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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi Reservasi dan Monitoring Pasien pada Dokter Gigi 

Eka Haryana ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari beberapa 

tahapan antara lain Communication, Planning, Modelling, Construction, dan 

Deployment. Untuk pengembangan pada penelitian ini dapat dilihat lebih rinci 

seperti di bawah ini: 

4.1.1 Penentuan Kebutuhan Pengguna 

Pada penentuan kebutuhan pengguna untuk pembuatan sistem yang akan 

dibuat meliputi kebutuhan dalam menganalisis kebutuhan masalah, analisis data, 

dan analisis alat yang digunakan dalam pembuatan sistem.  

4.1.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Dokter 

Gigi Eka Haryana yang beralamat di Jl. Patiunus No. 51, Jobokuto I, Jobokuto, 

Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.  

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Masalah 

1) Analisis Kebutuhan yang Berjalan 

Dokter Gigi Eka Haryana merupakan sebuah tempat yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang penanganan pasien dalam 

masalah kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan di Dokter Gigi Eka Haryana masih 

menggunakan sistem manual dalam pengambilan nomer antrian. Terlalu 

banyaknya pasien yang membutuhkan pelayanan terhadap dokter gigi ini 

memungkinkan terjadinya proses antrian yang panjang. Cara konvesional ini 

menuntut pasien harus mendaftar dengan cara mendatangi langsung Dokter Gigi 

Eka Haryana. Sistem manual ini menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pasien 

karena mereka harus menunggu lama untuk dipanggil sesuai dengan nomor 
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antrian dan terkadang juga jam operasional Dokter Gigi Eka Haryana tidak 

mencukupi dalam jumlah nomor antrian dengan jumlah calon pasien yang akan 

berobat pada hari itu. 

2) Kelemahan Sistem Yang Berjalan 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 

kelemahan pada sistem yang berjalan diantaranya sebagai berikut: proses 

pengambilan nomor antrian masih dilakukan secara manual yang menyebabkan 

ketidaknyamanan terhadap pasien karena mereka harus menunggu lama untuk 

dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Selain itu, cara konvensional ini 

menyebabkan pasien harus menanyakan nomor antrian yang sedang berjalan 

kepada admin. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan baik dari pasien dan juga 

admin. Selanjutnya, kelemahan lain pada sistem yang berjalan adalah proses 

penyusunan laporan masih menggunakan media konvensional berupa buku tulis 

yang mengakibatkan rentan terjadinya kerusakan dan kehilangan data. 

3) Solusi Pemecah Masalah 

Dalam pemecahan masalah didapatkan sebuah solusi yaitu dengan 

dibuatkanya aplikasi aplikasi Reservasi dan Monitoring Pasien pada Dokter Gigi 

Eka Haryana yang nantinya dapat memudahkan pasien saat pengambilan nomor 

antrian, memudahkan pasien dalam mengetahui nomor antrian yang sedang 

berjalan, dan memudahkan admin saat merekap data pasien setiap kurun waktu 

yang di tentukan sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan data. 

4.1.1.3 Analisis Data 

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan Dokter Gigi Eka 

Haryana, selanjutnya dilakukan analisa untuk mengetahui kebutuhan dari fitur-

fitur yang nantinya akan dibuat. Peneliti melakukan analisis menggunakan data 

diri beserta riwayat reservasi pasien. Data tersebut akan diolah menggunakan 

bahasa pemrograman yang nantinya akan diterapkan dalam database aplikasi yang 

dibuat.  
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4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Alat  

Analisis kebutuhan alat merupakan kebutuhan yang diperlukan peneliti 

dalam merancang sebuah sistem, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

perangkat lunak dan perangkat keras diantaranya sebagai berikut:  

1) Perangkat keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Laptop dengan spesifikasi: 

1. Processor: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @2.80GHz 

2. Memory: 8GB RAM 

3. SSD: 128GB 

4. VGA: GeForce GTX 1050 

b. Smartphone dengan spesifikasi: 

1. Processor: Qualcomm Snapdragon 730(8 nm) 

2. Memory: 6GB RAM 

3. Resolusi: 1080 x 2340 

c. Kabel data untuk smartphone 

2) Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Perangkat lunak yang digunakan pada laptop: 

1. Sistem operasi Windows 10 pro, x64 bit, Version 20H2  

2. Draw.io untuk membuat diagram UML 

3. Visual Studio Code sebagai editor code pada pembuatan aplikasi 

android 

b. Perangkat lunak yang digunakan pada smartphone: 

1. Android 10 sebagai sistem operasi 

4.1.1.5 Desain Sistem  

Dalam penelitian ini, peniliti membuat rancangan sistem menggunakan 

diagram UML(unifed Modelling Language) yang terdiri dari Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram dan juga perancangan interface. 



30 
 

 
 

4.1.2 Perancangan Berorientasi Objek  

4.1.2.1 Perancangan UML 

1. Use Case Diagram 

Penggunaan use case diagram digunakan dalam penjelasan tentang proses 

yang akan dijalankan antara fungsi yang digunakan dengan aktor pada pembuatan 

sistem, pada sistem yang nantinya akan dibuat terdapat 2 aktor yang saling 

bersangkutan dengan sistem, yaitu admin dan pasien dokter gigi Eka Haryana. 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram Aplikasi Reservasi Dokter Gigi 

Tabel 4.1 Deskripsi Use Case 

No Aktor Proses Use Case Keterangan 

1 Admin/Pasien Login 
Admin dan pasien 

melakukan fungsi login 
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dengan memaksukkan e-

mail dan password pada 

aplikasi untuk bisa masuk 

ke sistem 

2 Admin Registrasi Pasien 

Admin dapat melakukan 

registrasi pasien dengan 

memasukkan e-mail, 

password dan data diri 

pasien agar bisa 

mendapatkan akses login 

untuk masuk ke sistem 

3 Admin 
Reservasi Pasien 

Manual 

Admin dapat melakukan 

pendaftarkan pada pasien 

yang ingin berobat untuk 

mendapatkan nomor 

antrian  

4 Admin 
Kelola Monitoring 

Antrian 

Admin dapat melakukan 

perubahan status 

menunggu, berjalan, 

selesai pada kolom pasien 

5 Admin Kelola Data Pasien 

Admin dapat melihat 

informasi data pasien dan 

mengubah atau menambah 

data pasien jika diperlukan 

6 Admin Kelola Laporan Pasien 

Admin dapat mencetak 

laporan pasien reservasi 

sesuai tanggal yang di 

tentukan 

7 Admin/Pasien Logout 
Admin dan pasien dapat 

keluar dari aplikasi dengan 
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melakukan action pada 

menu logout 

8 Pasien 
Reservasi Nomor 

Antrian 

Pasien yang ingin berobat 

dapat melakukan reservasi 

untuk mendapatkan nomor 

antrian 

9 Pasien Lihat Monitoring Pasien 

Pasien dapat melihat 

antrian yang sedang 

berjalan dan mengetahui 

informasi berupa nomor 

antrian, status dan nama 

pasien 

10 Pasien Lihat Notifikasi 

Pasien dapat melihat 

notifikasi pengingat jika 

ada pasien lain yang 

sudah selesai berobat 

guna bisa memperkirakan 

waktu kedatangan ke 

klinik 

 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram dipergunakan untuk membuat gambaran kerja atau 

aktivitas didalam suatu sistem. Berikut ini adalah activity diagram dari aplikasi 

reservasi di Dokter Gigi Eka Haryana: 

1. Activity Diagram Login 

Admin dan pasien melakukan fungsi login dengan memaksukkan e-mail 

dan password pada aplikasi untuk bisa masuk ke sistem. 
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Gambar 4.2 Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram Registrasi Pasien 

Admin dapat melakukan registrasi pasien dengan memasukkan e-mail, 

password dan data diri pasien agar bisa mendapatkan akses login untuk 

masuk ke sistem. 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Registrasi Pasien 

3. Activity Diagram Reservasi Pasien Manual 

Admin dapat melakukan pendaftarkan pada pasien yang ingin berobat 

untuk mendapatkan nomor antrian 
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Gambar 4. 4 Activity Diagram Reservasi Pasien Manual 

4. Activity Diagram Kelola Monitoring Antrian 

Admin dapat melakukan perubahan status menunggu, berjalan, selesai pada 

kolom pasien. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Kelola Monitoring Antrian 
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5. Activity Diagram Kelola Data Pasien 

Admin dapat melihat informasi data pasien dan mengubah atau menambah 

data pasien jika diperlukan. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Kelola Monitoring Antrian 

6. Activity Diagram Kelola Laporan Pasien 

Admin dapat mencetak laporan pasien reservasi sesuai tanggal yang di 

tentukan. 
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Gambar 4.7 Activity Diagram Kelola Laporan Pasien 

7. Activity Diagram Logout 

Admin dan pasien dapat keluar dari aplikasi dengan melakukan action pada 

menu logout. 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Logout 
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8. Activity Diagram Reservasi Nomor Antrian 

Pasien yang ingin berobat dapat melakukan reservasi untuk mendapatkan 

nomor antrian. 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Reservasi Nomor Antrian 

9. Activity Diagram Lihat Monitoring Pasien 

Pasien dapat melihat antrian yang sedang berjalan dan mengetahui informas  i 

berupa nomor antrian, status dan nama pasien. 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Lihat Monitoring Pasien 
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10. Activity Diagram Lihat Notifikasi 

Pasien dapat melihat notifikasi pengingat jika ada pasien lain yang sudah 

selesai berobat guna bisa memperkirakan waktu kedatangan ke klinik. 

 

Gambar 4. 11 Activity Diagram Lihat Notifikasi 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah rangkaian agar dapat berinteraksi antara 

pengguna dengan aplikasi dan menghasilkan  respon dari sistem terhadap 

pengguna, sequence diagram sendiri disusun berdasarkan urutan waktu. Dibawah 

ini adalah sequence diagram pada aplikasi reservasi di Dokter Gigi Eka Haryana. 
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1. Sequence Diagram Login 

Admin dan pasien melakukan fungsi login dengan memaksukkan e-mail dan 

password 

 

Gambar 4. 12 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Registrasi Pasien 

Admin dapat melakukan registrasi pasien dengan memasukkan e-mail, 

password dan data diri pasien agar bisa mendapatkan akses login untuk 

masuk ke sistem. 
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Gambar 4. 13 Sequence Diagram Registrasi Pasien 

3. Sequence Diagram Reservasi Pasien Manual 

Admin dapat melakukan pendaftarkan pada pasien yang ingin berobat untuk 

mendapatkan nomor antrian. 
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Gambar 4. 14 Sequence Diagram Reservasi Pasien Manual 

4. Sequence Diagram Kelola Monitoring  

Admin dapat melakukan perubahan status menunggu, berjalan, selesai pada 

kolom pasien. 

 

Gambar 4.15 Sequence Diagram Kelola Monitoring Antrian 
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5. Sequence Diagram Kelola Data Pasien 

Admin dapat melihat informasi data pasien dan mengubah atau menambah 

data pasien jika diperlukan. 

 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Kelola Data Pasien 

6. Sequence Diagram Kelola Laporan Pasien 

Admin dapat mencetak laporan pasien reservasi sesuai tanggal yang di 

tentukan. 
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Gambar 4.17 Sequence Diagram Kelola Laporan Pasien 

7. Sequence Diagram Logout 

Admin dan pasien dapat keluar dari aplikasi dengan melakukan action pada 

menu logout. 

 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Logout 
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8. Sequence Diagram Reservasi Nomor Antrian 

Admin dan pasien dapat keluar dari aplikasi dengan melakukan action pada 

menu logout. 

 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Reservasi Nomor Antrian 

9. Sequence Diagram Lihat Monitoring Pasien 

Pasien dapat melihat antrian yang sedang berjalan dan mengetahui informasi 

berupa nomor antrian, status dan nama pasien. 

 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Lihat Monitoring Pasien 
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10. Sequence Diagram Lihat Notifikasi 

Pasien dapat melihat notifikasi pengingat jika ada pasien lain. 

 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Lihat Notifikasi 

4.1.2.2 Perancangan Antarmuka / Interface 

Pada tahap merancang suatu interface, harus melakukan sebuah 

implementasi supaya hasil yang nantiya didapatkan dapat dicapai dengan 

maksimal, perancangan harus meliputi halaman login, halaman registrasi pasien, 

halaman reservasi pasien manual, halaman kelola kelola monitoring antrian, 

halaman kelola data pasien, halaman kelola laporan pasien, halaman logout, 

halaman reservasi nomor antrian, halaman monitoring pasien, lihat notifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

1. Login 

Halaman login adalah halaman yang berfungsi untuk masuk ke sistem 

dengan memasukkan email yang di daftarkan dan password yang didaftarkan. 

 

 

Gambar 4. 22 Form Login 
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2. Halaman awal pasien 

Halaman awal pasein ini menampilkan menu-menu yang mempunyai fungsi 

tertentu untuk dijalankan. 

 

Gambar 4. 23 

Gambar 4.23 Halaman Awal Pasien 
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3. Reservasi  nomor antrian 

Pasien yang ingin berobat dapat melakukan reservasi untuk mendapatkan 

nomor antrian. 

 

Gambar 4. 24 

 Gambar 4.24 Reservasi  Nomor Antrian 
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4. Tampilan monitoring 

Pasien dan admin dapat melihat antrian yang sedang berjalan dan 

mengetahui informasi berupa nomor antrian, status dan nama pasien. 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Monitoring 
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5. Profil pasien 

Halaman profil pasien disini menampilan data diri dan disertai menu logout, 

jika ada kesalahan bisa di edit sendiri dari pasien maupun admin. 

 

Gambar 4. 26 Profil Pasien 
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6. Halaman admin 

Halaman Admin ini menampilkan menu-menu yang mempunyai fungsi 

tertentu untuk dijalankan. 

 

Gambar 4. 27 Halaman Admin 
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7. Daftar pasien via admin 

Halaman daftar pasien adalah halaman yang bertujuan untuk 

mendaftarkan pasien. Saat mendaftar dibutuhkan data diri, email dan 

password. 

 

Gambar 4.28 Daftar Pasien Via Admin 
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8. Reservasi nomor antrian via admin 

Admin dapat melakukan pendaftarkan pada pasien yang ingin berobat 

untuk mendapatkan nomor antrian. 

 

Gambar 4.29 Reservasi Nomor Antrian Via Admin 
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9. Laporan Pasien 

Admin dapat mencetak laporan pasien reservasi sesuai tanggal yang di 

tentukan. 

 

Gambar 4.30 Laporan Pasien 

 

4.1.2.3 Pengkodean Sistem  
Saat implementasi perangcangan sistem ini menggunakan aplikasi Visual 

Studio Code sebagai media edit text, disini peneliti merancangan aplikasi 

menggunakan Framework Flutter dan juga menggunakan firebise sebagai 

database dalam pembuatan aplikasi. 
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1. Halaman login 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman login 

 

Gambar 4. 31 Halaman Login 

2. Halaman registrasi pasien 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman registrasi 

pasien 

 

Gambar 4. 32 Halaman Registrasi Pasien 
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3. Halaman dashboard admin 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman dashboard 

admin 

 

Gambar 4. 33 Halaman Dashboard Admin 

4. Halaman dashboard pasien 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman dashboard 

pasien 

 

Gambar 4. 34 Halaman Dashboard Pasien 
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5. Halaman reservasi pasien manual 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman reservasi 

pasien manual 

 

Gambar 4. 35 Halaman Reservasi Pasien Manual 

6. Halaman kelola monitoring antrian 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman kelola 

monitoring antrian 

 

Gambar 4. 36 Halaman Kelola Monitoring Antrian 
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7. Halaman data pasien 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman data pasien 

 

Gambar 4. 37 Halaman data pasien 

8. Halaman laporan pasien 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman laporan pasien 

 

Gambar 4. 38 Halaman Laporan Pasien 
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9. Halaman logout pasien dan admin 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman logout pasien 

dan admin 

 

Gambar 4. 39 Halaman Logout Pasien Dan Admin 

10. Halaman reservasi nomor antrian pasien 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman reservasi 

nomor antrian pasien 

 

Gambar 4. 40 Halaman Reservasi Nomor Antrian Pasien 
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11. Halaman monitoring antrian 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan halaman monitoring 

antrian 

 

Gambar 4. 41 Halaman Monitoring Antrian 

12. Notifikasi 

Dibawah ini adalah source code untuk menampilkan notifikasi 

 

Gambar 4. 42 Notifikasi  



62 
 

 
 

4.1.2.4 Implementasi Sistem  
Implementasi sistem adalah tahapan untuk penerapan sistem yang 

dilakukan sesuai dengan rancangan database yang dibuat dan pembuatan 

rancangan sistem tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograma dart dengan 

Framework Flutter. Dibawah ini merupakan implementasi dari aplikasi reservasi 

di Dokter Gigi Eka Haryana : 

1. Tampilan splash screen 

Tampilan splash screen keluar sebelum masuk di halaman login. 

 

Gambar 4. 43 Tampilan Splash Screen 
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2. Halaman Login 

Halaman login adalah halaman yang berfungsi untuk masuk ke sistem 

dengan memasukkan email yang di daftarkan dan password yang di 

daftarkan 

 

Gambar 4. 44 Halaman Login  
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3. Halaman dashboard admin 

Halaman Admin ini menampilkan menu-menu yang mempunyai fungsi tertentu 

untuk dijalankan. 

 

Gambar 4. 45 Halaman Dashboard Admin  
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4. Halaman dashboard pasien 

Halaman awal pasein ini menampilkan menu-menu yang mempunyai fungsi 

tertentu untuk dijalankan. 

 

Gambar 4. 46 Halaman Dashboard Pasien 
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5. Halaman registrasi pasien 

Halaman daftar pasien adalah halaman yang bertujuan untuk mendaftarkan 

pasien. Saat mendaftar dibutuhkan data diri, email dan password. 

 

Gambar 4. 47 Halaman Registrasi Pasien 

 

 

 

 



67 
 

 
 

6. Halaman reservasi pasien manual 

Admin dapat melakukan pendaftarkan pada pasien yang ingin berobat untuk 

mendapatkan nomor antrian. 

 

Gambar 4. 48 Halaman Reservasi Pasien Manual 
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7. Halaman kelola monitoring antrian 

Admin dapat melakukan perubahan status menunggu, berjalan, selesai pada 

kolom pasien. 

 

Gambar 4. 49 Halaman Kelola Monitoring Antrian 
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8. Halaman data pasien 

Admin dapat melihat informasi data pasien dan mengubah atau menambah 

data pasien jika diperlukan 

 

Gambar 4. 50 Halaman Data Pasien 
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9. Halaman laporan pasien 

Admin dapat mencetak laporan pasien reservasi sesuai tanggal yang di 

tentukan. 

 

Gambar 4. 51 Halaman Laporan Pasien Dan Hasil Laporan 
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10. Halaman logout pasien dan admin 

Admin dan pasien dapat keluar dari aplikasi dengan melakukan action pada menu 

logout. 

 

Gambar 4. 52 Halaman Logout Pasien Dan Admin 
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11. Halaman reservasi nomor antrian pasien 

Pasien yang ingin berobat dapat melakukan reservasi untuk mendapatkan 

nomor antrian. 

 

Gambar 4. 53 Halaman Reservasi Nomor Antrian Pasien 
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12. Halaman monitoring antrian 

Pasien dapat melihat antrian yang sedang berjalan dan mengetahui informasi 

berupa nomor antrian, status dan nama pasien. 

 

Gambar 4. 54 Halaman Monitoring Antrian 

 

 

 

 



74 
 

 
 

4.1.3 Tahapan Pengujian 

Tahapan pengujian dilakukan uji coba pada sistem yang sudah dibuat. Tahap  

ini  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  bahwa  sistem   dapat menjalankan 

inputan dengan baik, dan dapat mengetahui kalau output yang dihasilkan sudah 

valid atau belum. Disini peneliti menggunakan metode blackbock testing. 

Tabel 4. 2 Tahapan Pengujian 
No Modul Prasyarat Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

 

 

 

1 

 

 

 

Login 

Setelah Pasien 

dan admin 

membuka 

aplikasi, pasien 

dan admin 

diwajibkan login 

dengan mengisi 

mail dan 

password yang 

sudah terdaftar. 

Setelah login 

admin dan 

pasien masuk ke 

halaman utama 

aplikasi dan 

dapat 

menjalankan 

menu yang 

tersedia. 

 

 

 

Valid 

 

 

2 

 

Registrasi 

Pasien 

Setelah admin 

login ke aplikasi, 

admin dapat 

memilih menu 

Daftar pasien 

Baru. 

Dapat 

mendaftarkan 

pasien agar bisa 

login ke sistem 

dengan input 

email, password 

dan data diri. 

 

 

Valid 
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3 

 

 

Reservasi 

Pasien 

Manual 

Setelah admin 

login ke aplikasi, 

admin dapat 

memilih menu 

reservasi pasien 

manual. 

admin dapat 

mendaftarkan 

pasien yang 

ingin berobat 

tanpa 

menggunakan 

aplikasi dengan 

menggunakan 

no rekam medis 

yang sudah di 

daftarkan. 

 

 

 

Valid 

 

 

4 

 

Reservasi 

nomor 

antrian 

Setelah pasien 

login ke aplikasi, 

pasien dapat 

memilih menu 

Reservasi nomor 

antrian 

Pasien yang 

ingin berobat 

dapat 

mendapatkan 

nomor antrian 

dengan mimilih 

tombol 

“dapatkan 

nomor antrian” 

untuk bisa 

mendapatkan 

nomor antrian. 

 

 

Valid 

 

 

5 

 

 

Monitoring 

nomor 

antrian 

Setelah admin 

login dan pasien 

ke aplikasi, 

admin dan pasien 

dapat memilih 

menu monitoring 

nomor antrian 

Setelah pasien 

mendatkan 

nomor antrian, 

pasien dan 

admin bisa 

memantau 

nomor antrian 

 

 

Valid 
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yang berjalan. 

 

6 

 

Laporan data 

pasien 

Setelah admin 

login ke aplikasi, 

admin dapat 

memilih menu 

laporan data 

pasien. 

Admin dapat 

mencetak 

laporan pasien 

reservasi sesuai 

tanggal yang di 

tentukan. 

 

Valid 

 

 

7 

 

 

Data Pasien 

Setelah admin 

login ke aplikasi, 

admin dapat 

memilih menu 

data pasien. 

Admin dapat 

melihat data diri 

pasien yang 

sudah mendaftar 

di aplikasi 

Reservasi 

Dokter Gigi Eka 

Haryana 

 

 

Valid 

 

8 

 

Profil 

Setelah login ke 

aplikasi, admin 

dan pasien  dapat 

memilih menu 

profil. 

Admin dan 

pasien dapat 

melihat data diri 

dan bisa dirubah 

jika ada 

kesalahan. 

 

Valid 

9 Halaman 

utama 

Setelah login 

admin dan pasien 

diarahkan ke 

halaman utama. 

Dapat memilih 

menu yang di 

sediakan 

aplikasi. 

Valid 

 

 

10 

 

 

Logout 

Setelah login ke 

aplikasi, admin 

dan pasien  dapat 

memilih menu 

profil kemudian 

Admin dan 

pasien dapat 

keluar dari 

aplikasi dengan 

melakukan 

 

 

Valid 
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logout. action pada 

menu logout. 

 

 

4.2 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.2.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 
Berdasarkan pengujian yang telah di lakukan  menggunakan metode 

blackbox didapatkan hasil bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi 

sistem yang dibuat dan sesuai dengan inputan yang diberikan. Sehingga dapat 

disimpulkan  bahwa aplikasi sudah valid dan berjalan sesuai dengan apa yang di 

harapkan. 

4.2.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.2.2.1 Validasi Ahli Materi 
Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi admin Dokter Gigi Eka 

Haryana sebagai acuan untuk menilai kelayakan aplikasi sebelum digunakan : 

Tabel 4. 3 Validasi Ahli Materi 
No. INDIKATOR Nilai 

1. 

Apakah Aplikasi Reservasi Dokter Gigi Eka 

Haryana sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada 

di Klinik Dokter Gigi Eka Haryana? 

3 

2. 

Apakah Aplikasi Reservasi Dokter Gigi Eka 

Haryana ini bermanfaat untuk mengetahui nomor 

antrian pasien yang sedang berjalan ? 

3 

3. 
Apakah aplikasi Reservasi Dokter Gigi Eka 

Haryana ini memudahkan pasien saat berobat ? 
3 

4. 

Apakah aplikasi ini dapat membantu admin Dokter 

Gigi Eka Haryana dalam mengelola laporan pasien 

setiap harinya? 

3 

 Jumlah Soal Pengujian 4 

 Jumlah Skor Ideal 12 
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 Jumlah Nilai Pengujian 12 

 Persentase Kelayakan 100 % 

 Kriteria Sangat Layak 

 

 

4.2.2.2 Validasi Ahli Media 
Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media yang bertujuan untuk 

mengumpulkan saran dan juga pendapat agar nantinya dapat dibenahi dalam 

aplikasi Reservasi Dokter Gigi Eka Haryana di klinik Dokter Gigi Eka Haryana. 

 

Tabel 4.4 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

Tabel 4.5 Validasi Ahli Media 

No. INDIKATOR Nilai 

1. Tampilan aplikasi sudah sesuai kebutuhan 3 

2. Fungsi login berjalan dengan baik 3 

3. Fungsi registrasi berjalan dengan baik 3 

4. Fungsi monitoring pasien berjalan dengan baik 3 

5. Fungsi edit profil berfungsi dengan baik 3 

6. Fungsi notifikasi berjalan dengan baik 3 

7. Fungsi laporan berjalan dengan baik 3 

8. Fungsi button berfungsi dengan baik 3 

9. Fungsi logout berjalan dengan baik 3 

 Jumlah Soal Pengujian 9 
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Tabel 4. 6 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

4.2.2.3 Hasil Angket Responden 
Penilaian aplikasi Reservasi Dokter Gigi Eka Haryana dengan 

menyebar angket yang berisikan 4 pertanyaan kepada 30 responden Masyarakat 

Jepara. Berikut ini rekap hasil nilai sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan. 

Tabel 4. 7 Hasil Angket Responden 
No. INDIKATOR Nilai 

1. 

Apakah aplikasi reservasi pada Dokter gigi Eka 

Haryana diperlukan dalam meningkatkan 

pelayanan? 

123 

2. 

Apakah aplikasi ini memudahkan masyarakat 

dalam menerima informasi di Dokter Gigi Eka 

haryana ? 

114 

3. 
Apakah aplikasi ini membantu masyarakat saat 

berobat di Dokter Gigi Eka Haryana? 
121 

4. 

Apakah aplikasi ini dapat membantu admin Dokter 

Gigi Eka Haryana dalam mengelola laporan setiap 

harinya? 

115 

 Jumlah Skor Ideal 27 

 Jumlah Nilai Pengujian 27 

 Persentase Kelayakan 100 % 

 Kriteria Sangat Layak 
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 Jumlah Soal Pengujian 4 

 Jumlah Skor Ideal 600 

 Jumlah Nilai Pengujian 473 

 Persentase Kelayakan 78% 

 Kriteria Sangat Layak 

 

Tabel 4. 8 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


