
32 

 

4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas hasil dari implementasi rancangan sistem 

atau aplikasi yang telah digambarkan pada bab sebelumnya. Dalam proses 

implementasi tersebut dibutuhkan perangkat yang mendukung baik itu dari segi 

perangkat keras maupun perangkat lunak. 

Perangkat lunak yang digunakan pada skenario implementasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 10 Pro Edition 

2. XAMPP versi 3.2.2 sebagai local server yang didalamnya berisikan 

MariaDB versi 10.1.19 dan PHP versi 7.0.13 

3. Framework Laravel versi 5.4 

Untuk perangkat keras yang digunakan dalam scenario implementasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Intel Core I3-3217U clock speed 1.8 GHz 

2. 4 Gb RAM 

3. Kapasistas penyimpanan minimum 100 Mb 

4. Monitor SVGA dengan resolusi 1366 x 768 

5. Keyboard dan mouse yang memadai 

4.1 Implementasi Sistem 

Pada tahap implementasi ini akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai 

perspektif calon jamaah dan perspektif customer service. Kedua pengguna tersebut 

memiliki peran masing-masing dalam mengakses aplikasi automated customer 

service. 
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Untuk perspektif dari calon jamaah, maka pengguna akan langsung 

mendapatkan tampilan antar muka untuk melakukan kegiatan tanya jawab sebagai 

berikut, 

 

Gambar 4.1 Tampilan antar muka automated customer service 

Pada tampilan antar muka diatas, terdapat kolom pertanyaan yang 

digunakan calon jamaah untuk memasukkan pertanyaan dan sebuah tombol “cari 

jawaban” untuk men-submit pertanyaan tersebut. Kemudian sistem akan mengolah 

pertanyaan tersebut untuk menghasilkan jawaban yang paling sesuai, berikut hasil 

dari proses pencarian jawaban dengan jawaban yang paling tepat, 

 

Gambar 4.2 Tampilan hasil pencarian jawaban 
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Apabila pertanyaan dari calon jamaah tidak sesuai dengan pertanyaan yang 

ada pada knowledge-based yang tersimpan dalam basis data, maka akan 

memberikan notifikasi bahwa pertanyaan yang diajukan belum dapat ditangani 

melalui sistem dan menyarankan untuk menghubungi bagian customer service 

secara langsung. Berikut tampilan dari penanganan jawaban yang tidak terjawab, 

 

Gambar 4.3 Tampilan penanganan jawaban yang tidak terjawab 

Untuk perspektif dari customer service, pengguna harus memasukkan 

email dan password pada halaman login yang telah disediakan. Tampilan login 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut, 

 

Gambar 4.4 Tampilan halaman login 
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Setelah pengguna berhasil masuk kedalam sistem, maka pengguna dari 

aplikasi akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama ini, pengguna akan 

diberikan informasi mengenai jumlah pertanyaan yang belum terjawab. Selain 

informasi dari jumlah pertanyaan yang belum terjawab, pada halaman utama juga 

terdapat quick-menu yang membantu pengguna mengakses menu yang ada pada 

aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut, 

 

Gambar 4.5 Tampilan halaman utama 

Selain halaman utama, juga terdapat halaman pertanyaan dan halaman 

karyawan. Untuk halaman pertanyaan, merupakan halaman yang menampilkan 

semua data pertanyaan yang tersimpan kedalam aplikasi, baik pertanyaan yang 

telah terjawab maupun pertanyaan yang belum terjawab. Tampilan halaman 

pertanyaan dapat dilihat pada gambar berikut, 
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Gambar 4.6 Tampilan halaman pertanyaan 

Selain menampilkan data pertanyaan, pengguna dapat menambahkan, 

mengubah, atau menghapus pertanyaan dan jawaban melalui halaman ini dengan 

menekan tombol-tombol seperti tombol tambah pertanyaan untuk menambahkan 

pertanyaan, tombol ubah untuk mengubah pertanyaan dan jawaban, dan hapus 

untuk menghapus pertanyaan dan jawaban. Apabila pengguna menekan tombol 

tambah pertanyaan atau ubah, maka pengguna akan diarahkan pada halaman 

tambah atau ubah pertanyaan dan jawaban, sesuai dengan tombol yang ditekan. 

Pada halaman ini pengguna hanya perlu mengisikan pertanyaan dan jawaban yang 

ingin ditambahkan atau diubah, kemudian sistem akan menyimpannya kedalam 

basis data. Jika proses menyimpan data telah selesai, pengguna akan diarahkan 

kembali ke halaman pertanyaan. 

Sama seperti halnya dengan halaman pertanyaan, pada halaman karyawan 

akan menampilkan semua data karyawan yang dapat menggunakan sistem. Akan 
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tetapi tidak semua pengguna dari aplikasi dapat menambahkan, mengubah atau 

menghapus data karyawan tersebut, hanya pengguna yang berstatus admin atau 

pemilik perusahaan saja yang dapat melakukannya. Untuk tampilan dari halaman 

karyawan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut, 

 

Gambar 4.7 Tampilan halaman karyawan 

Untuk menambahkan atau mengubah data karyawan, pengguna yang 

memiliki hak akses perlu mengisikan nama, email, password, nomor telepon, dan 

alamat. Apabila ada salah satu dari data tersebut ada yang tidak diisi maka data 

yang telah dimasukkan tidak akan tersimpan dan memberi peringatan bahwa 

terdapa data yang tidak lengkap dengan memberi warna pada data yang belum terisi 

tersebut. 

Selain dapat mengetahui data pertanyaan dan data karyawan yang dimiliki, 

dari aplikasi yang telah dibangun dapat mengetahui siapa saja yang telah 

menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada menu customer yang 

menampilkan data pengguna aplikasi yang terdiri dari nama, nomor telepon, email, 

pertanyaan yang diajukan, dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk lebih 

jelasnya dapat melihat pada gambar berikut, 
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Gambar 4.8 Tampilan halaman customer 

4.2 Evaluasi Sistem 

Setelah proses implementasi selesai, proses selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah evaluasi atau melakukan pengujian pada aplikasi yang telah 

dibangun. Langkah-langkah pengujian yang digunakan akan mengacu sesuai pada 

bab sebelumnya, yang dimana akan dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya 

unit testing, integration dan system testing, dan uji akurasi aplikasi. Untuk hasil dari 

masing-masing tahapan pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut, 

Tabel 4.1 Hasil Unit Testing 

No Nama 

Fungsi 

Inputan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Evaluasi 

1. Tokenizing Anton sedang 

mempelajari 

matakuliah 

akuntansi 

sebelum UTS 

[Anton], [sedang], 

[mempelajari], 

[matakuliah], 

[akuntansi], 

[sebelum], [UTS] 

[Anton], [sedang], 

[mempelajari], 

[matakuliah], 

[akuntansi], 

[sebelum], [UTS] 

2. Filtering Saya pergi ke 

malang untuk 

[Saya], [pergi], 

[malang], 

[Saya], [pergi], 

[malang], 
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No Nama 

Fungsi 

Inputan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Evaluasi 

mengunjungi 

teman berlibur 

di sana 

[mengunjungi], 

[teman], 

[berlibur], [sana] 

[mengunjungi], 

[teman], [berlibur], 

[sana] 

3. Stemming Ardi sempat 

melihat 

kecelakaan yang 

menewaskan 

dua orang 

[Andi], [sempat], 

[lihat], 

[kecelakaan], 

[yang], [tewas], 

[dua], [orang] 

[Andi], [sempat], 

[lihat], 

[kecelakaan], 

[yang], [tewas], 

[dua], [orang] 

4. Semantic / 

Similarity 

Data 1: Apakah 

saya bisa 

memiliki buku 

itu? 

 

Data 2: Apakah 

saya bisa 

mempunyai 

buku itu? 

Nilai similairity: 

80 – 90% 

Nilai similarity: 

83% 

 

Tabel 4.2 Hasil Integration dan System Testing 

No Nama 

Fungsi 

Inputan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Evaluasi 

1. Menjawab 

pertanyaan 

Data calon 

pelanggan beserta 

data pertanyaan 

yang diajukan, 

contoh: 

Data customer: M 

Hanif 

Data pertanyaan: 

Kapankah 

keberangkatan haji 

tahun 2017? 

Data calon 

pelanggan dan 

data pertanyaan 

dapat tersimpan 

kedalam basis 

data. Selain itu, 

aplikasi dapat 

memberikan 

jawaban sesuai 

dengan 

pertanyaan yang 

diajukan.  

Data dapat 

tersimpan sesuai 

dengan yang 

diharapkan. 

2. Maintenance 

Pertanyaan 

(tambah 

pertanyaan) 

Data pertanyaan 

beserta jawaban 

dari pertanyaan 

tersebut, contoh: 

Data pertanyaan 

dan jawaban 

dapat tersimpan 

Data dapat 

tersimpan sesuai 

dengan yang 

diharapkan. 
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No Nama 

Fungsi 

Inputan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Evaluasi 

Data pertanyaan: 

Data jawaban: 

kedalam basis 

data. 

3. Maintenance 

Pertanyaan 

(ubah 

pertanyaan) 

Data pertanyaan 

beserta jawaban 

dari pertanyaan 

tersebut, contoh: 

Data pertanyaan: 

Data jawaban: 

Data pertanyaan 

dan jawaban 

yang telah 

tersimpan dalam 

basis data dapat 

diubah dengan 

data pertanyaan 

dan jawaban 

yang baru 

Data dapat 

tersimpan sesuai 

dengan yang 

diharapkan. 

4. Maintenance 

Pertanyaan 

(hapus 

pertanyaan) 

ID pertanyaan yang 

ingin dihapus 

Data pertanyaan 

dan jawaban 

yang telah 

tersimpan dalam 

basis data dapat 

dihapus, selama 

tidak memiliki 

relasi dengan 

basis data 

dengan 

pertanyaan yang 

diajukan oleh 

calon pelanggan.  

 

Apabila data 

tersebut 

memiliki relasi 

dengan tabel 

yang lain, maka 

button hapus 

tidak dapat di 

tekan. 

Data dapat 

terhapus sesuai 

dengan yang 

diharapkan. 

 

Berdasarkan hasil uji akurasi data pada yang dapat dilihat pada Lampiran 

3, diketahui beberapa informasi sebagai berikut, 

a. Jumlah Pertanyaan yang dapat terjawab dengan sistem 64 pertanyaan,  
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b. Jumlah Pertanyaan yang dapat terjawab tetapi tidak relevan 13 pertanyaan,  

c. Jumlah Pertanyaan yang tidak terjawab 23 pertanyaan, 

Beberapa informasi tersebut kemudian dimasukkan kedalam formula 

perhitungan akurasi yang telah ditentukan pada bab sebelumnya sebagai berikut, 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 +  𝐹𝑁 + 𝐹𝑁
× 100% =  

64

100
× 100% = 64%  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑒 = (1 − 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒) × 100% = (1 − 0,64) × 100% = 36%  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ada pada lampiran 4 mengenai 

data hasil antrean, terdapat 1 calon pelanggan yang harus mengantre untuk 

mengunngu waktu konsultasi. Jika dibandingkan data yang dimiliki perusahaan, 

dari 20 calon pelanggan pertama terdapat 2 (dua) orang yang harus mengantre untuk 

melakukan konsultasi dan 1 (satu) orang yang batal dalam melakukan konsultasi. 

Dari paparan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

aplikasi automated customer service dapat mengurangi jumlah antrean atau hilang 

nya calon pelanggan.


