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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem Yang Digunakan 

Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk 

menggunakan Aplikasi ini yaitu: 

a. Software Pendukung 

Software yang mendukung aplikasi ini, yaitu: 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 atau 8.  

2. Microsoft Visual Studio 2012.  

3. Microsoft SQL Server 2008.  

b. Hardware Pendukung 

Hardware yang mendukung aplikasi ini memerlukan perangkat keras 

dengan spesifikasi: 

1. Komputer dengan processor Core i3 M 370 @ 2.40 GHz atau lebih tinggi. 

2. Graphic Intel 32-bit dengan resolusi 1366 x 768 atau lebih tinggi.  

3. Memori RAM 2.00 GB atau lebih tinggi. 

5.2 Cara Setup Program 

Dalam tahap insalasi program, pengguna harus memperhatikan dengan 

benar terhadap cara menginstal perangkat lunak. Langkah-langkah menginstal 

aplikasi adalah sebagai berikut:  

a. Install SQL Server pada komputer yang akan digunakan.  

b. Install Program di komputer.
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c. Aplikasi sudah diinstall dengan baik, dan dapat digunakan. 

5.3 Penjelasan Pemakaian 

Proses implementasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penggunaan 

aplikasi di luar dari fungsi masing-masing stakeholder. Implementasi sistem non-

fungsional meliputi menu login, menu master, sub-menu master dan dialog-dialog 

pada aplikasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1. Proses Login 

 

 

Gambar 5.1 Fitur Form Login dan Notifikasi 

Aplikasi Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Keluhan Masyarakat 

ini mengharuskan user untuk melakukan login agar dapat mengakses fitur aplikasi. 
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Karena fitur-fitur pada aplikasi ini akan terbuka apabila NIP dan password yang 

dimasukkan sesuai dengan NIP dan password yang ada pada database. 

Kolom NIP dan password dapat diisi menggunakan data yang sudah dibuat 

pada form Admin. Jika textbox NIP tidak diisi dan tombol login ditekan, maka 

muncul messagebox “username dan password salah. Harap diisi dengan benar !!!” 

Jika user berhasil login maka tampilan menu user sesuai dengan kriteria user 

tersebut.   

Tampilan menu akan disesuaikan dengan hak akses masing-masing saat 

melakukan login. Jika login sebagai petugas maka program hanya bisa 

menampilkan rekap transaksi ikm masyarakat, tindak lanjut keluhan dan tampilan 

sebagai masyarakat. Jika login sebagai sekretaris maka hanya dapat membuka 

laporan saja. Jika login sebagai admin maka dapat mengakses seluruh tampilan 

aplikasi. Pemberian batasan hak akses ini dimaksutkan agar data pada perusahaan 

dapat terjaga dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.1. 

2. Proses Menu Utama 

Setelah user berhasil login, maka tampilan aplikasi terbuka sesuai dengan 

hak akses yang miliki oleh user. Jika admin, maka user dapat mengakses seluruh 

tampilan dari aplikasi. Jika sebagai petugas, maka program hanya bisa 

menampilkan rekap transaksi ikm masyarakat, tindak lanjut keluhan dan tampilan 

sebagai masyarakat. Jika sebagai sekretaris, maka hanya dapat membuka laporan 

saja. Pemberian batasan hak akses ini dimaksutkan agar data pada perusahaan dapat 

terjaga dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 Fitur Menu Utama Admin 

 

Gambar 5.3 Fitur Menu Utama Petugas 
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Gambar 5.4 Fitur Menu Utama Sekretaris 

3. Proses Master Pertanyaan 

Form Master Pertanyaan ini berfungsi untuk menyimpan data master 

pertanyaan dengan 3 data yang harus diisi yaitu kode_pertanyaan, isi pertanyaan 

dan status pertanyaan. Pada form ini user dapat menambah data dan juga mengubah 

data layanan sesuai dengan yang dibutuhkan.  

A. Proses Input 

Saat melakukan input data, user harus membuat mode kode pertanyaan 

menjadi “OFF” sehingga kode pertanyaan akan generate otomatis ketika form ini 

muncul. User harus menentukan status dari pertanyaan tersebut, karena hanya 

pertanyaan yang berstatus “aktif” yang dapat muncul di form transasksi IKM. Jika 

user ingin menambah data baru maka user dapat menekan tombol “Input”. Untuk 

lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.5 
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Gambar 5.5 Fitur Form Master Pertanyaan 

B. Proses Edit 

 

Gambar 5.6 Fitur Data Master Pertanyaan 
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Untuk melakukan edit data, user dapat menekan membuka tab “Data” 

untuk mencari data yang di ubah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 

5.6. Setelah user sudah mengetahui kode_pertanyaan maka user membuka tab 

“Input Data” dan mengganti mode kode_pertanyaan menjadi “ON” kemudian user 

memasukkan kode_pertanyaan yang di ubah dan menekan tombol “Ubah”. Untuk 

lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.7 

 

Gambar 5.7 Fitur Edit Master Pertanyaan 

4. Proses Master Petugas 

Form Master Petugas ini berfungsi untuk menyimpan data master Petugas 

dengan 7 data yang harus diisi yaitu NIP (Nomer Induk Pegawai), nama_petugas, 

alamat, telepon, email, hak akses dan pin. Pada form ini user dapat menambah data 

dan juga mengubah data petugas sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada form ini NIP 

didapatkan sesuai NIP yang telah dimiliki, kemudian pin petugas didapatkan 

berdasarkan input user tetapi karakter maksimal pin berjumlah 5. User yang dapat 
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mengakses master petugas hanya admin. Hal ini bertujuan agar tidak semua orang 

dapat masuk dan mengakses aplikasi. 

A. Proses Input 

Saat melakukan input data, user harus membuat mode No.Induk menjadi 

“OFF” sehingga button akan berubah menjadi “Input”. Untuk lebih jelasnya dapat 

di lihat pada Gambar 5.8 

 

Gambar 5.8 Fitur Input Master Petugas 

B. Proses Edit 

 

Gambar 5.9 Fitur Data Master Petugas 
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Untuk melakukan edit data, user dapat menekan membuka tab “Data” 

untuk mencari data yang di ubah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 

5.9. Setelah user sudah mengetahui NIK dari data yang diubah maka user membuka 

tab “Input Data” dan mengganti mode No.Induk menjadi “ON” kemudian user 

memasukkan NIK dan data yang di ubah dan menekan tombol “Edit”. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.10. 

 

Gambar 5.10 Fitur Edit Master Petugas 

5. Proses Master Rentang Nilai 

Form Master Rentang Nilai ini berfungsi untuk menyimpan data master 

Rentang Nilai dengan 4 data yang harus diisi yaitu kode_rentang, rentang nilai 

minimal, rentang nilai maksimal dan keterangan rentang nilai. Pada form ini user 

dapat menambah data dan juga mengubah data petugas sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.11 dan Gambar 5.12. 

A. Proses Input 

Saat melakukan input data, user harus membuat mode kode rentang nilai 

menjadi “OFF” sehingga kode rentang nilai akan generate otomatis ketika form ini 
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muncul. User harus memberi nilai minimal yang berada pada box sebelah kiri dan 

nilai maksimal yang berada pada box sebelah kanan. Jika user ingin menambah data 

baru maka user dapat menekan tombol “Input”. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada Gambar 5.11. 

 

Gambar 5.11 Fitur Input Master Rentang Nilai 

B. Proses Edit 

 

Gambar 5.12 Fitur Data Master Rentang Nilai 
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Untuk melakukan edit data, user dapat menekan membuka tab “Data” 

untuk mencari data yang di ubah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 

5.12. Setelah user sudah mengetahui kode rentang nilai dari data yang diubah maka 

user membuka tab “Input Data” dan mengganti mode kode rentang nilai menjadi 

“ON” kemudian user memasukkan kode rentang nilai dan data yang di ubah 

kemudian user dapat menekan tombol “Edit”. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada Gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13 Fitur Edit Master Rentang Nilai 

6. Proses Masyarakat 

Fitur ini merupakan tampilan masyarakat untuk melakukan registrasi 

masyarakat, transaksi indeks kepuasan masyarakat dan transaksi pengaduan 

keluhan. User yang dapat mengubah mode tampilan masyarakat yaitu admin dan 

petugas dengan cara mengganti mode masyarakat menjadi “ON”. Menu utama dari 

tampilan masyarakat ini yaitu verifikasi data masyarakat apakah masyarakat sudah 
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pernah melakukan registrasi atau belum. Jika sudah pernah melakukan registrasi 

maka masyarakat hanya melakukan validasi saja. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada Gambar 5.14 dan Gambar 5.15. 

 

Gambar 5.14 Fitur Mode Masyarakat 

 

Gambar 5.15 Fitur Verifikasi Data Masyarakat 
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Gambar 5.16 Fitur Registrasi Masyarakat 

 

Gambar 5.17 Fitur Validasi Registrasi Masyarakat 

Jika masyaralat belum pernah melakukan registrasi maka masyarakat 

diharuskan untuk mengisi biodata terlebih dahulu. Data yang harus dimasukkan 
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masyarakat ada 7 yaitu NIK (Nomer Identitas Kependudukan), nama, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, tanggal lahir, pekerjaan utama dan email. Untuk lebih jelasnya 

dapat di lihat pada Gambar 5.16. 

Tetapi jika sudah pernah melakukan registrasi, maka masyarakat hanya 

perlu verifikasi ulang dengan memasukkan NIK dan tanggal lahir saja. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada Gambar 5.17. 

7. Proses Pilihan Transaksi Masyarakat 

Fitur form pilihan transaksi ini memiliki 2 pilihan transaksi, yaitu transaksi 

IKM dan transaksi Keluhan.  Transasksi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berisi 

form pertanyaan menyangkut tentang pelayanan yang diterima masyarakat. IKM 

terdiri dari 14 unsur penilaian yang berupa pertanyaan terkait. Sedangkan transaksi 

keluhan berisi wadah untuk masyarakat jika ingin memberikan keluhan, kritik 

maupun saran untuk petugas atas layanan yang diberikan Klinik Pendidikan. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 5.18. 

 

Gambar 5.18 Fitur Pilihan Masyarakat 
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8. Proses Transaksi Indeks Kepuasan Masyarakat 

Fitur form IKM berfungsi untuk menyimpan data indeks kepuasan 

masyarakat yang didalamnya terdapat 14 pertanyaan atas 14 unsur penilaian. Saat 

pengisian IKM ini, identitas masyarakat sudah tersimpan melalui form sebelumnya. 

Sehingga masyarakat hanya melakukan pengisian jawaban atas pertanyaan yang 

ditelah dimasukkan petugas melalui form master masyarakat. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada Gambar 5.19 

 

Gambar 5.19 Fitur Form IKM 

9. Proses Transaksi Keluhan 

Fitur form Keluhan berfungsi untuk menyimpan data keluhan masyarakat. 

Saat pengisian keluhan ini, identitas masyarakat sudah tersimpan melalui form 

sebelumnya. Sehingga masyarakat hanya melakukan pengisian keluhan yang ingin 

disampaikan kepada pihak terkait. Jika data yang dimasukkan benar maka akan 

keluar pesan “behasil”. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 5.20 
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Gambar 5.20 Fitur Keluhan Masyarakat 

10. Proses Tindak Lanjut Keluhan 

 

Gambar 5.21 Fitur Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat 

Form ini berfungsi untuk memberi solusi dari keluhan masyarakat yang 

masuk melalui aplikasi. Pada form input data solusi berisi NIP dari petugas yang 

memberikan solusi, kode keluhan, isi pengaduan keluhan masyarakat dan solusi 

yang berikan petugas atas keluhan terkait. Pada form ini, user tidak dapat mengganti 
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isi keluhan, karena isi keuhan berasal dari masyarakat yang telah melakukan 

registrasi. User hanya bisa memberikan solusi atas keluhan masyarakat terkait. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.21. 

11. Proses Laporan 

Menu-menu form laporan yang ada pada Gambar 5.22 digunakan untuk 

menampilkan pilihan laporan-laporan yang dapat dihasilkan dari data transaksi 

yang ada pada Aplikasi IKM. Dimana data tersebut dapat digunakan dalam 

mengambil keputusan. 

 

Gambar 5.22 Fitur Menu Laporan 

A. Pilihan Periode 

Setelah menentukan pilihan laporan, user akan diminta menentukan batas 

periode laporan untuk dicetak. Hal ini dilakukan agar laporan dapat sesuai dengan 

kebutuhan user. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.23. 
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Gambar 5.23 Fitur Pilihan Periode Laporan 

B. Laporan Registrasi Masyarakat 

Laporan registrasi masyarakat ini berfungsi untuk mengetahui jumlah 

masyarakat yang melakukan registrasi di Aplikasi IKM pada Klinik Pendidikan 

dengan periode tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

C. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Laporan indeks kepuasan masyarakat ini berfungsi untuk mengetahui hasil 

kepuasan masyarakat atas pelayanan publik klinik pendidikan dan yang melakukan 

registrasi di Aplikasi IKM pada Klinik Pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.25. 

D. Laporan Keluhan dan Solusi 

Laporan keluhan masyarakat ini berfungsi untuk mengetahui jumlah 

keluhan masyarakat yang melakukan registrasi di Aplikasi IKM pada Klinik 

Pendidikan dengan periode tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.26. 
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Gambar 5.24 Fitur Laporan Registrasi Masyarakat 

 

Gambar 5.25 Fitur Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 
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Gambar 5.26 Fitur Laporan Pengaduan Keluhan dan Solusi


