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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem dan perancangan sistem dalam 

pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 

Embong Malang Surabaya berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC) 

dengan model waterfall menurut Pressman (2015). Bab ini terdapat tiga tahapan 

yang ada dalam System Development Life Cycle (SDLC) yaitu communication, 

planning dan modelling. 

3.1 Communication 

Dalam melakukan communication, diawali dengan melakukan komunikasi 

pada pengguna. Pada tahapan ini merupakan langkah yang menyangkut 

pengumpulan informasi tentang kebutuhan pengguna. Pengumpulan informasi 

tersebut dengan cara observasi dan wawancara di Hotel 88 Embong Malang 

Surabaya yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2016 mengenai 

proses bisnis yang sedang berjalan pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya.  

Observasi ini dilakukan di Hotel 88 Embong Malang Surabaya yang 

kemudian observasi tersebut difokuskan pada bagian front office dan admin IT 

mengenai proses bisnis yang sedang berjalan.  

Sedangkan proses wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab 

kepada Kepala Bagian IT Hotel 88 Embong Malang Surabaya mengenai sejarah 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya, mengenai pelaksanaan analisis kepuasan tamu 

hotel, dan mengenai kekurangan dari pelaksaan analisis kepuasan tamu hotel yang
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dilakukan saat ini sehingga nantinya dapat menghasilkan solusi dari kekurangan 

yang ditemukan. 

Setelah mendapatkan informasi dari observasi dan wawancara, tahapan 

communication ini terdiri dari identifikasi masalah, analisis permasalahan dan 

solusi permasalahan. 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahap identifikasi masalah ini menggambarkan pelaksanaan proses 

bisnis yang dihasilkan dari pengumpulan informasi berdasarkan observasi dan 

wawancara. Saat ini pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya menyebarkan 

kuesioner kepuasan tamu kepada tamu hotel yang akan check out. kemudian tamu 

hotel akan diminta untuk mengisi kuesioner tersebut secara manual, selanjutnya 

data kuesioner tersebut dihitung secara berkala setiap satu bulan sekali. Model 

pengolahan data kuesioner dan model perhitungan yang deskriptif di dalam 

Microsoft Excel yang saat ini sedang diterapkan menyebabkan keterlambatan hasil 

pengolahan kuesioner. Setelah menghitung hasil pengolahan kuesioner tersebut lalu 

akan dibuat laporan/report yang kemudian diberikan kepada Head Manager Hotel 

88 Embong Malang Surabaya. Proses bisnis tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 

dan untuk kuesioner penilaian kepuasan yang berjalan pada Hotel 88 Embong 

Malang Surabaya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Permasalahan yang ditemukan yaitu mengenai permasalahan pada 

pelaksanaan perhitungan hasil analisis kepuasan tamu yaitu dari bagaimana proses 

pengisian jawaban kuesioner, bagaimana hasil jawaban kuesioner diolah dan 

sampai dengan dihitung serta bagaimana keluaran akhir dari analisis kepuasan tamu 

tersebut. 
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Gambar 3.1 Document Flow Pengolahan Kepuasan Tamu Hotel 88 Embong 

Malang Surabaya 

 

3.1.2 Analisis Permasalahan 

Setelah melakukan identifikasi masalah yang terkait dengan hasil dari 

pengamatan dan wawancara, maka proses selanjutnya yaitu melakukan analisis 

permasalahan. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan permasalahan yang ada 

pada proses bisnis di Hotel 88 Embong Malang Surabaya. Berikut ini hasil analisis 

permasalahan yang didapatkan, yaitu : 

a. Proses entry data kuesioner yang banyak dilakukan oleh satu staff admin IT 

sehingga memakan waktu yang lama. 

b. Selama ini, proses pengolahan kuesioner dilakukan dengan menggunakan 

microsoft excel dan output yang dihasilkan hanya perhitungan rata-rata. 



27 
 

 
 

c. Staff Admin IT mengalami keterlambatan pada proses pembuatan 

laporan/report akhir karena staff admin IT mengalami kesulitan pada proses 

entry data. 

3.1.3 Solusi Permasalahan 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Hotel 88 Embong Malang 

Surabaya, maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan membangun Aplikasi 

Analisis Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya yang dapat 

melakukan pengelolaan data kuesioner, mengetahui kesenjangan harapan dan 

kenyataan pada pelayanan (Analysis GAP), dan laporan/report hasil tingkat 

kepuasan tamu hotel. 

3.2 Planning 

Dalam melakukan proses planning, ada beberapa tahapan yang dilakukan 

yaitu yang terdiri dari pembuatan alur pembuatan sistem yaitu diagram blok dan 

struktur navigasi. 

3.2.1 Diagram Blok 

Berikut ini merupakan gambaran berupa blok diagram yang direncanakan 

untuk penyelesaian perangkat lunak yang akan dibuat berdasarkan pada fungsi 

input, process, dan output (IPO) pada Gambar 3.2. 

Pada gambar blok diagram pada Gambar 3.2 menunjukkan proses 

pengolahan kepuasan tamu pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya yaitu proses 

pengolahan data dari input, proses dan output. Pada bagian input terdapat data yang 

meliputi : 
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1. Data Tamu Hotel 

2. Data Pertanyaan Kuesioner Tamu Hotel 

3. Data Jawaban Kuesioner Tamu Hotel 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Analisis Tingkat Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 

Embong Malang Surabaya 
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Setelah data dimasukkan dari proses input maka data tersebut untuk dapat 

menghasilkan informasi tingkat kepuasan tamu pada Hotel 88 Embong Malang 

Surabaya. Tahap pengelolaan data tersebut yang meliputi: 

1) Maintenance Data Tamu Hotel 

Mengelola data tamu hotel yang berisi identitas tamu yang telah menginap 

pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya 

2) Maintenance Pertanyaan Kuesioner 

Di dalam maintenance pertanyaan ini terdapat berbagai macam pertanyaan 

yang mengacu sesuai dengan kategori-kategori seperti room, bathroom, 

breakfast, lobby, service, location and price, dan facility. Pertanyaan dibuat 

maintenance karena dapat dilakukan insert, update delete. Maintenance 

untuk pertanyaan hanya dapat dilakukan pada akhir per periode tertentu untuk 

menghindari perbedaan hasil perhitungan pada suatu periode. 

3) Pengisian Kuesioner 

Tamu hotel dapat melakukan pengisian kuesioner kepuasan tamu yang telah 

dimasukkan ke dalam aplikasi. Untuk mengakses pengisian kuesioner cukup 

menginputkan kode unik atau nomor kamar tamu yang ditempati. Pengisian 

kuesioner dapat dilakukan melalui e-mail atau terminal/counter computer di 

beberapa sudut hotel (contohnya lobby) dengan cara atau reward tertentu 

untuk menarik keinginan tamu mengisi kuesioner kepuasan tamu. 

4) Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah tamu hotel melakukan pengisian kuesioner, maka proses selanjutnya 

adalah sistem melakukan uji reliabel terhadap jawaban tamu hotel untuk 

menentukan jawaban tersebut konsisten atau tidak konsisten. 
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5) Perhitungan Importance Performance Analysis 

Pada proses ini akan menghasilkan empat kolom pada matriks kuadran 

performance analysis yang nantinya memunculkan kesenjangan antar 

kuadran. 

6) Perhitungan GAP Analysis 

Tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan Analisis untuk dilihat 

kesenjangan antara pelayanan dan harapan dari tamu hotel. 

7) Pembuatan Report Hasil Tingkat Kepuasan Tamu Hotel 

Tahap proses terakhir ini melakukan pembuatan rekap hasil perhitungan 

tingkat kepuasan tamu hotel yang dilakukan pada per periode tiap satu bulan 

untuk setiap kepada bagian berupa grafik agar Head Manager dan Kepala 

Bagian mengetahui pelayanan atau fasilitas apa yang perlu untuk 

ditingkatkan. 

3.2.2 Struktur Navigasi 

Struktur navigasi sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam 

pengenalan peta penggunaan situs didalam Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu pada 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya yang berbasis website agar dapat menggunakan 

fungsi-fungsi aplikasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. 

Berikut sitemap pada Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu: 

A. Struktur Navigasi Karyawan Hotel  

Pada struktur navigasi karyawan hotel, pengguna diwajibkan untuk 

melakukan login username dan password untuk mengidentifikasi pengguna. 

Terdapat tiga pengguna yaitu head manager & kepala bagian, front office dan 
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admin IT. Pada setiap pengguna memiliki penggunaan fungsi aplikasi yang 

berbeda. Desain struktur navigasi karyawan hotel dapat dilihat pada gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Struktur Navigasi Karyawan Hotel 

B. Struktur Navigasi Tamu Hotel 

Pada struktur navigasi tamu hotel ini, menjelaskan tentang fungsi dari 

setiap halaman yang terdapat pada Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu. Penggunaan 

awal pada aplikasi ini akan membawa tamu hotel pada halaman muka kemudian 

tamu hotel dapat langsung melakukan identifikasi berdasarkan kode unik yang 
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diberikan. Setelah melakukan identifikasi, tamu hotel dapat langsung melakukan 

pengisian kuesioner pada Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu. Desain struktur 

navigasi tamu hotel dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Struktur Navigasi Tamu Hotel 

3.3 Modelling 

Dalam melakukan proses modelling, ada beberapa tahapan yang dilakukan 

yaitu yang terdiri dari analisis bisnis dan perancangan sistem bertujuan untuk 

menghasilkan perancangan yang memenuhi kebutuhan aplikasi yang ditentukan 

selama proses communication dan planning. 

3.3.1 Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem merupakan tahap pertama dalam penelitian ini. 

Tahapan ini dibagi menjadi sub-sub tahapan yaitu analisis bisnis, kebutuhan 

pengguna, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. 

A. Analisis Bisnis 

Pada analisis bisnis ini yang dilakukan dengan cara obsevasi dan 

wawancara pada bagian Admin IT Hotel 88 Embong Malang Surabaya mengenai 

proses bisnis yang sedang berjalan. Pengamatan dan wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui proses bisnis yang ada pada Hotel 88 Embong Malang. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, permasalahan yang dapat ditemukan 

adalah permasalahan mengenai pengolahan kuesioner untuk mengetahui tingkat 

kepuasan tamu yang dapat dirumuskan bahwa dibutuhkan aplikasi analisis 

kepuasan tamu pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya. Wawancara ini dilakukan 

secara langsung kepada Admin Hotel 88 Embong Malang Surabaya. Wawancara 

dengan admin IT perusahaan bertujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi 

dari pengukuran tingkat kepuasan tamu untuk admin IT berupa grafik agar 

penyampaian informasi hasil perhitungan dapat lebih mudah dimengerti dan 

pembuatan laporan hasil perhitungan analisis untuk head manager.  

B. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan pengguna dari Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 

Embong Malang Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan Informasi 

1 Tamu Hotel 1. Mengisi kuesioner  

2 
Admin IT/Staff 

Admin IT 

1. Maintenance data tamu hotel 

2. Maintenance data karyawan hotel 

3. Maintenance pertanyaan 

kuesioner 

4. Maintenance kategori kuesioner 

5. Maintenance periode kuesioner 

6. Melakukan analisis kepuasan 

tamu 

7. Mencetak report hasil analisis 

kepuasan tamu 

- 

3 Front Office 1. Maintenance data tamu - 

4 

Head 

Manager & 

Kepala Bagian 

1. Menerima laporan nilai validitas 

dan reliabilitas 

Report hasil 

analisis tingkat 

kepuasan tamu 
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No Pengguna Kebutuhan Informasi 

2. Menerima laporan nilai indeks 

kepuasan tamu 

3. Menerima laporan hasil analisis 

kepuasan tamu 

4. Melihat hasil analisis kepuasan 

tamu 

 

C. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan fungsi sistem yang akan 

dibangun pada aplikasi yang sesuai dengan analisis kebutuhan dari masing-masing 

pengguna. Berikut merupakan tabel kebutuhan fungsional dari masing-masing 

pengguna. 

C.1 Tamu Hotel 

Kebutuhan fungsional untuk pengguna tamu hotel dapat dilihat pada tabel 

3.2 Detail Kebutuhan Fungsional Mengisi Kuesioner berikut. 

Tabel 3.2 Detail Kebutuhan Fungsional Mengisi Kuesioner 

Nama Fungsi Mengisi Kuesioner 

Pengguna Tamu Hotel 

Deskripsi Melakukan pengisian jawaban dari pertanyaan kuesioner 

Kondisi Awal Telah melakukan pengisian data tamu hotel 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna melakukan 

pengisian jawaban 

kuesioner 

2. Pengguna selesai 

melakukan pengisian 

jawaban 

1. Sistem menampilkan 

pertanyaan-pertanyaan 

kuesioner 

2. Sistem meminta 

konfirmasi penyimpanan 

jawaban kuesioner 

3. Data jawaban kuesioner 

berhasil disimpan dan 
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3. Pengguna menyetujui 

untuk menyimpan jawaban 

kuesioner 

sistem menampilkan pesan 

data tersimpan 

Alur Eksepsi 
Aksi Sistem Respon Sistem 

- - 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menyimpan data jawaban kuesioner dan data 

tamu hotel 

2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan 

 

C.2 Admin IT/Staff Admin IT 

Kebutuhan fungsional untuk pengguna Admin IT/Staff Admin IT dapat 

dilihat pada tabel 3.3, tabel 3.4, tabel 3.5, tabel 3.6, tabel 3.7, tabel 3.8, dan tabel 

3.9 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional maintenance data tamu 

hotel yang dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Detail Kebutuhan Fungsional Maintenance Data Tamu Hotel 

Nama Fungsi Maintenance Data Tamu Hotel 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses 

menambah/mengubah data tamu hotel 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

tamu pada bagian 

maintenance data 

2. Pengguna melakukan 

pengisian data tamu hotel 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

tamu hotel 

2. - 

3. Data tamu hotel berhasil 

disimpan dan sistem 
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3. Pengguna menekan 

tombol simpan 

menampilkan pesan data 

tersimpan 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

tamu pada bagian 

maintenance data 

2. Pengguna menekan 

tombol “edit” pada data 

tabel 

3. Pengguna 

mengisi/mengubah data  

4. Pengguna menekan 

tombol perbarui 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

tamu hotel 

2. Menampilkan data pada 

form edit 

3. – 

4. Data tamu hotel berhasil 

diperbarui dan sistem 

menampilkan pesan data 

perbarui 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menyimpan/memperbarui data tamu hotel 

2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan/diperbarui 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional maintenance data 

karyawan hotel yang dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Detail Kebutuhan Fungsional Maintenance Data Karyawan Hotel 

Nama Fungsi Maintenance Data Karyawan Hotel 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses 

menambah/mengubah data karyawan hotel 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

karyawan pada bagian 

maintenance data 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

karyawan hotel 
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2. Pengguna melakukan 

pengisian data karyawan 

hotel 

3. Pengguna menekan 

tombol simpan 

2. - 

3. Data karyawan hotel 

berhasil disimpan dan 

sistem menampilkan pesan 

data tersimpan 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

karyawan pada bagian 

maintenance data 

2. Pengguna menekan 

tombol “edit” pada data 

tabel 

3. Pengguna 

mengisi/mengubah data  

4. Pengguna menekan 

tombol perbarui 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

karyawan hotel 

2. Menampilkan data pada 

form edit 

3. – 

4. Data karyawan hotel 

berhasil diperbarui dan 

sistem menampilkan pesan 

data perbarui 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menyimpan/memperbarui data karyawan hotel 

2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan/diperbarui 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional maintenance data 

pertanyaan kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Detail Kebutuhan Fungsional Maintenance Data Pertanyaan Kuesioner 

Nama Fungsi Maintenance Data Pertanyaan Kuesioner 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses 

menambah/mengubah data pertanyaan kuesioner 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal Aksi Sistem Respon Sistem 
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1. Pengguna memilih tombol 

pertanyaan pada bagian 

kuesioner 

2. Pengguna melakukan 

pengisian data pertanyaan 

kuesioner 

3. Pengguna menekan 

tombol simpan 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

pertanyaan kuesioner 

2. - 

3. Data pertanyaan  

kuesioner berhasil 

disimpan dan sistem 

menampilkan pesan data 

tersimpan 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

pertanyaan pada bagian 

kuesioner 

2. Pengguna menekan 

tombol “edit” pada data 

tabel 

3. Pengguna 

mengisi/mengubah data  

4. Pengguna menekan 

tombol perbarui 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

pertanyaan kuesioner 

2. Menampilkan data pada 

form edit 

3. – 

4. Data pertanyaan  

kuesioner berhasil 

diperbarui dan sistem 

menampilkan pesan data 

perbarui 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menyimpan/memperbarui data pertanyaan 

kuesioner 

2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan/diperbarui 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional maintenance data 

kategori kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Detail Kebutuhan Fungsional Maintenance Data Kategori Kuesioner 

Nama Fungsi Maintenance Data Kategori Kuesioner 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses 

menambah/mengubah data kategori kuesioner 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

kategori pada bagian 

kuesioner 

2. Pengguna melakukan 

pengisian data kategori 

kuesioner 

3. Pengguna menekan 

tombol simpan 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

kategori kuesioner 

2. - 

3. Data kategori kuesioner 

berhasil disimpan dan 

sistem menampilkan pesan 

data tersimpan 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

kategori pada bagian 

kuesioner 

2. Pengguna menekan 

tombol “edit” pada data 

tabel 

3. Pengguna 

mengisi/mengubah data  

4. Pengguna menekan 

tombol perbarui 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

kategori kuesioner 

2. Menampilkan data pada 

form edit 

3. – 

4. Data kategori kuesioner 

berhasil diperbarui dan 

sistem menampilkan pesan 

data perbarui 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menyimpan/memperbarui data kategori 

kuesioner 

2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan/diperbarui 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 
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Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional maintenance data 

periode kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Detail Kebutuhan Fungsional Maintenance Data Periode Kuesioner 

Nama Fungsi Maintenance Data Periode Kuesioner 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses 

menambah/mengubah data periode kuesioner 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

periode pada bagian 

kuesioner 

2. Pengguna melakukan 

pengisian data periode 

kuesioner 

3. Pengguna menekan 

tombol simpan 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

periode kuesioner 

2. - 

3. Data periode kuesioner 

berhasil disimpan dan 

sistem menampilkan pesan 

data tersimpan 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

periode pada bagian 

kuesioner 

2. Pengguna menekan 

tombol “edit” pada data 

tabel 

3. Pengguna 

mengisi/mengubah data  

4. Pengguna menekan 

tombol perbarui 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

periode kuesioner 

2. Menampilkan data pada 

form edit 

3. – 

4. Data periode kuesioner 

berhasil diperbarui dan 

sistem menampilkan pesan 

data perbarui 

Kondisi Akhir 
1. Fungsi ini menyimpan/memperbarui data periode  

kuesioner 
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2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan/diperbarui 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional melakukan analisis 

kepuasan tamu yang dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Detail Kebutuhan Fungsional Melakukan Analisis Kepuasan Tamu 

Nama Fungsi Melakukan Analisis Kepuasan Tamu 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 

Fungsi ini digunakan untuk melakukan perhitungan analisis 

dari data jawaban kuesioner yang sebelumnya diisi oleh tamu 

hotel 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

uji validitas dan 

reliabilitas pada cek 

analisis 

2. Pengguna memilih periode 

yang akan diuji 

3. Menampilkan hasil 

perhitungan uji validitas 

dan reliabilitas yang 

memenuhi syarat 

perhitungan 

4. Pengguna dapat 

melakukan perhitungan 

analisis selanjutnya yaitu 

analisis kepuasan tamu 

1. Sistem menampilkan 

halaman uji validitas dan 

reliabilitas 

2. Mengambil data-data 

kuesioner 

3. – 

4. Sistem mengambilkan 

data kuesioner untuk 

dihitung menurut analisis 

kepuasan tamu (GAP 

Analysis) 

5. Sistem mengambilkan 

data kuesioner untuk 

dihitung dan menampilkan 

halaman analisis GAP 
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5. Menampilkan hasil 

perhitungan analisis 

kepuasan tamu dan lalu 

dapat menampilkan 

halaman analisis GAP 

6. Menampilkan halaman 

analisi GAP 

6. - 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih  

tombol uji validitas dan 

reliabilitas pada cek 

analisis 

2. Pengguna memilih periode 

yang akan diuji 

3. Menampilkan hasil 

perhitungan uji validitas 

dan reliabilitas namun 

tidak memenuhi syarat 

perhitungan 

4. Sistem menampilkan 

halaman uji validitas dan 

reliabilitas 

5. Mengambil data-data 

kuesioner 

6. Perhitungan tidak dapat 

dilanjutkan karena data 

kuesioner tidak memenuhi 

syarat perhitungan 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menghitung perhitungan analisis 

2. Fungsi ini menampilkan hasil perhitungan analisis  

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional mencetak hasil report 

analisis kepuasan tamu yang dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Detail Kebutuhan Fungsional Mencetak Hasil Report Analisis Kepuasan 

Tamu 

Nama Fungsi Mencetak Hasil Report Analisis Kepuasan Tamu 

Pengguna Admin IT/Staff Admin IT 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan cetak print-out report 

hasil perhitungan analisis setiap periode kuesioner 
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Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Admin IT/Staff Admin IT 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih  

tombol report 

2. Pengguna memilih  

periode yang akan  

dicetak 

3. Menampilkan hasil 

perhitungan sebelum 

melakukan cetak  

(preview) dari setiap hasil 

pengujian 

4. Pengguna dapat 

melakukan cetak dengan 

menekan tombol cetak 

1. Sistem menampilkan 

halaman report dan 

pilihan periode kuesioner 

2. Mengambil data-data 

kuesioner 

3. – 

4. Sistem mengambilkan data 

kuesioner untuk dihitung 

kemudian sistem 

melakukan proses cetak 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih  

tombol report 

2. Pengguna memilih periode 

yang akan dicetak 

3. Menampilkan pesan 

bahwa periode yang 

dipilih belum selesai  

masa periodenya, masih 

terdapat sisa hari sampai 

akhir periode selesai.  

1. Sistem menampilkan 

halaman report dan 

pilihan periode  

kuesioner 

2. Mengambil data-data 

kuesioner 

3. Perhitungan tidak dapat 

dilanjutkan karena data 

kuesioner tidak  

memenuhi syarat untuk 

melakukan cetak 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menampilkan hasil perhitungan analisis untuk 

preview sebelum melakukan cetak 

2. Menghasilkan cetak report hasil perhitungan analisis 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 
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C.3 Front Ofiice 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional maintenance data tamu 

hotel yang dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Detail Kebutuhan Fungsional Maintenance Data Tamu Hotel 

Nama Fungsi Maintenance Data Tamu Hotel 

Pengguna Front Office 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses 

menambah/mengubah data tamu hotel 

Kondisi Awal Telah melakukan login sebagai Front Office 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

tamu pada bagian 

maintenance data 

2. Pengguna melakukan 

pengisian data tamu hotel 

3. Pengguna menekan 

tombol simpan 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

tamu hotel 

2. - 

3. Data tamu hotel berhasil 

disimpan dan sistem 

menampilkan pesan data 

tersimpan 

Alur Eksepsi 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

tamu pada bagian 

maintenance data 

2. Pengguna menekan 

tombol “edit” pada data 

tabel 

3. Pengguna 

mengisi/mengubah data  

4. Pengguna menekan 

tombol perbarui 

1. Sistem menampilkan 

halaman maintenance data 

tamu hotel 

2. Menampilkan data pada 

form edit 

3. – 

4. Data tamu hotel berhasil 

diperbarui dan sistem 

menampilkan pesan data 

perbarui 

Kondisi Akhir 1. Fungsi ini menyimpan/memperbarui data tamu hotel 
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2. Fungsi ini menampilkan pesan bahwa jawaban berhasil 

disimpan/diperbarui   

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 

C.4 Head Manager & Kepala Bagian 

Berikut ini merupakan detail kebutuhan fungsional mencetak hasil report 

analisis kepuasan tamu yang dapat dilihat pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Detail Kebutuhan Fungsional Mencetak Hasil Report Analisis 

Kepuasan Tamu 

Nama Fungsi Mencetak Hasil Report Analisis Kepuasan Tamu 

Pengguna Head Manager & Kepala Bagian 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan cetak print-out report 

hasil perhitungan analisis setiap periode kuesioner 

Kondisi Awal 
Telah melakukan login sebagai Head Manager & Kepala 

Bagian 

Alur Normal 

Aksi Sistem Respon Sistem 

1. Pengguna memilih tombol 

report 

2. Pengguna memilih periode 

yang akan dicetak 

3. Menampilkan hasil 

perhitungan sebelum 

melakukan cetak 

(preview) dari setiap hasil 

pengujian 

4. Pengguna dapat 

melakukan cetak dengan 

menekan tombol cetak 

1. Sistem menampilkan 

halaman report dan 

pilihan periode kuesioner 

2. Mengambil data-data 

kuesioner 

3. – 

4. Sistem mengambilkan 

data kuesioner untuk 

dihitung kemudian sistem 

melakukan proses cetak 

Alur Eksepsi Aksi Sistem Respon Sistem 
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1. Pengguna memilih tombol 

report 

2. Pengguna memilih periode 

yang akan dicetak 

3. Menampilkan pesan 

bahwa periode yang 

dipilih tidak dapat dicetak 

karena dalam masa 

pengisian kuesioner 

1. Sistem menampilkan 

halaman report dan 

pilihan periode kuesioner 

2. Mengambil data-data 

kuesioner 

3. Perhitungan tidak dapat 

dilanjutkan karena data 

kuesioner tidak memenuhi 

syarat untuk melakukan 

cetak 

Kondisi Akhir 

1. Fungsi ini menampilkan hasil perhitungan analisis untuk 

preview sebelum melakukan cetak 

2. Fungsi ini menghasilkan cetak report hasil perhitungan 

analisis 

3. Fungsi kembali menampilkan data tabel 

 
D. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang 

ditawarkan system, yaitu:  

1) Untuk keamanan pada aplikasi ini maka dibutuhkan username/ID dan 

password untuk mengakses aplikasi dan database kecuali untuk tamu yang 

akan mengisi kuesioner cukup dengan kode unik atau nomor kamar. 

2) Aplikasi dapat diakses melalui web browser. 

3) Aplikasi hanya menyediakan dalam satu bahasa. 

Atau dapat dilihat secara detil pada Tabel 3.12 Kebutuhan Non-Fungsional 

sebagai berikut :  
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Tabel 3.12 Kebutuhan Non-Fungsional 

No Aspek Keterangan 

1 Security 

Dalam penggunaan aplikasi, pengguna diwajibkan memiliki 

username dan password yang telah terdaftar, kecuali untuk 

tamu hotel cukup menggunakan nama/email/kode 

unik/nomor kamar 

- Jika username dan password benar, maka sistem akan 

menampilkan informasi dan memberikan session kepada 

pengguna. 

- Jika username dan password salah, maka sistem akan 

memunculkan notifikasi berupa “Login gagal”. 

2 Information  

Menampilkan informasi pada saat login, baik jika login 

gagal maupun login berhasil 

Menampilkan informasi pengguna saat penggunaan aplikasi 

Menampilkan infromasi dari data-data yang telah disimpan 

- Data tamu hotel 

- Data karyawan hotel 

- Data pertanyaan kuesioner 

- Data jawaban kuesioner 

Menampilkan infromasi dari proses pengolahan data 

- Data berhasil/gagal ditambah 

- Data berhasil/gagal dihapus 

- Data berhasil/gagal diubah 

Menampilkan informasi hasil perhitungan analisis kepuasan 

tamu berupa data maupun diagram/grafik 

3 Hak Akses 

Tamu 

Hotel 
1. Mengisi kuesioner 

Admin 

IT/Staff 

Admin IT 

1. Maintenance data tamu hotel 

2. Maintenance data karyawan hotel 

3. Maintenance pertanyaan kuesioner 

4. Maintenance kategori kuesioner 

5. Maintenance periode kuesioner 

6. Melakukan analisis kepuasan tamu 

7. Mencetak report hasil analisis kepuasan 

tamu 

Front 

Office 
1. Maintenance data tamu 

Head 

Manager 

1. Menerima laporan/report nilai validitas 

dan reliabilitas 
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No Aspek Keterangan 

& Kepala 

Bagian 

2. Menerima laporan/report nilai indeks 

kepuasan tamu 

3. Menerima laporan/report hasil analisis 

kepuasan tamu 

4. Melihat hasil analisis kepuasan tamu 

4 Performance 

Sistem dalam proses memuat halaman maksimal 1 menit 

Sistem dapat digunakan kapan saja dan dimana saja baik 

melalui desktop browser maupun mobile browser dengan 

penggunaan internet 

 

3.3.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem atau tahap kedua alur kebutuhan Aplikasi 

Analisis Kepuasan Tamu Hotel 88 Embong Malang Surabaya yang digunakan 

adalah alur terstruktur serta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan 

aplikasi.  

Pada aplikasi tersebut dapat memberikan hasil analisis berdasarkan 

pengolahan data kuesioner yang nantinya perhitungan hasil analisis tersebut 

digunakan sebagai penilaian kualitas mutu pelayanan yang dapat diketahui dengan 

cara membandingkan presepsi tamu Hotel 88 Embong Malang Surabaya atas 

pelayanan nyata yang diperoleh dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. 

Dalam proses perancangan atau modeling bertujuan untuk 

menggambarkan perancangan dalam pembuatan aplikasi yang terdiri dari Context 

Diagram, Hirarchy Input Process Output (HIPO), Data Flow Diagram (DFD), 

Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), Struktur Tabel, 

Desain Interface dan Desain Uji Coba sebagai representasi dari proses gabungan 

dari communication dan planning yang menerjemahkan syarat kebutuhan sistem ke 
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sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

coding. 

Adapun desain arsitektur untuk Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Hotel 

88 Embong Malang Surabaya yang dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Desain Arsitektur Sistem 

A. System Flow 

System flow adalah gambaran tentang sistem yang akan dibangun atau 

dirancang. Berdasarkan analisis kebutuhan pengguna terdapat empat pengguna 

Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu yaitu tamu hotel, Admin IT, kepala bagian dan 

head manager. Setiap penggunaan aplikasi, pengguna diharuskan memiliki 

username dan password yang telah terdaftar untuk mengakses aplikasi kecuali tamu 

hotel yang menggukan kode unik atau nomor kamar untuk mengakses aplikasi guna 

mengisi kuesioner kepuasan tamu. 
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A.1 System flow Mengisi Kuesioner 

Berikut ini merupakan alir sistem untuk proses awal dalam pengolahan 

data kuesioner yaitu pengisian kuesioner yang dilakukan oleh tamu hotel. Pada alir 

sistem berikut ini menjelaskan mengisi kuesioner yang terdiri dari proses 

pengecekan identitas tamu hotel, pengisian data pertanyaan kuesioner dan 

penyimpanan data jawaban kuesioner. 

Adapun penjelasan system flow mengisi kuesioner untuk tamu hotel yang 

sesuai dengan Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 System Flow Mengisi Kuesioner 
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Pada system flow mengisi kuesioner dimulai dengan tamu hotel yang 

identifikasi tamu hotel dengan cara memasukkan kode unik atau nomor kamar 

kemudian sistem melakukan pengecekan identitas dan status pengisian kuesioner 

melalui masukkan kode unik atau nomor kamar. Apabila identitas tidak terdaftar 

maka sistem akan menampilkan informasi bahwa data tamu tersebut tidak terdaftar 

pada database. 

Setelah berhasil melakukan identifikasi tamu hotel, maka sistem akan 

menampilkan informasi bahwa data tamu terdaftar dan akan menampilkan daftar 

pertanyaan kuesioner untuk diisi oleh tamu hotel. Tamu hotel melakukan proses 

pengisian jawaban kuesioner yang kemudian data tersebut akan disimpan dan status 

pengisian kuesioner akan diperbarui. Dengan pengisian jawaban kuesioner yang 

telah selesai, maka sistem akan menampilkan informasi penerimaan jawaban 

kuesioner. 

A.2 System Flow Maintenance Data Karyawan 

Pada system flow maintenance data karyawan digunakan untuk mengelola 

data karyawan berdasarkan hak akses penggunaan agar dapat menggunakan 

aplikasi yang terdiri dari beberapa pengguna yaitu admin IT, kepala bagian, dan 

head manager  pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya.  

 Pada proses maintenance data karyawan dilakukan oleh admin IT 

untuk mengelola data karyawan hotel yang menggunakan aplikasi untuk pemberian 

hak akses penggunaan. Proses tersebut dimulai dari admin IT memilih menu 

maintenance data tamu pada beranda admin IT, kemudian sistem akan 

mengarahkan pengguna pada halaman maintenance data karyawan hotel maka 

secara otomatis sistem akan menampilkan informasi data karyawan hotel yang telah 
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tersimpan yang diambil dari database tabel karyawan hotel. Untuk melakukan 

penambahan data, pengguna diminta untuk mengisi data karyawan hotel pada form. 

Apabila selesai, data tersebut dipindahkan kedalam database tabel karyawan hotel 

untuk disimpan lalu sistem memberi informasi bahwa data berhasil disimpan. 

Adapun penjelasan system flow maintenance data karyawan pada Gambar 

3.7 System Flow Maintenance Data Karyawan. 

 

Gambar 3.7 System Flow Maintenance Data Karyawan 
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Untuk melakukan pembaruan data karyawan hotel, terlebih dahulu 

pengguna memilih data karyawan hotel, kemudian sistem menginformasikan data 

yang akan diperbarui pada form pembaruan data. Jika selesai maka data tersebut 

akan dipindahkan oleh sistem kedalam database karyawan hotel untuk diperbarui 

dan sistem memberikan informasi bahwa data berhasil diperbarui. 

A.3 System Flow Login Karyawan Hotel 

Pada system flow login karyawan hotel terdapat beberapa pengguna untuk 

dapat mengakses aplikasi yaitu admin IT, kepala bagian dan head manager pada 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya.  

Adapun penjelasan system flow login admin IT yang sesuai dapat dilihat 

pada Gambar 3.8, system flow login Head manager, Front Office & Kepala Bagian 

pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.8 System Flow Login Admin IT 
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Gambar 3.9 System Flow Login Head manager, Front Office & Kepala Bagian 

Proses login dilakukan untuk melakukan pengecekan pengguna sesuai 

dengan hak akses penggunaan aplikasi masing-masing pengguna. Pengecekan login 

dengan cara pengguna memasukkan username dan password kemudian sistem 

melakukan pengecekan data sesuai pada database tabel karyawan hotel dan tabel 

jabatan. Apabila username dan password yang dimasukkan salah maka sistem akan 

memberikan informasi bahwa username dan password tidak terdaftar. Jika 

username dan password yang dimasukkan terdaftar maka pengguna akan diarahkan 

oleh sistem ke beranda. 

Setelah berhasi melakukan login, maka pengguna akan memasuki beranda 

yang memiliki hak akses penggunaan yang berbeda untuk setiap pengguna. Untuk 
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pengguna admin IT memiliki hak akses penggunaan untuk maintenance meliputi 

data pertanyaan kuesioner dan data tamu, melakukan analisis tingkat kepuasan tamu 

dan melakukan report hasil analisis tingkat kepuasan tamu. Untuk pengguna kepala 

bagian memiliki hak akses penggunaan untuk melakukan report hasil analisis 

tingkat kepuasan tamu sesuai dengan per kepala bagian masing-masing (yaitu Front 

Office, Sales & Manager, Room Division, Account, dan Food & Baverage’s). 

Sedangkan untuk pengguna head manager memiliki hak akses penggunaan untuk 

melihat data-data yang meliputi data pertanyaan kuesioner dan data tamu, serta 

melakukan report hasil analisis tingkat kepuasan tamu. 

A.4 System Flow Maintenance Data Tamu Hotel 

System flow selanjutnya adalah maintenance data tamu hotel. Maintenance 

data tamu hotel dibuat guna melihat data tamu, membuat data tamu dan perbarui 

data tamu jika terjadi kesalahan pada saat memasukkan data tamu. 

Pada system flow maintenance data tamu hotel dimulai dari pengguna 

memilih menu maintenance data lalu memilih data tamu hotel dari beranda 

kemudian sistem akan mengarahkan pada halaman tersebut yang secara otomatis 

menampilkan data tamu hotel yang telah tersimpan di database.  

Dan apabila pengguna akan membuat data tamu hotel maka sistem 

menampilkan form untuk diisi mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan untuk 

disimpan, setelah disimpan maka sistem memindahkan data tersebut kedalam 

database tabel tamu hotel untuk disimpan yang kemudian sistem menampilkan 

informasi bahwa data tamu hotel berhasil disimpan. 

Adapun penjelasan system flow maintenance data tamu hotel yang sesuai 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 System Flow Maintenance Data Tamu Hotel 

Untuk memperbarui data tamu hotel yang telah tersimpan, maka dimulai 

dari pengguna memilih data tamu yang telah ditampilkan untuk diperbarui. Data 

tamu hotel yang telah dipilih, sistem akan mengarahkan pada form perbarui untuk 

mengubah data tamu hotel lalu jika selesai data tersebut dipindahkan ke database 

tabel tamu hotel untuk diperbarui lalu sistem akan menampilkan informasi bahwa 

data tamu hotel tersebut berhasil diperbarui. 
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A.5 System flow Maintenance Data Pertanyaan Kuesioner 

System flow selanjutnya adalah maintenance data pertanyaan kuesioner. 

Maintenance data pertanyaan kuesioner dibuat guna melihat data pertanyaan 

kuesioner, membuat data pertanyaan kuesioner, perbarui data tamu jika terjadi 

kesalahan pada saat memasukkan data pertanyaan kuesioner dan menghapus data 

pertanyaan kuesioner. 

Pada proses maintenance data pertanyaan kuesioner, pengguna terlebih 

dahulu memastikan perubahan dilakukan pada awal periode/bulan agar saat proses 

perhitungan tidak ada kesalahan dari hasil analisis tingkat kepuasan tamu karena 

perbedaan dari isi data pertanyaan kuesioner. Sebaiknya jika melakukan perubahan 

maka dilakukan setelah akhir dari periode/bulan dan telah melakukan analisis 

tingkat kepuasan tamu pada sistem. 

System flow maintenance data pertanyaan kuesioner dimulai dari 

pengguna memilih menu maintenance data lalu data pertanyaan kuesioner maka 

sistem secara otomatis menampilkan data pertanyaan kuesioner pada penggunaan 

periode/bulan tersebut. Untuk melakukan penambahan data pertanyaan kuesioner 

terdapat dua yaitu kategori dan butir pertanyaan kuesioner, pengguna menentukan 

kategori yang sesuai untuk data pertanyaan kuesioner baru lalu sistem akan 

mengarahan pada form mengenai butir-butir pertanyaan kuesioner. Setelah 

disimpan maka data tersebut akan dipindahkan kedalam database tabel data 

pertanyaan kuesioner dan sistem akan menampilkan informasi bahwa data 

pertanyaan kuesionr berhasil disimpan. 

Adapun penjelasan system flow maintenance data pertanyaan kuesioner 

yang sesuai dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 System Flow Maintenance Data Pertanyaan Kuesioner 
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Untuk perubahan data pertanyaan kuesioner terdapat dua yaitu kategori 

dan butir pertanyaan kuesioner, pengguna menentukan perubahan untuk kategori 

atau butir pertanyaan kuesioner. Perubahan masing-masing dari kategori atau butir 

pertanyaan kuesioner dimulai dari pengguna memilih data yang akan diperbarui 

lalu sistem menampilkan form perbarui untuk mengubah data. Setelah selesai lalu 

data tersebut dipindahan kedalam database tabel data pertanyaan kuesioner untuk 

diperbarui dan sistem menampilkan informasi bahwa data tersebut berhasil 

diperbarui. 

Untuk penghapusan data pertanyaan kuesioner hanya dapat dilakukan 

untuk data butir pertanyaan kuesioner yang dimulai dari pengguna memilih data 

pertanyaan kuesioner berdasarkan butir pertanyaan kuesioner lalu pilih hapus. 

Kemudian sistem akan menampilkan komfirmasi penghapusan data, jika ya untuk 

konfirmasi maka sistem mengahapus data dari databse tabel pertanyaan kuesioner 

dan menampilkan informasi bahwa data tersebut berhasil dihapus. 

A.6 System flow Menganalisis Tingkat Kepuasan Tamu 

System flow selanjutnya adalah menganalisis tingkat kepuasan tamu. 

Menganalisis tingkat kepuasan tamu dibuat guna menghitung data jawaban 

kuesioner berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, importance performance 

analysis serta GAP Analysis yang kemudian disimpan kedalam database tabel 

masing-masing hasil perhitungan. 

Adapun penjelasan system flow menganalisis kepuasan tamu yang sesuai 

dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 System Flow Menganalisis Tingkat Kepuasan Tamu 

Pada system flow menganalisis tingkat kepuasan tamu dimulai dari 

pengguna memilih analisis tingkat kepuasan tamu pada beranda pengguna dan 

diarahkan pada halaman tersebut, lalu secara otomatis sistem akan menampilkan 

data jawaban kuesioner dan data pertanyaan kuesioner pada periode/bulan yang 

sedang berjalan. Kemudian terdapat pilihan analisis yang akan diuji yaitu uji 

validitas dan reliabilitas, importance performance analysis serta GAP Analysis.  

Untuk perhitungan, pengguna memilih hitung analisis tingkat kepuasan 

tamu dari periode/bulan yang sedang berjalan. Sistem akan mengambil data-data 
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dari data jawaban kuesioner dan data pertanyaan kuesioner berdasarkan data 

kategori pertanyaan kuesioner serta data butir pertanyaan kuesioner. Dari data-data 

tersebut kemudian dihitung uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya data-data 

tersebut akan dihitung importance perfomance analysis. Setelah melalui 

perhitungan uji validitas dan reliabilitas serta importance performance analysis, 

maka data-data tersebut akan dihitung berdasarkan GAP Analysis untuk mengetahui 

tingkat kepuasan tamu. 

A.7 System flow Membuat Report Analisis Tingkat Kepuasan Tamu 

System flow selanjutnya adalah membuat report analisis tingkat kepuasan 

tamu. Untuk system flow membuat report analisis tingkat kepuasan tamu dapat 

dilakukan oleh pengguna admin IT, head manager serta kepala bagian. Namun 

untuk kepala bagian hanya memperoleh hasil report analisis tingkat kepuasan tamu 

berdasarkan bagiannya (yaitu Front Office, Admin IT, Sales & Manager, Room 

Division, Account, dan Food & Baverage’s 

Pada system flow membuat report analisis tingkat kepuasan tamu memiliki 

output/keluaran berupa rekapitulasi atau per periode/bulan dari hasil analisi tingkat 

kepuasan tamu display informasi pada layar pengguna atau juga pengguna dapat 

melakukan cetak prinout berupa hardcopy yang berisi pengolahan data-data dan 

diagram untuk memudahkan pengguna dalam memahami isi dari informasi 

tersebut. 

Adapun penjelasan system flow membuat report analisis tingkat kepuasan 

tamu yang sesuai dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 System Flow Membuat Report Analisis Tingkat Kepuasan Tamu 
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Untuk melakukan proses membuat report analisis tingkat kepuasan tamu 

dimulai dari pengguna memilih menu report pada beranda pengguna. Setelah 

memilih menu report, pengguna diarahkan sistem di halaman report yang secara 

otomatis sistem menampilkan informasi hasil analisis tingkat kepuasan tamu per 

periode/bulan yang telah dilakukan sebelumnya oleh pengguna admin IT. 

Selanjutnya pengguna dapat melihat hasil analisis tingkat kepuasan tamu 

berdasarkan per periode/bulan atau keseluruhan. Untuk hasil analisis tingkat 

kepuasan tamu berdasarkan per periode/bulan informasi dihitung dari database 

tabel jawaban kuesioner, tabel kategori pertanyaan kuesioner, dan tabel pertanyaan 

kuesioner. Jika pengguna ingin melakukan cetak prinout berupa hardcopy, pilihan 

tersebut akan muncuk ketika pengguna telah melihat output/keluaran berupa 

rekapitulasi atau per periode/bulan dari hasil analisi tingkat kepuasan tamu display 

informasi pada layar pengguna. 

B. Context Diagram  

Context diagram dari Aplikasi Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya menggambarkan mengenai proses secara 

umum untuk kebutuhan sistem pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya.  

Dalam Context diagram melibatkan empat entitas atau pengguna yaitu 

tamu hotel, front office, head manager & kepala bagian, dan admin IT yang masing-

masing memiliki informasi yang berbeda dalam penggunaan aplikasi. 

Berikut merupakan desain context diagram dari Aplikasi Analisis 

Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 Embong Malang Surabaya dapat dilihat pada 

Gambar 3.14 
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Gambar 3.14 Context Diagram Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 

Embong Malang Surabaya 

 

C. Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang atau Hirarchy Input Process Output (HIPO) merupakan 

diagram berjenjang yang menjelaskan bagian atau breakdown  dan fungsi-fungsi 

dari Rancang Bangun Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada Hotel 88 Embong 

Malang Surabaya. 
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Gambar 3.15 Diagram Jenjang Proses Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya 

Pada Gambar 3.15 Diagram Jenjang Proses terdapat tiga proses yaitu 

maintenance data, melakukan transaksi dan membuat laporan. Dari tiga proses 

tersebut juga terdapat 10 sub-proses. 

D. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan perangkat yang digunakan pada metodelogi 

pengembangan sistem terstruktur. DFD dapat menggambarkan seluruh kegiatan 
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yang terdapat pada sistem secara jelas. Selain itu, DFD juga mampu 

menggambarkan komponen dan aliran data antar komponen yang terdapat pada 

sistem yang akan dikembangkan. 

D.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

Gambar 3.16 Data Flow Diagram Level 0 Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya 
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Pada Data Flow Diagram Level 0 yang terlihat pada Gambar 3.16 

merupakan proses pendetailan dari aplikasi. Pada diagram level 0 ini, prses sistem 

ini dibagi menjadi tiga proses. Ketiga proses tersebut yaitu : 

1. Maintenance data 

Proses ini berfungsi untuk menyimpan, menghapus dan memperbarui data 

master yang berguna jika sewaktu-waktu terdapat perubahan data-data seperti 

data karyawan, data pertanyaan dan lain-lain. 

2. Melakukan transaksi 

Proses ini berfungsi untuk melakukan analisis pada data-data yang 

berhubungan dengan kuesioner yang kemudian diolah dan dijadikan hasil 

analisis untuk dijadikan laporan. 

3. Membuat laporan 

Proses ini berfungsi untuk membuat laporan dari hasil perhitungan analisis. 

D.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Maintenance Data 

 

Gambar 3.17 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Data 
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Pada Gambar 3.17 ini merupakan gambaran dari proses maintenance data 

atau data flow diagram level 1 maintenance data yang memiliki lima sub-proses 

yaitu maintenance data karyawan hotel, maintenance data tamu hotel, maintenance 

data pertanyaan kuesioner, maintenance data periode kuesioner, dan maintenance 

data kategori kuesioner. Pada masing-masing sub-proses tersebut diakses oleh tiga 

pengguna yaitu front office, admin IT dan tamu hotel. 

D.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Melakukan Transaksi 

 

Gambar 3.18 Data Flow Diagram Level 1 Melakukan Transaksi 

Pada Gambar 3.18 data flow diagram level 1 melakukan transaksi memiliki 

dua sub-proses yaitu mengisi kuesioner dan mengalisis jawaban kuesioner yang 

dapat diakses oleh dua pengguna yaitu tamu hotel dan admin IT.  
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D.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Membuat Laporan 

 

Gambar 3.19 Data Flow Diagram Level 1 Membuat Laporan 

Pada Gambar 3.19 data flow diagram level 1 membuat laporan terdapat 

tiga sub-proses yaitu membuat report analisis nilai uji, membuat report analisis 

kepuasan tamu dan membuat report grafik analisis kepuasan tamu yang diakses 

oleh dua pengguna yaitu admin IT dan head manager 

E. Entity Relationship Diagram (ERD)  

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah desain sistem yang 

digunakan untuk merepresentasikan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem ke 

dalam sebuah model diagram. ERD yang dibuat terdiri atas Conceptual Data Model 

(CDM) dan Physical Data Model (PDM). Terdapat tujuh tabel pendungkung untuk 

penyimpanan data baik pada CDM maupun PDM yaitu tabel bagian, tabel 

karyawan, tabel tamu, tabel pertanyaan, tabel jawaban, tabel periode, dan tabel 

kategori. 
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E.1 Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar 3.20 Conceptual Data Model Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada 

Hotel 88 Embong Malang Surabaya 

Pada gambar 3.20 Conceptual Data Model (CDM) terdapat tujuh tabel 

yang digunakan untuk menyimpan data-data dalam pengolahan data master dan 

data yang digunakan untuk melakukan perhitungan analisis. Tujuh tebel tersebut 

yaitu bagian, karyawan, pertanyaan, jawaban, tamu, kategori, dan periode.  
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E.2 Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 3.21 Physical Data Model Aplikasi Analisis Kepuasan Tamu Pada Hotel 

88 Embong Malang Surabaya 

Pada Gambar Physical Data Model merupakan model yang menggunakan 

sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut 

yang juga memiliki tujuh tabel yaitu bagian, karyawan, pertanyaan, jawaban, tamu, 

kategori, dan periode. 
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F. Struktur Tabel 

Berdasarkan hasil Physical Data Model (PDM) yang telah digambarkan 

pada Gambar 3.21, maka dapat dibentuk sebuah struktur basis data yang digunakan 

sebagai tempat penyimpanan data pada aplikasi. Struktur basis data dijabarkan 

sebagai berikut. 

F.1 Nama Tabel : Bagian 

Primary Key : kd_bagian 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data bagian karyawan 

Tabel 3.13 Struktur Tabel Bagian 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 kd_bagian Varchar (15) Primary key 
Kode bagian 

karyawan 

2 nama_bagian Varchar (25) Not Null 
nama bagian 

karyawan 

 

F.2 Nama Tabel : Kategori 

Primary Key : kd_kategori 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data kategori pertanyaan kuesioner  

Tabel 3.14 Struktur Tabel Kategori 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 kd_ kategori Varchar (15) Primary key 

Kode 

kategori 

pertanyaan 

kuesioner 

2 nama_ kategori Varchar (50) Not Null 

Nama 

kategori 

pertanyaan 

kuesioner 
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F.3 Nama Tabel : Periode 

Primary Key : kd_ periode 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data periode kuesioner 

Tabel 3.15 Struktur Tabel Periode 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 kd_ periode Varchar (15) Primary key 
Kode periode 

kuesioner 

2 nama_ periode Varchar (25) Not Null 

Nama 

periode 

kuesioner 

3 tglawal_periode Date Not null 

Tanggal awal 

penggunaan 

periode 

4 tglakhir_periode Date Not null 

Tanggal 

akhir 

penggunaan 

periode 

 

F.4 Nama Tabel : Karyawan 

Primary Key : id_karyawan 

Foreign Key : kd_bagian 

Fungsi  : Menyimpan data karyawan 

Tabel 3.16 Struktur Tabel Karyawan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 id_karyawan Varchar (15) Primary key ID karyawan 

2 kd_bagian Varchar (15) Foreign key 
Kode bagian 

karyawan 

3 nama_karyawan Varchar (50) Not null 
Nama 

karyawan 

4 alamat_karyawan Varchar (150) Not null 

Alamat 

tinggal 

karyawan 

5 jk_karyawan Varchar (10) Not null 
Jenis kelamin 

karyawan 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

6 tlp_karyawan Varchar (20) Not null 

Nomor 

telepon 

karyawan 

7 email_karyawan Varchar (35) Not null 
Email 

karyawan 

8 status_karyawan Varchar (8) Not null 

Status 

keaktifan 

karyawan 

9 username Varchar (25) Not null 

Username 

penggunaan 

aplikasi 

10 password Varchar (25) Not null 

Password 

penggunaan 

aplikasi 

 

F.5 Nama Tabel : Tamu 

Primary Key : kd_tamu 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data tamu hotel 

Tabel 3.17 Struktur Tabel Tamu 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 kd_tamu Varchar (15) Primary key 
Kode tamu 

hotel 

2 nama_tamu Varchar (50) Not null 
Nama tamu 

hotel 

3 kamar_tamu Varchar (10) Not null 
Kamar tamu 

hotel 

4 asal_tamu Varchar (25) Not null 
Asal tinggal 

tamu hotel 

5 jk_tamu Varchar (10) Not null 
Jenis kelamin 

tamu hotel 

6 email_tamu Varchar (35) Not null 
Email tamu 

hotel 

7 status_tamu Varchar (8) Not null 

Status 

pengisian 

kuesioner 

tamu hotel 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

8 tgl_tamu Date Not null 

Tanggal 

pengisian 

kuesioner  

9 tglcheckout_tamu Date Not null 

Tanggal tamu 

melakukan 

check out 

hotel  

 

F.6 Nama Tabel : Pertanyaan 

Primary Key : kd_pertanyaan 

Foreign Key : kd_kategori dan id_karyawan 

Fungsi  : Menyimpan data pertanyaan kuesioner 

Tabel 3.18 Struktur Tabel Pertanyaan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 kd_pertanyaan Varchar (15) Primary key 

Kode 

pertanyaan 

kuesioner 

2 kd_kategori Varchar (15) Foreign key 

Kode 

kategori 

pertanyaan 

kuesioner 

3 id_karyawan Varchar (15) Foreign key ID karyawan 

4 isi_pertanyaan Varchar (500) Not null 

Isi 

pertanyaan 

kuesioner 

5 status_pertanyaan  Varchar (8) Not null 

Status 

keaktifan 

pertanyaan 

kuesioner 

 

F.7 Nama Tabel : Jawaban  

Primary Key : kd_jawaban 

Foreign Key : kd_kategori, kd_pertanyaan, kd_tamu, dan  kd_periode  

Fungsi  : Menyimpan data jawaban kuesioner dari tamu hotel 
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Tabel 3.19 Struktur Tabel Jawaban 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 kd_ jawaban Varchar (15) Primary key 

Kode 

jawaban 

kuesioner 

2 kd_ kategori Varchar (15) Foreign key 

Kode 

kategori 

kuesioner 

3 kd_pertanyaan Varchar (15) Foreign key 

Kode 

pertanyaan 

kuesioner 

4 kd_ tamu Varchar (15) Foreign key 
Kode tamu 

hotel 

5 kd_periode Varchar (15) Foreign key 
Kode periode 

kuesioner 

6 kenyataan  Integer Not null 

Jawaban 

kenyataan 

hotel 88 

7 harapan Integer Not null 

Jawaban 

harapan hotel 

88 

8 tgl_jawab Date Not null 

Tanggal 

menjawab 

kuesioner 

 

G. Desain Interface 

Desain antarmuka/interface adalah rancangan form yang akan 

diimplementasikan kedalam sistem dan berfungsi sebagai antar muka pengguna 

dengan sistem. Rancangan ini akan menerima input/masukkan data dari user dan 

memberikan hasilnya berupa output report. Selanjutnya masukkan data dari user 

tersebut akan dimasukkan dalam database dan dikeluarkan dalam bentuk report.  

G.1 Desain Interface Proses Pengisian Kuesioner 

Desain tampilan untuk pengisian identitas tamu hotel, tampilan berikut 

merupakan awal ketika tamu hotel akan mengisi jawaban dari pertanyaan 
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kuesioner. Apabila telah terisi semua maka tamu dapat melanjutkan pada proses 

pengisian jawaban. 

 

Gambar 3.22 Desain Interface Mengisi Identitas Tamu Hotel 

Pada Gambar 3.23 merupakan proses pengisian jawaban kuersioner 

terdapat dua jenis pengisian jawaban yaitu kenyataan yang dirasakan pada 

penggunaan pelayanan pada hotel dan harapan digunakan untuk memberi masukan 

terhadap pelayanan apakah perlu ditingkatkan atau dipertahankan. 

 

Gambar 3.23 Desain Interface Mengisi Jawaban Kuesioner 
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Setelah berhasil mengisi penuh semua jawaban dari pertanaan kuesioner 

maka akan muncul tampilan terima kasih dan juga sebagai informasi bahwa 

penilaian berhasil disimpan pada database. 

 

Gambar 3.24 Desain Interface Jawaban Berhasil Disimpan 

G.2 Desain Interface Login Karyawan 

Sebelum mengakses aplikasi, karyawan diwajibkan untuk memiliki 

username dan password yang telah terdaftar untuk menjaga data dan menentukan 

privilege fungsi aplikasi sesuai dengan penyaringan jenis penggunaan aplikasi 

berdasarkan username dan password  yang diambil dari database. Apabila login 

berhasil maka user akan diarahkan ke beranda admin dan sebaliknya maka akan 

muncul pemberitahuan bahwa username dan password  salah yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Desain Interface Login Karyawan 

G.3 Desain Interface Beranda Admin 

Pada gambar desain antarmuka beranda admin terdapat empat fungsi 

utama yaitu beranda, maintenance, kuesioner, cek analisis dan report. Untuk 

halaman beranda berisi mengenai grafik mengenai informasi perhitungan analisis 

dari kuesioner yang telah diisi dapat pada Gambar 3.26.  

 

Gambar 3.26 Desain Interface Beranda Admin 
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G.4 Desain Interface Maintenance Data Tamu 

Desain ini digunakan untuk melihat data tamu pada database dan 

melakukan tambah atau perbarui data tamu. Pada halaman ini berguna untuk 

pengguna melihat data tamu dan hanya dapat melakukan update data saja agar data 

tetap valid dalam perhitungan analisis nanti yang pada Gambar 3.27. Informasi 

tabel yang ditampilkan yaitu kode tamu, nama, kamar, asal, gender, email, status 

dan tanggal jawab 

 

Gambar 3.27 Desain Interface Maintenance Data Tamu 

G.5 Desain Interface Maintenance Data Karyawan 

Desain interface maintenance data karyawan merupakan halaman yang 

menampilkan data-data karyawan yang dapat mengakses aplikasi ini. Pengguna 

dapat melakukan tambah data dan update data yang dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

Selain sebagai halaman yang dapat melakukan tambah dan update data juga dapat 

sebagai pemberian hak akses kepada karyawan yang sebelumnya data karyawan 
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tersebut telah ada atau telah tersimpan. Informasi yang ditampilkan pada tabel yaitu 

ID karyawan, nama, bagian, almat, gender, telp, email, status, tanggal jawab, 

username dan password. Informasi yang ditampilkan berdasarkan data yang telah 

disimpan pada database. 

 

Gambar 3.28 Desain Interface Maintenance Data Karyawan 

G.6 Desain Interface Maintenance Data Pertanyaan 

Desain interface maintenance data pertanyaan merupakan tampilan 

halaman dimana pengguna dapat melakukan penambahan data dan update data 

pertanyaan kuesioner yang akan dijadikan untuk poin-poin dalam perhitungan 

analisis yang dapat dilihat pada Gambar 3.29. untuk dapat melakukan maintenance 

data pertanyaan hanya dapat dilakukan oleh admin dan pada periode atau tanggal 

tertentu untuk menghindari terjadinya hasil perhitungan analisis yang tidak sesuai. 

Informasi yang ditampilkan pada tabel yaitu nomor, kode pertanyaan, last edited, 
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pertanyaan, dan status. Informasi yang ditampilkan berdasarkan data yang telah 

disimpan pada database. 

 

Gambar 3.29 Desain Interface Maintenance Data Pertanyaan 

G.7 Desain Interface Maintenance Data Kategori 

Desain interface maintenance data kategori merupakan tampilan halaman 

aplikasi yang berguna untuk mengkelompokan pertanyaan berdasarkan lima 

kategori sesuai dengan servqual yaitu tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy. Pengguna dapat menambahkan data kategori dan perbarui 

data katagori yang dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

Adapun informasi pada tabel yang ditampilkan pada tabel yaitu nomor, 

kode kategori, nama kategori dan status. Informasi yang ditampilkan berdasarkan 

data yang telah disimpan pada database. 
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Gambar 3.30 Desain Interface Maintenance Data Kategori 

G.8 Desain Interface Maintenance Data Periode 

Desain interface maintenance data periode merupakan desain tampilan 

halaman yang nantinya untuk mengatur data periode yang berguna untuk 

menentukan tanggal untuk penggunaan pertanyaan, perubahan pertanyaan dan 

penutupan pertanyaan untuk melakukan perhitungan agar data jawaban yang 

digunakan tetap sama dengan data pertanyaan nantinya. Sehingga menghasilkan 

perhitungan analisis yang tepat dan dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

Adapun informasi yang ditampilkan pada tabel yaitu berisi nomor, kode 

periode, nama periode, tanggal awal, tanggal akhir dan status. Informasi yang 

ditampilkan berdasarkan data yang telah disimpan pada database. 
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Gambar 3.31 Desain Interface Maintenance Data Periode 

G.9 Desain Interface Perhitungan Analisis  

Pada desain interface ini, halaman aplikasi mewajibkan pengguna untuk 

memilih terlebih dahulu periode mana yang akan dilakukan perhitungan hasil 

analisis, lalu pada tahap selanjutnya aplikasi akan menampilkan hasil uji validitas 

dan reliabilitas, analisis kepuasan tamu dan tampilan analisis GAP yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.32, Gambar 3.33, Gambar 3.34, Gambar 3.35 dan Gambar 

3.36. 

Pada halaman cek analisis ini merupakan proses perhitungan data 

kuesioner yang telah diisi oleh tamu hotel yang berfungsi menyajikan informasi 

perhitungan yang menggunakan perhitungan analisis GAP. Untuk melakukan 

perhitungan, pertama pengguna harus menentukan periode yang akan dianalisis 

dengan cara memilih periode .  
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Gambar 3.32 Desain Interface Memilih Periode Analisis 

Setelah menentukan periode yang akan dianalisis makan pengguna akan 

diarahkan pada halaman perhitungan uji validitas dan reliabilitas yang digunakan 

untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah instrumen dan mengetahui ketepatan 

dari instrumen tersebut. 

 

Gambar 3.33 Desain Interface Analisis Uji Validitas & Reliabilitas 
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Pada halaman analisis kepuasan tamu ini berfungsi untuk menyajikan 

perhitungan servqual yang dimana datanya diambil dari data jawaban yang telah 

diisi oleh tamu kemudian disimpan pada database. 

 

Gambar 3.34 Desain Interface Analisis Kepuasan Tamu 

Halaman selanjutnya yaitu analisis GAP yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi dari perhitungan dan berupa grafik yang memudahkan 

pengguna untuk memahami informasi. 

 

Gambar 3.35 Desain Interface Analisis GAP 
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G.10 Desain Interface Report Hasil Analisis 

Desain interface report hasil analisis ini merupakan halamat untuk 

melakukan cetak hasil pertitungan analisis yang berisi grafik dan tabel-tabel 

mengenai informasi dari hasil perhitungan kuesioner yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.36 Desain Interface Report Hasil Analisis. 

 

Gambar 3.36 Desain Interface Report Hasil Analisis 

H. Desain Uji Coba 

Desain uji coba merupakan desain dari uji coba sistem/aplikasi yang telah 

dibangun. Dalam melakukan uji coba ini dengan menggunkan metode pengujian 

black box testing. Pada tabel 3.20 desain uji coba ini merupakan test case yang telah 

direncanakan pada saat uji coba sistem/aplikasi. 

Tabel 3.20 Desain Uji Coba 

No Tujuan Input Output  yang diharapkan 

Pengguna Tamu Hotel 
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No Tujuan Input Output  yang diharapkan 

Pengguna tamu hotel 

1 Mengisi identitas 

tamu hotel 

Memasukkan data 

tamu hotel 

Tampil pertanyaan dan 

skala likert kuesioner 

2 Mengisi identitas 

tamu hotel dengan 

kode unik 

Memasukkan kode 

unik tamu hotel 

Tampil data identitas tamu 

kemudian terdapat 

pertanyaan dan skala likert 

kuesioner 

3 Menyimpan 

jawaban kuesioner  

Memasukkan data 

jawaban kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

jawaban kuesioner berhasil 

disimpan 

Pengguna admin IT 

1 Login karyawan Username dan 

password yang telah 

terdaftar 

Pengguna dialihkan ke 

halaman beranda 

pengguna 

2 Menambah data 

tamu hotel 

Data identitas tamu 

hotel 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil disimpan 

3 Merubah data tamu 

hotel 

Memilih salah satu 

data tamu hotel yang 

akan diubah dan 

memasukkan data 

identitas tamu hotel 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil diperbarui 

4 Menghapus data 

tamu hotel 

Memilih salah satu 

data tamu hotel yang 

akan dihapus 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil dihapus 

5 Menambah data 

karyawan hotel 

Data karyawan hotel Tampil pesan bahwa data 

berhasil disimpan 

6 Merubah data 

karyawan hotel 

Memilih salah satu 

data karyawan hotel 

yang akan diubah dan 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil diperbarui 
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No Tujuan Input Output  yang diharapkan 

memasukkan data 

karyawan hotel 

7 Menambah data 

pertanyaan 

kuesioner  

Data pertanyaan 

kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil disimpan 

8 Merubah data 

pertanyaan 

kuesioner 

Memilih salah satu 

data pertanyaan 

kuesioner yang akan 

diubah dan 

memasukkan data 

pertanyaan kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil diperbarui 

9 Menambah data 

kategori kuesioner  

Data kategori 

kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil disimpan 

10 Merubah data 

kategori kuesioner 

Memilih salah satu 

data kategori 

kuesioner yang akan 

diubah dan 

memasukkan data 

kategori kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil diperbarui 

11 Menambah data 

periode kuesioner  

Data periode 

kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil disimpan 

12 Merubah data 

periode kuesioner 

Memilih salah satu 

data periode kuesioner 

yang akan diubah dan 

memasukkan data 

periode kuesioner 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil diperbarui 

13 Menganalisis 

kuesioner 

Memilih periode 

kuesioner akan 

dianalisis 

Menampilkan halaman 

analisis uji validitas dan 

reliabilitas / analisis 
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No Tujuan Input Output  yang diharapkan 

kepuasan tamu./ analisis 

GAP 

Pengguna front office 

1 Menambah data 

tamu hotel 

Data identitas tamu 

hotel 

Tampil pesan bahwa data 

berhasil disimpan dan 

menampilkan informasi 

kode unik dan namu tamu 

hotel yang baru tersimpan 

Pengguna head manager dan kepala bagian 

1 Membuat report Memilih periode yang 

akan direport lalu 

memilih jenis analisis 

yang akan direport 

Tampil report hasil 

perhitungan analisis 

kepuasan tamu / analisis 

GAP 

 

I. Desain Kuesioner 

Desain kuesioner merupakan desain dari kuesioner berupa tabel yang 

digunanak untuk melakukan uji coba pengguna. Kuesioner ini berguna untuk 

mengetahui dari penggunaan sistem/aplikasi apakah telah sesuai. Dalam tel 

kuesioner ini terdiri dari nomor, pertanyaan, bobot nilai/skala liker untuk 

menentukan bobot penilaian dari pertanyaan kuesioner tersebut yang dapat dilihat 

pada tabel 3.21 desain kuesioner sebagai berikut. 

Tabel 3.21 Desain Kuesioner 

No Pertanyaan 
Penilaian 

SP CP KP SKP 

1 Tampilan halaman sudah sesuai     

2 
Tampilan aplikasi analisis kepuasan tamu 

sesuai kebutuhan pihak instansi 
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No Pertanyaan 
Penilaian 

SP CP KP SKP 

3 
Menu pada halaman berfungsi sesuai dengan 

kebutuhan instansi 
    

4 Proses analisis mudah digunakan      

5 
Proses analisis dapat mempermudah dalam 

mendapatkan hasil analisis kepuasan tamu 
    

6 
Proses analisis dapat mempermudah dalam 

mendapatkan hasil analisis kesenjangan 

kepuasan dan harapan tamu 

    

7 
Tampilan hasil perhitungan analisis dapat 

mempermudah dalam mendapatkan 

informasi kepuasan tamu (user friendly) 

    

8 
Secara keseluruhan tampilan dari user 

interface aplikasi 
    

  

Keterangan Skala Penilaian: 

SP = Sangat Puas (Nilai 4) 

CP = Cukup Puas (Nilai 3) 

KP = Kurang Puas (Nilai 2) 

SKP = Sangat Kurang Puas (Nilai 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 


