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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Database

Konfigurasi database MySQL dilakukan dengan menggunakan perangkat

lunak pendukung phpdesigner. Hasil dari pembuatan database dalam aplikasi dapat

dilihat pada gambar 4.1.

Database Aplikasi
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4.2 Antarmuka

4.2.1 Halaman Utama

Halaman utama merupakan tampilan utama dari aplikasi yang dapat dilihat

oleh mahasiswa dan admin. Tampilan halaman utama aplikasi dapat dilihat pada

Gambar 4.2.

Halaman Utama Aplikasi

4.2.2 Halaman Artikel

Halaman artikel berisi hal-hal yang berkaitan dengan kampus yang dapat

dilihat oleh mahasiswa dan admin. Tampilan halaman artikel dapat dilihat pada

gambar 4.3.

Halaman Artikel
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4.2.3 Halaman Login Mahasiswa

Halaman login mahasiswa berfungsi untuk memberikan keamanan di dalam

sistem. Mahasiswa terlebih dahulu harus mengisi Username atau nim, password

dan captcha yang benar sebelum masuk ke dalam sistem pengaduan. Tampilan

halaman login mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Halaman Login Mahasiswa

4.2.4 Halaman Utama Pengaduan

Halaman utama pengaduan berfungsi untuk memberikan aspirasi atau

keluhan kepada fakultas atau pun prodi berdasarkan kategori. Sebelum

mahasiswa memberikan aspirasi dan keluhannya, mahasiswa harus mengisi

judul, memilih tujuan pengaduan fakultas atau prodi, dan memilih kategori yang

terdiri dari fasilitas, pelayanan, dan akademik. Tampilan halaman utama

pengaduan dapat dilihat pada Gambar 4.5.
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Halaman Utama Pengaduan

4.2.5 Halaman Selesai Pengaduan

Halaman selesai pengaduan merupakan tampilan dari mahasiswa yang

sudah memberikan aspirasi dan keluhannya berdasarkan kategori dan

tujuannya. Tampilan halaman selesai pengaduan dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Halaman Selesai Pengaduan
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4.2.6 Halaman Login Admin

Halaman login merupakan halaman yang pertama muncul pada saat mulai

menjalankan aplikasi. Halaman login berfungsi untuk memberikan keamanan

di dalam sistem, admin terlebih dahulu harus mengisi username, password dan

captcha yang benar sebelum masuk ke dalam sistem. Tampilan halaman login

admin dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Halaman Login Admin

4.2.7 Halaman Utama Admin

Halaman utama admin merupakan tampilan utama dari aplikasi yang dapat

dilihat oleh admin. Tampilan halaman utama admin dapat dilihat pada Gambar

4.8.

Halaman Utama Admin
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4.2.8 Halaman Petugas

Halaman petugas berfungsi untuk mendata petugas, menambahkan petugas,

mencari petugas, mengubah data dan mengubah password petugas dan

menghapus data petugas. Tampilan halaman petugas dapat dilihat pada Gambar

4.9.

Halaman Petugas

4.2.9 Halaman Mahasiswa

Halaman mahasiswa berfungsi untuk mendata mahasiswa, menambahkan

mahasiswa, mencari mahasiswa berdasarkan fakultas, prodi, dan tahun

angkatan, menghapus data mahasiswa. Tampilan halaman mahasiswa dapat

dilihat pada Gambar 4.10.

Halaman Mahasiswa
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4.2.10 Halaman Fakultas

Halaman Fakultas berfungsi untuk mendata fakultas berdasarkan kode

fakultas, menambah fakultas, mencari fakultas, dan menghapus fakultas.

Tampilan halaman fakultas dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Halaman Fakultas

Halaman fakultas juga terdapat halaman prodi. Isi dari prodi tersebut

berdasarkan data setiap fakultasnya. Tampilan halaman prodi dapat dilihat pada

Gambar 4.12.

Halaman Prodi
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4.4.11 Halaman Kategori

Halaman kategori berfungsi untuk memberikan tujuan kepada mahasiswa,

halaman kategori bisa menambahkan kategori, menghapus kategori, dan

mencari kategori. Tampilan pada halaman kategori bisa dilihat pada Gambar

4.13.

Halaman Kategori

4.4.12 Halaman Pengaduan

Halaman pengaduan berfungsi untuk mendata hasil pengaduan dari aspirasi

dan keluhan mahasiswa, data pengaduan juga sudah menempatkan berdasarkan

tujuan dan kategori. Halaman pengaduan juga berfungsi untuk mencari

berdasarkan tujuan dan ketegori, petugas atau admin bisa konfirmasi pengaduan

sudah ditangani atau pun belum ditangani, menghapus pengaduan yang sudah

di tangani, dan mencetak hasil laporan. Tampilan halaman pengaduan dapat

dilihat pada Gambar 4.14.

Halaman Pengaduan
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4.4.13 Halaman Blog

Halaman blog berfungsi untuk menambahkan artikel, mengedit artikel,

menghapus artikel, mencari artikel. Tampilan halaman blog dapat dilihat pada

Gambar 4.15.

Halaman Blog

4.4.14 Halaman Setting Slide

Halaman setting slide berfungsi untuk menambahkan gambar pada halaman

utama agar lebih menarik, halaman setting slide juga bisa menghapus gambar.

Tampilan halaman setting slide bisa dilihat pada Gambar 4.16.

Halaman Setting Slide
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4.4.15 Halaman Setting Tahun

Halaman setting tahun berfungsi untuk mengaktifkan tahun angkatan

mahasiswa yang akan di input pada halaman mahasiswa, halaman setting tahun

bisa menambahkan tahun angkatan, mengahapus tahun angkatan dan

mengaktifkan tahun angkatan. Tampilan halaman setting tahun dapat dilihat

pada Gambar 4.17.

Halaman Setting Tahun

Halaman setting jumlah pengaduan berfungsi untuk memberi batasan

pengaduan kepada mahasiswa yang akan memberikan aspirasi dan keluhan.

Tampilan halaman setting jumlah pengaduan dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Halaman Setting Jumlah Pengaduan
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4.4.16 Halaman Laporan Pengaduan

Halaman data pengaduan berfungsi untuk mendata hasil pengaduan yang

akan di proses, data hasil pengaduan sudah berdasarkan filter pada tanggal,

tujuan dan kategori yang mau di proses. Tampilan halaman Laporan pengaduan

dapat dilihat pada Gambar 4.19

Halaman Laporan Pengaduan
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4.3 Pengujian

Pengujian dilakukan bertujuan untuk melihat hasil eksekusi dan fungsionalitas berdasarkan analisis kebutuhan. Hasil pengujian

dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Hasil Pengujian Website

No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

1. Tombol

PENGADUAN

pada halaman

masuk

Pengguna masuk ke

halaman login

mahasiswa

Berhasil

2. LOGIN pada

halaman masuk

pengaduan

dengan

authentication

valid

Pengguna masuk ke

halaman pengaduan

Berhasil
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No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

3. LOGIN pada

halaman

pengaduan

dengan

authentication

tidak valid

Pengguna tidak

dapat masuk ke

halaman pengaduan

Berhasil

4. Tombol

PENGADUAN

pada halaman

masuk

Pengguna masuk ke

halaman isi

pengaduan

Berhasil

5. Tombol KIRIM

pada halaman isi

pengaduan

Data dari pengguna

masuk ke database,

Setelah tombol

diklik

Berhasil
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No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

6. Data yang sudah

sukses dikirim

di halaman

pengaduan

Diberikan peringatan

kepada pengguna

Berhasil

7. Tombol

LOGOUT pada

halaman

pengaduan

Pengguna masuk ke

halaman awal

pengaduan

Berhasil
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No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

8. LOGIN pada

halaman login

admin dengan

authentication

valid

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

admin

Berhasil

9. LOGIN pada

halaman login

admin dengan

authentication

tidak valid

Setelah tombol

diklik pengguna

tidak dapat masuk ke

halaman admin

Berhasil

10. Tombol

PETUGAS pada

halaman admin

Setelah tombol

petugas diklik

pengguna  masuk ke

halaman petugas

Berhasil
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No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

11. Tombol

MAHASISWA

pada halaman

admin

Setelah tombol

petugas diklik

pengguna masuk ke

halaman mahasiswa

Berhasil

12. Tombol

FAKULTAS

pada halaman

admin

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

fakultas

Berhasil

13. Tombol PRODI

pada halaman

fakultas

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

prodi

Berhasil

14. Tombol

KATEGORI

pada halaman

admin

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

kategori

Berhasil
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No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

15. Tombol

PENGADUAN

pada halaman

admin

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

pengaduan

Berhasil

16. Data pengaduan

yang pernah

dikirim di

halaman isi

pengaduan

Data diambil dari

database dan di

tampilkan pada

halaman pengaduan

berdasarkan judul,

tujuan, kategori, dan

tanggal

Berhasil

17. Tombol BLOG

pada halaman

admin

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

blog

Berhasil
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No Kasus Uji Test Case
Hasil yang

Diharapkan
Hasil Status

18. Tombol SLIDE

pada halaman

admin

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

slide

Berhasil

19. Tombol

TAHUN pada

halaman admin

Setelah tombol

diklik pengguna

masuk ke halaman

tahun

Berhasil

20. Tombol

JUMLAH

PENGADUAN

pada halaman

admin

Setelah tombol

diklik engguna

masuk ke halaman

jumlah pengaduan

Berhasil
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4.4 Pembahasan

Dari pengujian perangkat lunak dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Informasi dari mahasiswa dapat disampaikan melalui fasilitas web penanganan

keluhan, Informasi yang dapat sampaikan oleh mahasiwa adalah:

a. Akademik.

b. Fasilitas.

c. Pelayanan.

2. Tanggapan admin dapat disampaikan melalui fasilitas web penanganan keluhan

Tanggapan yang dapat disampaikan admin dapat berbentuk:

a. Konfirmasi dalam bentuk notification bahwa pengaduan atau keluhan

sudah di tangani.

b. Konfirmasi dalam bentuk notification bahwa pengaduan atau keluhan

belum di tangani.

3. Software ini memiliki kelebihan sebagai berikut:

c. Mudah untuk digunakan oleh mahasiswa.

d. Software mampung menampung keluhan mahasiswa secara online.

e. Memiliki fitur tujuan berdasarkan kategori, fakultas, dan prodi.

f. Software penanganan keluhan bisa memberikan batasan pengaduan kepada

mahasiswa.

g. Mampu menghasilkan laporan pengaduan.

4. Software ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

a. Software belum bisa memberikan tindakan secara bertahap, dan tercatat

hanya sekedar notification.


