akan menolaknya.

Gambar 4.27 Form Login

Gambar 4.28 Form Login dengan username dan password salah
Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Form Login
No. Tujuan
Input
1.
Memasukkan username Username
dan password yang salah password

Output yang diharapkan
dan Muncul pesan bahwa
username dan password
salah

4.2.2 Uji Coba Form Cek Jawaban Kuesioner
Form cek jawaban kuesioner ini dilakukan untuk mengecek jumlah data
kuesioner yang telah diisi oleh responden. Staff layanan memilih periode terlebih
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dahulu

sebelum

mengecek

jumlah

kuesioner

, setelah memilih periode maka staff
layanan menekan tombol

dan akan keluar informasi jumlah kuesioner

yang disimpan.

Gambar 4.29 Form Cek Jawaban Kuesioner
Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Form Cek Jawaban Kuesioner
No. Tujuan
1.
Mengecek
kuesioner

Input
jawaban Memilih Periode

Output yang diharapkan
Menampilkan jumlah
kuesioner

4.2.3 Uji Coba Form Analisis Karakteristik Pengunjung
Form analisis karakteristik pengunjung ini berisi informasi mengenai
biodata responden yang telah mengisi kuesioner. Pada tabel analisis karakteristik
pengunjung terdapat informasi mengenai responden berdasarkan jenis kelamin,
responden berdasarkan pendidikan, dan responden berdasarkan pekerjaan.
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Gambar 4.30 Form Analisis Karakteristik Pengunjung
Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Form Analisis Karakteristik Pengunjung
No. Tujuan
Input
Output yang diharapkan
1.
Mengecek karakteristik Login sebagai staff Tampil
grafik
pengunjung
layanan
karakteristik
pengunjung

4.2.4 Uji Coba Form User
Form user digunakan untuk memasukkan data user. Tampilan form user
dapat dilihat pada gambar 4.31 . Untuk dapat memasukkan data user, admin harus
memasukkan username, password dan memilih hak akses kemudian tekan tombol

, jika admin ingin membatalkan maka tekan tombol

. Dalam

halaman ini admin juga dapat melakukan update dan delete pada data user. Untuk
dapat memperbarui data, admin harus menekan tombol

pada tabel tersebut.

Maka akan tampil form edit pada gambar 4.33 , setelah itu admin dapat mengganti

username atau password kemudian tekan tombol

, jika batal mengedit
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maka tekan tombol
tombol

. Untuk menghapus data user maka tekan

maka data user akan terhapus.

Gambar 4.31 Form User

Gambar 4.32 Form Tambah User

Gambar 4.33 Form Edit User
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Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Form User
No. Tujuan
1.
Tambah data user

2.

Ubah data user

3.

Menghapus data user

Input
Memasukkan data
user pada form user
kemudian menekan
tombol simpan.
Menekan
icon
pensil,
Memasukkan data
user yang akan
dirubah kemudian
menekan
tombol
simpan.
Menekan
icon
silang pada tabel
user.

Output yang diharapkan
Tampil daftar data user
yang telah ditampilkan
pada tabel user.
Data
user
dirubah.

berhasil

Data
user
dihapus.

berhasil

4.2.5 Uji Coba Form Dimensi Layanan
Form dimensi layanan digunakan untuk memasukkan data dimensi
layanan. Tampilan form dimensi layanan dapat dilihat pada gambar 4.34 . Untuk
dapat memasukkan data dimensi layananan, staff layanan harus memasukkan

kode dimensi dan dimensi kemudian tekan tombol

ingin membatalkan maka tekan tombol

, jika staff layanan

. Dalam halaman ini staff

layanan juga dapat melakukan update dan delete pada data dimensi layanan.
Untuk dapat memperbarui data, staff layanan harus menekan tombol

pada tabel

tersebut. Maka akan tampil form edit pada gambar 4.36 , setelah itu staff layanan

dapat mengganti kode dimensi dan dimensi kemudian tekan tombol

,
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jika batal mengedit maka tekan tombol
layanan maka tekan tombol

. Untuk menghapus data dimensi

maka data dimensi layanan akan terhapus.

Gambar 4.34 Form Dimensi Layanan

Gambar 4.35 Form Tambah Dimensi Layanan

Gambar 4.36 Form Edit Dimensi Layanan
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Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Form Dimensi Layanan
No. Tujuan
1.
Tambah
layanan

Input
data dimensi Memasukkan data
dimensi
layanan
pada form dimensi
layanan kemudian
menekan
tombol
simpan.
Ubah
data
dimensi Menekan
icon
layanan
pensil,
Memasukkan data
dimensi
layanan
yang akan dirubah
kemudian menekan
tombol simpan.
Menghapus data dimensi Menekan
icon
layanan
silang pada tabel
dimensi layanan.

Output yang diharapkan
Tampil daftar data
dimensi layanan yang
telah ditampilkan pada
tabel dimensi layanan.

2.

Data dimensi layanan
berhasil dirubah.

3.

Data dimensi layanan
berhasil dihapus.

4.2.6 Uji Coba Form Item Pertanyaan
Form item pertanyaan digunakan untuk memasukkan data item
pertanyaan. Tampilan form item pertanyaan dapat dilihat pada gambar 4.38 .
Untuk dapat memasukkan data item pertanyaan, staff layanan harus memilih
dimensi layanan manakah yang akan ditambah dapat dilihat pada gambar 4.37

setelah itu memasukkan item pertanyaan kemudian tekan tombol

,

. Dalam

jika staff layanan ingin membatalkan maka tekan tombol

halaman ini staff layanan juga dapat melakukan update dan delete pada data item
pertanyaan. Untuk dapat memperbarui data, staff layanan harus menekan tombol
pada tabel tersebut. Maka akan tampil form edit pada gambar 4.40 , setelah itu
staff

layanan

dapat

mengganti

item

pertanyaan

kemudian

tekan
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tombol

, jika batal mengedit maka tekan tombol

menghapus data item pertanyaan maka tekan tombol

. Untuk

maka data item pertanyaan

akan terhapus.

Gambar 4.37 Pilih Dimensi

Gambar 4.38 Form Item Pertanyaan
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Gambar 4.39 Form Tambah Item Pertanyaan

Gambar 4.40 Form Edit Item Pertanyaan
Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Form Item Pertanyaan
No. Tujuan
1.
Tambah
data
pertanyaan

2.

Ubah
data
pertanyaan

3.

Menghapus

data

Input
item Memasukkan data
item
pertanyaan
pada form item
pertanyaan
kemudian menekan
tombol simpan.
item Menekan
icon
pensil,
Memasukkan data
item
pertanyaan
yang akan dirubah
kemudian menekan
tombol simpan.
item Menekan
icon

Output yang diharapkan
Tampil daftar data item
pertanyaan yang telah
ditampilkan pada tabel
item pertanyaan.

Data item pertanyaan
berhasil dirubah.

Data item pertanyaan

103

pertanyaan

silang pada tabel berhasil dihapus.
item pertanyaan.

4.2.7 Uji Coba Form Periode
Form periode ini digunakan jika ingin mengubah tanggal periode sesuai
dengan kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Staff
layanan dapat menekan tombol

kemudian mengubah tanggal periode, jika

ingin menyimpan data baru maka tekan tombol

maka data baru akan

tersimpan.

Gambar 4.41 Form Periode
Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Form Periode
No. Tujuan
1.
Mengubah
periode

Input
Output yang diharapkan
tanggal Menekan
icon Data periode berhasil
pensil, mengubah dirubah
tanggal
periode
yang baru

4.2.8 Uji Coba Form Cek Kuesioner
Form cek kuesioner ini berisi tentang jumlah kuesioner yang telah
tersimpan pada setiap masing-masing periode. Staff layanan memilih periode

104

terlebih

dahulu

sebelum

mengecek
.

jumlah
Kemudian

kuesioner
tekan

tombol

akan tampil form seperti pada gambar 4.42.

Gambar 4.42 Form Cek Kuesioner
Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Form Cek Kuisioner
No. Tujuan
1.
Mengecek
kuesioner

Input
jawaban Memilih Periode

Output yang diharapkan
Menampilkan jumlah
kuesioner

4.2.9 Uji Coba Form Analisis Karakteristik Pengunjung
Form analisis karakteristik pengunjung ini berisi tentang hasil analisis
dari biodata responden yang telah direkap berdasarkan jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, dan pekerjaan.
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Gambar 4.43 Form Analisis Karakteristik Pengunjung
Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Form Analisis Karakteristik Pengunjung
No. Tujuan
Input
Output yang diharapkan
1.
Mengecek
analisis Login sebagai staff Tampil grafik analisis
karakteristik pengunjung layanan
karakteristik
pengunjung

4.2.10 Uji Coba Form Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Form uji validitas dan uji reliabilitas ini digunakan untuk mengecek
jawaban kuesioner apakah valid atau tidak dan mengecek tingkat reliabilitas.

Kemudian
reliabilitas.

tekan

tombol

untuk

melakukan

uji
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Gambar 4.44 Form Uji Validitas

Gambar 4.45 Form Uji Reliabilitas
Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Form Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
No. Tujuan
Input
Output yang diharapkan
1.
Melakukan uji validitas Menekan tombol Tampil hasil skor uji
dan reabilitas
uji validitas dan validitas dan reabilitas
reabilitas
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4.2.11 Uji Coba Form Penilaian Indeks Kepuasan Pengunjung
Form penilaian indeks kepuasan pengunjung ini berisi tentang hasil
tingkat kepuasan pengunjung yang telah mengisi kuesioner pada Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4.46 Form Penilaian Indeks Kepuasan Pengunjung
Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Form Indeks Kepuasan Pengunjung
No. Tujuan
1.
Melakukan
indeks
pengunjung

Input
penilaian Memilih
menu
kepuasan indeks
kepuasan
pengunjung

Output yang diharapkan
Tampil hasil penilaian
indeks
kepuasan
pengunjung

4.2.12 Uji Coba Form Analisis Kepuasan Pengunjung
Form analisis kepuasan pengunjung ini berisi tentang perhitungan ratarata, skor kepentingan dan kepuasan, perhitungan gap, detail kuadran untuk
masing-masing item layanan dan matriks kuadran bisa dilhat pada gambar 4.47.
Sehingga dari hasil analisis ini dapat terdapat rekomendasi unsur manakah yang
perlu ditingkatkan.
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Gambar 4.47 Form Analisis Kepuasan Pengunjung
Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Form Analisis Kepuasan Pengunjung
No. Tujuan
1.
Melakukan
analisis
pengunjung

Input
penilaian Menekan
kepuasan analisis

Output yang diharapkan
tombol Tampil
hasil
perhitungan
rata-rata
skor kepentingan dan
kepuasan, perhitungan
gap, dan detail kuadran
untuk masing-masing
item layanan.

4.2.13 Uji Coba Form Grafik Analisis Kepuasan Pengunjung
Form grafik analisis kepuasan pengunjung ini menampilkan grafik
matriks kuadran yang berisi titik-titik dari dimensi yang telah dilakukan analisis
yang terbagi dalam empat tindakan perbaikan.
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Gambar 4.48 Uji Coba Form Grafik Analisis Kepuasan Pengunjung
Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Form Grafik Analisis Kepuasan Pengunjung
No. Tujuan
1.
Menampilkan
analisis
pengunjung

Input
grafik Memilih
kepuasan grafik AKP

Output yang diharapkan
menu Tampil grafik matriks
kuadran dan informasi
dari
masing-masing
dimensi dalam empat
tindakan perbaikan.
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4.2.14 Uji Coba Form Mengisi Kuesioner
Form mengisi kuesioner diisi oleh pengunjung pada sebelum mengisi
soal kuisioner, pengunjung diharapkan untuk mengisi form biodata untuk yang
belum menjadi anggota, tetapi jika sudah terdaftar menjadi anggota maka
pengunjung dapat langsung login dan mengisi soal kuisioner. Pada saat setelah
pengunjung mengisi biodata maka tekan tombol

maka akan keluar alert

bahwa data telah berhasil disimpan, bisa dilihat pada gambar 4.51. Jika semua
jawaban belum terisi tetapi sudah menekan tombol simpan maka akan keluar alert
bahwa pertanyaan harus diisi, bisa dilihat pada gambar 4.53. Jika selesai mengisi
soal kuisioner dan menekan tombol

maka keluar alert bahwa jawaban

berhasil disimpan, bisa dilihat pada gambar 4.52.
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Gambar 4.49 Desain Form Mengisi Jawaban Biodata

Gambar 4.50 Desain Form Mengisi Jawaban Penialaian
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Gambar 4.51 Alert Biodata Berhasil Disimpan

Gambar 4.52 Alert Kuesioner Berhasil Disimpan

Gambar 4.53 Alert Pertanyaan Harus Diiisi
Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Form Mengisi Kuesioner
No. Tujuan
1.
Mengisi kuesioner

Input
Menekan
simpan

Output yang diharapkan
tombol Tampil alert bahwa data
berhasil disimpan
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4.2.15 Uji Coba Form Meminta Laporan Penilaian Indeks Kepuasan
Pengunjung
Form meminta laporan penilaian indeks kepuasan pengunjung dilakukan
dengan login sebagai kasubid layanan terlebih dahulu bisa dilihat pada gambar
4.30 kemudian kasubid layanan bisa melihat hasil penilaian indeks kepuasan
pengunjung.

Gambar 4.54 Form Meminta Laporan Indeks Kepuasan Pengunjung
Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Form Meminta Lapora Indeks Kepuasan Pengunjung
No. Tujuan
Input
1.
Meminta
laporan Login
sebagai
penilaian
indeks kasubid layanan
kepuasan pengunjung

Output yang diharapkan
Tampil hasil penilaian
indeks
kepuasan
pengunjung

4.2.16 Uji Coba Form Meminta Laporan Analisis Kepuasan Pengunjung
Form meminta laporan analisis kepuasan pengunjung dilakukan dengan
login sebagai kasubid layanan terlebih dahulu bisa dilihat pada gambar 4.55
kemudian kasubid layanan bisa melihat hasil analisis kepuasan pengunjung.
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Gambar 4.55 Form Meminta Hasil Analisis Kepuasan Pengunjung
Tabel 4.16 Hasil Uji Coba Form Meminta Laporan Analisis Kepuasan
Pengunjung
No. Tujuan
Input
1.
Meminta
laporan Login
sebagai
penilaian
analisis kasubid layanan
kepuasan pengunjung

Output yang diharapkan
Tampil
hasil
perhitungan
rata-rata
skor kepentingan dan
kepuasan, perhitungan
gap, dan detail kuadran
untuk masing-masing
item layanan.

4.2.17 Uji Coba Form Hasil Rekomendasi
Form hasil rekomendasi ini untuk melihat rekomendasi pada setiap
dimensi yang di dapat dari hasil analisis kepuasan dan kepentingan.

115

Gambar 4.56 Form Hasil Rekomendasi
Tabel 4.17 Hasil Uji Coba Form Hasil Rekomendasi
No. Tujuan
1.
Melihat
rekomendasi

Input
Output yang diharapkan
hasil Login
sebagai Tampil
hasil
kasubid layanan
rekomendasi
untuk
setiap dimensi

4.2.18 Uji Coba Form Mencetak Laporan Penilaian Indeks Kepuasan
Pengunjung
Form mencetak laporan penilaian indeks kepuasan pengunjung ini
digunakan untuk kasubid layanan pada saat ingin mencetak penilaian indeks
kepuasan pengunjung sebagai bahan laporan. Kasubid layanan akan memilih

menu rekap indeks kepuasan pengunjung dan menekan tombol
maka akan mengunduh laporan indeks kepuasan pengunjung.

,
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Gambar 4.57 Laporan Hasil Indeks Kepuasan Pengunjung
Tabel 4.18 Hasil Uji Coba Form Mencetak Laporan Indeks Kepuasan Pengunjung
No. Tujuan
1.
Mencetak
laporan
penilaian
indeks
kepuasan pengunjung

Input
Tekan tombol cetak
pada tabel indeks
kepuasan
pengunjung

Output yang diharapkan
Cetak laporan hasil
penilaian
indeks
kepuasan pengunjung
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4.2.19 Uji Coba Form Mencetak Laporan Penilaian Analisis Kepuasan
Pengunjung
Form mencetak laporan penilaian analisis kepuasan pengunjung ini
digunakan untuk kasubid layanan pada saat ingin mencetak analisis indeks
kepuasan pengunjung sebagai bahan laporan. Kasubid layanan akan memilih

menu analisis kepuasan pengunjung dan menekan tombol
akan mengunduh laporan rekap analisis kepuasan pengunjung.

Gambar 4.58 Laporan Hasil Analisis Kepuasan Pengunjung

, maka
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Tabel 4.19 Hasil Uji Coba Form Mencetak Laporan Analisis Kepuasan
Pengunjung
No. Tujuan
1.
Mencetak
laporan
penilaian
analisis
kepuasan pengunjung

Input
Tekan tombol cetak
pada tabel analisis
kepuasan
pengunjung

Output yang diharapkan
Cetak laporan hasil
analisis
kepuasan
pengunjung

4.2.20 Uji Coba Form Mencetak Laporan Hasil Rekomendasi
Form mencetak laporan hasil rekomendasi ini digunakan oleh kasubid
layanan pada saat ingin mencetak hasil rekomendasi. Kasubid layanan akan

memilih menu hasil rekomendasi dan menekan tombol
akan mengunduh laporan hasil rekomendasi.

Gambar 4.59 Laporan Hasil Rekomendasi

, maka
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Tabel 4.20 Hasil Uji Coba Form Mencetak Laporan Hasil Rekomendasi
No. Tujuan
1.
Mencetak
rekomendasi

Input
Output yang diharapkan
hasil Tekan tombl cetak Cetak laporan hasil
pada tabel hasil rekomendasi
rekomendasi

4.2.21 Uji Coba Pengguna
Berikut adalah pengujian yang dilakukan dengan menyebarkan angket
pada masing-masing role. Penilaian pada angket tersebut menggunakan skala
likert dengan lima pilihan skala. Format skala likert sebagai berikut:
1. Buruk
2. Kurang
3. Cukup Baik
4. Baik
5. Baik Sekali
Role yang dijadikan acuan dalam angket meliputi Kasubid Layanan, Staff
Layanan dan Pengunjung. Penjelasan mengenai masing-masing role sebagai
berikut:
A. Role Kasubid Layanan
Pada role kasubid layanan ini diisi oleh kasubid layanan yang memiliki
tugas sebagai memantau dari kinerja layanan. Dalam angket ini memiliki 6
pertanyaan.
Bobot Nilai :
Sangat Tidak Setuju = 1
Tidak Setuju

=2

Ragu-Ragu

=3
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Setuju

=4

Sangat Setuju

=5

Presentase Nilai :
Sangat Tidak Setuju = 0% - 19.99%
Tidak Setuju

= 20% - 39.99%

Ragu-Ragu

= 40% - 59.99%

Setuju

= 60% - 79.99%

Sangat Setuju

= 80% - 100%

1) Perhitungan Uji Coba Kasubid Layanan
Pertanyaan 1 = 3
Pertanyaan 2 = 4
Pertanyaan 3 = 4
Pertanyaan 4 = 4
Pertanyaan 5 = 4
Pertanyaan 6 = 3
Maka hasil perhitungan dari nilai tersebut adalah : Total skor =
3+4+4+4+4+3 = 22. Untuk menentukan hasil interpretasi, akan ditentukan skor
tertinggi (Y) dan skor terendah (X) data tersebut akan diolah dengan rumus
sebagai berikut :
Y= 6x4 = 24
X= 6x2 = 12
INDEX % = Total Skor / Y x 100 = 22 / 24 x 100 = 91,6%
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B. Role Staff Layanan
Pada role staff layanan ini diisi oleh staff layanan yang memiliki tugas
sebagai menganalisis kuisioner. Dalam angket ini memiliki 6 pertanyaan.
Bobot Nilai :
Sangat Tidak Setuju = 1
Tidak Setuju

=2

Ragu-Ragu

=3

Setuju

=4

Sangat Setuju

=5

Presentase Nilai :
Sangat Tidak Setuju = 0% - 19.99%
Tidak Setuju

= 20% - 39.99%

Ragu-Ragu

= 40% - 59.99%

Setuju

= 60% - 79.99%

Sangat Setuju

= 80% - 100%

2) Perhitungan Uji Coba Staff Layanan
Pertanyaan 1 = 4
Pertanyaan 2 = 4
Pertanyaan 3 = 4
Pertanyaan 4 = 4
Pertanyaan 5 = 4
Pertanyaan 6 = 4
Pertanyaan 7 = 3
Pertanyaan 8 = 4
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Maka hasil perhitungan dari nilai tersebut adalah : Total skor =
4+4+4+4+4+4+3+4 = 31. Untuk menentukan hasil interpretasi, akan ditentukan
skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) data tersebut akan diolah dengan rumus
sebagai berikut :
Y= 8x4 = 32
X= 8x1 = 8
INDEX % = Total Skor / Y x 100 = 31 / 32 x 100 = 96,8%
C. Role Pengunjung
Pada role pengunjung ini diisi oleh pengunjung yang memiliki tugas
sebagai mengisi soal kuisioner. Dalam angket ini memiliki 6 pertanyaan.
Bobot Nilai :
Sangat Tidak Setuju = 1
Tidak Setuju

=2

Ragu-Ragu

=3

Setuju

=4

Sangat Setuju

=5

Presentase Nilai :
Sangat Tidak Setuju = 0% - 19.99%
Tidak Setuju

= 20% - 39.99%

Ragu-Ragu

= 40% - 59.99%

Setuju

= 60% - 79.99%

Sangat Setuju

= 80% - 100%

3) Perhitungan Uji Coba Pengunjung
Pertanyaan 1 = 3
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Pertanyaan 2 = 3
Pertanyaan 3 = 3
Pertanyaan 4 = 3
Pertanyaan 5 = 3
Pertanyaan 6 = 4
Maka hasil perhitungan dari nilai tersebut adalah : Total skor =
3+3+3+3+3+4 = 20. Untuk menentukan hasil interpretasi, akan ditentukan skor
tertinggi (Y) dan skor terendah (X) data tersebut akan diolah dengan rumus
sebagai berikut :
Y= 6x5 = 30
X= 6x1 = 6
INDEX % = Total Skor / Y x 100 = 20 / 30 x 100 = 66,6%
4.3 Evaluasi
Setelah tahap implementasi dan uji coba fungsional dan non fungsional
dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap sistem
yang telah dibangun. Secara keseluruhan, evaluasi sistem ini bertujuan untuk
mengetahui dan memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan atau
belum.
4.3.1

Evaluasi Terhadap Fungsional Staff Layanan
Evaluasi terhadap fungsional staff layanan ada dua yaitu, evaluasi

terhadap fungsi mencatat kuesioner dan evaluasi terhadap fungsi menganalisis
kepuasan pengunjung.
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1.

Mencatat Kuesioner
Pada uji coba fungsi mencatat kuesioner, telah diketahui bahwa aplikasi

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada analisis kebutuhan, yang
mana pertama aplikasi dapat melakukan proses menambah dan mengubah
dimensi layanan dan menyimpannya ke dalam database. Kedua aplikasi dapat
melakukan proses menambah dan mengubah item pertanyaan dan menyimpannya
ke dalam database. Aplikasi juga dapat menampilkan seluruh data yang
tersimpan, sehingga dapat dilakukan pemantauan terhadap data.
2.

Menganalisis Kepuasan Pengunjung
Pada uji coba fungsi menganalisis kepuasan pengunjung, telah diketahui

bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapakan pada analisis
kebutuhan, yang mana aplikasi dapat melakukan proses cek ketersediaan
jawaban, uji validitas dan reliabilitas, analisis karakteristik pengunjung,
perhitungan indeks kepuasan pengunjung, dan analisis kepuasan pengunjung.
seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan periode yang dipilih dan ditampilkan
dalam bentuk tulisan, grafik, dan tabel perhitungan
4.3.2

Evaluasi Terhadap Perhitungan Analisis
Evaluasi terhadap perhitungan analisis merupakan perbandingan hasil

perhitungan aplikasi dibandingkan dengan perhitungan manual menggunakan
microsoft excel. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan yang dilakukan
menggunakan aplikasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga
diharapkan dapat menggantikan proses manual yang terbukti cukup menyita
waktu. Ada tiga perhitungan yang akan dibandingkan pada evaluasi ini yaitu,

125

perhitungan validitas dan reliabilitas, perhitungan indeks kepuasan pengunjung,
dan perhitungan importance performance analysis.
1.

Perhitungan Uji Validitas dan Uji Rebilitas
Pada tahap ini akan dijelaskan hasil perhitungan uji validitas dan uji
reliabitas secara manual dan aplikasi. Berikut adalah rinciannya.

Gambar 4.60 Perhitungan Manual Uji Reliabilitas

Gambar 4.61 Perhitungan Manual Uji Reliabilitas
2.

Perhitungan Indeks Kepuasan Pengunjung
Pada tahap ini akan dijelaskan hasil perhitungan indeks kepuasan
pengunjung secara manual dan aplikasi. Berikut adalah rinciannya.

Gambar 4.62 Perhitungan Manual Indeks Kepuasan Pengunjung
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Gambar 4.63 Perhitungan Aplikasi Indeks Kepuasan Pengunjung
3.

Perhitungan Importance Performance Analysis
Pada tahap ini akan dijelaskan hasil perhitungan importance
performance analysis secara manual dan aplikasi. Berikut adalah rinciannya.

Gambar 4.64 Perhitungan Manual Importance Performance Analysis

Gambar 4.65 Perhitungan Aplikasi Importance Performance Analysis
4.3.3

Evaluasi Terhadap Fungsional Pengunjung
Evaluasi terhadap fungsional pengunjung yaitu mengisi kuesioner.

1.

Mengisi Kuesioner
Pada uji coba fungsi mengisi kuesioner, diketahui bahwa aplikasi dapat

berjalan sesuai dengan analisis kebutuhan, yang mana pengunjung dalam proses
mengisi kuesioner dengan lebih cepat dan aman. Fungsi mengisi kuesioner dapat
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melakukan proses pengisian biodata, dan penilaian layanan oleh pengunjung.
jawaban yang tersimpan dapat langsung tertata rapi ke dalam database tanpa perlu
dilakukan proses rekap data seperti pada proses sebelum menggunakan aplikasi.
4.3.4

Evaluasi Terhadap Fungsional Kasubid Layanan
Evaluasi terhadap fungsional kasubid layanan memiliki fungsi meminta

laporan analisis kepuasan pengunjung, yang mana terdiri atas tiga pelaporan:
pelaporan karakteristik, pelaporan indeks kepuasan pengunjung, dan pelaporan
analisis kepuasan pengunjung.
1.

Meminta Laporan Analisis Kepuasan Pengunjung
Pada uji coba fungsi meminta laporan analisis kepuasan pengunjung,

diketahui bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan analisis kebutuhan, yang
mana aplikasi dapat membantu kasubid layanan dalam proses menerima laporan
hasil analisis kepuasan pengunjung. Aplikasi dapat menampilkan laporan sesuai
dengan periode yang telah dipilih dan melakukan perbandingan antar periode.
Hasil laporan berupa grafik dan tabel detail hasil perhitungan yang dapat
disimpulkan mulai dari nilai keseluruhan hingga nilai per item. Kasubid layanan
dapat melakukan cetak laporan sesuai dengan laporan yang dipilih.

