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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi menggunakan metode Prototype yang terdiri dari 4 

bagian utama, yaitu : Comunication, Quick plan, Modelling dan Quick Design, 

Construction of Prototype, Deployment Delivery and Feedback.  

4.1.1 Communication 

Dalam tahapan ini peneliti telah melakukan observasi dan wawancara pada 

pihak terkait penyedia layanan portal lapor bupati jepara, dalam hal ini adalah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Wawancara terebut 

peneliti lakukan pada tanggal 11 Februari 2018 di kantor DisKominfo yang 

beralamatkan di Jl. Pelabuhan Kartini No.1, Panggang I, Panggang, Kec. Jepara, 

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418.  

Peneliti bertemu dengan bapak Setyanto,SH.MH dan melakukan 

perbincangan terkait portal lapor bupati yang saat ini sudah berjalan di Kabupaten 

Jepara.  

Dalam wawancara tersebut bapak Setyanto,SH.MH menyebutkan bahwa 

portal yang saat ini berjalan hanyalah lewat beberapa portal media sosial yaitu 

whatsapp, facebook, twitter dan SMS. Alur pelaporannya adalah sebagai berikut 

:  

1. Pelapor melaporkan masalah melalui salah satu portal yang disediakan.  

2. Admin menanggapi laporan tersebut kemudian mengupload / 

membagikan laporan tersebut ke dalam grup Whatsapp yang 

beranggotan kepala dinas yang ada di Jepara.  

3. Laporan ditanggapi. 

Menurut beliau kekurangan dalam portal yang sekarang berjalan adalah : 

saat laporan yang di upload admin ke dalam group tersebut masih banyak ditemui 

kasus like dan dislike, terutama jika laporan tersebut terkait dengan dinas yang 

ditangani oleh kepala dinas terkait. Artinya, penanganan laporan masih bersifat 

subjectif dan tidak dapat berjalan dengan netral. Ini tentu saja sangat tidak adil. 

Hal ini yang dikeluhkan pak Setyanto,SH.MH Selaku kepala bagian Kominfo 

sebagai penyedia layanan portal lapor bupati.  
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“Melaporkan bupati itu boleh, melaporkan Presiden itu boleh, karena itu 

masih bersifat umum, yang tidak boleh dan terncam delay aduan adalah laporan 

yang bersifat private atau langsung menuju kepada individu, bukan dinas atau 

masalah terkait” tutur Pak Setyanto,SH.MH.   

Harapannya kedepan portallapor bupati yang kedepannya akan dibuat akan 

bersifat otomatis dan tanpa filter, admin hanya bertugas menyetujui laporan yang 

masuk apakah layak untuk terbit atau tidak (dengan pertimbangan laporan 

tersebut masih bersifat umum dan bukan bersifat private/ menjatuhkan seseorang 

secara individu).  

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik beberapa point 

penting, yaitu :  

1. Portal yang sekarang ada dirasa kurang efektif dan masih bersifat pilih 

kasih terutama bila laporan yang masuk terkait dengan dinas yang 

ditangani oleh kepala dinas dalam group portal. 

2. Portal kedepannya diharapkan lebih mudah karena terfokus dalam satu 

media bukan terpisah dalam media sosial yang berbeda.  

3. Portal diharapkan tanpa filter dengan catatan laporan bersifat umum. 

4. Semua orang bisa melihat laporan yang layak terbit. 

5. Pelapor dapat melihat sampai mana laporan itu ditangani. 

 

4.1.2 Quick plan 

Berdasarkan hasil dari tahap Communication, peneliti menyimpulkan 

kebutuhan system dan kebutuhan dasar pengembangan aplikasi, yaitu :  

a. Kebutuhan System 

Pada tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan system, adapun 

kebutuhan tersebut adalah :  

 System harus menyediakan fungsi login untuk masuk ke dalam 

aplikasi. 

 Untuk dapat melapor user harus sudah terdaftar dalam system. 

 System mempunyai fitur penampil gambar. 

 System mempunyai fitur unggah gambar.  
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 System harus bisa menampilkan laporan yang diterima oleh semua user 

yang terdaftar. 

 System bisa menampilkan laporan dari user tertentu.  

 User hanya bisa melakukan edit dan hapus laporan hanya pada 

laporannya sendiri.  

 System bisa menampilkan lokasi pelaporan. 

b. Kebutuhan Dasar 

Berdasarkan kebutuhan system,maka peneliti menyimpulkan beberapa 

kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan fisik (hardware) dan software, 

yaitu :  

1. Kebutuhan hardware 

a. Alat Pengembang 

Dalam penelitian ini perangkat keras yang peneliti gunakan adalah:  

1. Laptop Asus A43sj  

2. Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20 GHz 

3. RAM DDR3 6,00 GB 

4. Grafis NVIDIA® GeForce® GT 520M. 

b. Alat Implementasi 

Sebagai alat implementasi aplikasi peneliti menggunakan handphone 

android dengan versi minimal adalah android 4.0 (Ice Cream 

Sandwich). 
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2. Kebutuhan software 

Sedangkan kebutuhan software diantaranya adalah  :  

a. Sistem Operasi 

Sistem operasi yang peneliti gunakan adalah Windows 7 Ultimate, 

copyright © 2009 Microsoft Corporation. 

b. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang peneliti gunakan adalah : 

1. Android Studio 

Dalam hal pengembangan aplikasi peneliti menggunakan android 

studio sebagai alat utama pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat 

ini. Android Studio dipilih karena merupakan alat resmi yang 

diluncurkan oleh Google sebagai pemilik utama android. Berdasarkan 

hal tersebut peneliti bertujuan agar peneliti lebih mudah dalam 

mencari referensi dan tutorial terkait pengembangan aplikasi 

menggunakan android studio dari Google.  

Android Studio sendiri menggunakan bahas pemrogaman Java 

sebagai bahasa pembentunya. Setelah peneliti mencari referensi dari 

berbagai sumber berupa buku dan internet ternyata peneliti 

menemukan banyak sekali tutorial terkait hal tersebut. 

2. Sublime Text 

Perangkat lunak ini peneliti gunakan sebagai editor text untuk 

mengedit text php yang peneliti gunakan sebagai API untuk 

menghubungkan bahasa java dalam android dan server database 

aplikasi ini. 

3. XAMPP 

Dalam proses development sebelum peneliti buat dalam server 

yang sesungguhnya, peneliti menggunakan XAMPP sebagai alat 

bantu menjalankan program peneliti dalam server local (LocalHost). 

4. Database Mysql 

Mysql peneliti gunakan sebagai database penampung dalam 

aplikasi yang peneliti buat ini. 
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5. Emulator NOX 

Untuk melakukan pengujian aplikasi, peneliti menggunakan 

emulator NOX untuk menjalankan aplikasi yang telah di compile. 

Android sendiri tidak dapat dijalankan langsung dalam sistem operasi 

windows. Oleh karena itu peneliti menggunakan emulator Adroid 

sebagai perangkat pengganti Handphone android yang sesunggunya. 

6. Web Browser 

Dalam modifikasi database peneliti menggunakan web browser 

untuk membuka PHPMyAdmin. 

7. Postman 

Postman peneliti gunakan untuk tes response API yang peneliti buat 

agar aplikasi dapat terhubung dengan baik ke server. Lain halnya 

dengan aplikasi web yang bisa di tes langsung di web browser. 

Android membutuhkan aplikasi lain untuk tes rest API, dalam hal ini 

peneliti meggunakan postman untuk menangani hal tersebut. 

4.1.3 Modelling dan Quick Design 

Dalam tahap ini peneliti mengimplementasikan 2 hal yaitu modelling dan 

perancangan database.  

Implementasi perencanaan :  
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a. Modelling 

1. Use Case Diagram 

 

Gambar 15. Rancangan Use Case Diagaram 

2. Activity Diagram 

 Activity Login 

 

Gambar 16.  Rancangan Activity Diagram Login 
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 Activity Register 

 

Gambar 17.  Rancangan Activity Diagram Register 

 Activity Unggah Laporan 

 

Gambar 18. Rancangan Activity Diagram Unggah Laporan 

  



 

43 

 

 Activity Laporanku 

 

Gambar 19. Rancangan Activity Diagram Laporanku 

 Activity Edit Laporan 

 

Gambar 20. Rancangan Activity Diagram Edit Laporan 
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 Activity Hapus Laporan 

 

Gambar 21. Rancangan Activity Diagram Hapus Laporan 

b. Sequence diagram 

 Sequence login 

 

Gambar 22. Sequence Diagram Login 
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 Sequence Register 

 

Gambar 23. Sequence Diagram Register 

 Sequence laporkan 

 

Gambar 24. Sequence Diagram Laporkan 
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 Sequence Edit Laporan 

 

Gambar 25. Sequence Diagram Edit Laporan 

 Sequence Hapus Laporan 

 

Gambar 26. Sequence Diagram Hapus Laporan 
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c. Desain database 

 

Gambar 27. Rancangan Database 

4.1.4 Construction of Prototype 

Untuk mengembangkan aplikasi peneliti menggunakan perangkat lunak 

android studio. Perangkat ini peneliti gunakan sebagai alat implementasi 

perancangan aplikasi yang telah direncanakan pada bab sebelumnya. Tampilan 

perangkat lunak tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 28. Tampilan Halaman Kerja Android Studio 

4.1.4.1 Implementasi API 

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa fungsi API, yaitu :  

a. Koneksi 
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Gambar 29. Implementasi API Koneksi 

b. Login 

 

Gambar 30. Implementasi API Login 

c. Register 

 

Gambar 31. Implementasi API Register 
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d. Beranda 

 

Gambar 32. Implementasi API Beranda 

e. Posting laporan 

 

Gambar 33. Implementasi API Posting Laporan 
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f. Laporanku 

 

Gambar 34. Implementasi API Laporanku 

g. Unggah gambar 

 

Gambar 35.  Implementasi API Unggah Gambar 

 

Untuk menguji fungsi API, peneliti menggunakan POSTMAN sebagai alat 

penguji. Hasil pengujian tersebut bisa dilihat melalui gambardibawah ini : 
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a. Pengujian Fungsi Login 

 

Gambar 36. Test API Login Melalui POSTMAN 

b. Pengujian Fungsi Register 

Tes melalui postman :  
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Gambar 37. Pengujian API Register Menggunskan POSTMAN 

 

Pengecekan hasil inputan ke database :  

 

Gambar 38. Hasil Register Pada Inputan Database 

 

  



 

53 

 

c. Pengujian Fungsi Beranda 

 

Gambar 39. Pengujian API Beranda Menggunakan POSTMAN 

d. Pengujian Fungsi Laporanku 

Pengujian ini tidak perlu dilakukan karena sama dengan pengujian pada 

beranda.  

e. Pengujian Fungsi Posting Laporan 

 

Gambar 40. Pengujian API Posting Laporan Menggunakan POSTMAN 
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Lalu hasil eksekusinya di periksa pada pada databasenya :  

 

Gambar 41. Hasil Eksekusi Dilihat Pada Server 

4.1.4.2 Implementasi Aplikasi 

Berdasarkan perancangan aplikasi pada tahap sebelumnya, maka peneliti 

mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi pengaduan masyarakat.  

Tampilan setelah aplikasi terinstal pada telepon :  

 

Gambar 42. Tampilan Aplikasi Setelah Diinstall  



 

55 

 

Adapun beberapa fitur utama dari aplikasi tersebut adalah :  

1. Login 

 

Gambar 43.  Tampilan Fitur Login 

Keterangan :  

Fitur login terdiri dari logo aplikasi, edit text inputan email, Nama lengkap, 

password, tombol login dan tombol register. Dalam tampilan tersebut 

peneliti menggunakan 3 jenis material design Android Studio, yaitu Button, 

ImageView, dan EditText. 

 

Kode program utamanya adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 44. Kode Program Fitur Login  
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2. Register 

Pada saat user melakukan pilihan register pada menu login maka user akan 

diarahkan ke dalam halaman register. Adapun tampilannya adalah sebagi 

berikut :  

 

Gambar 45. Tampilan Fitur Register 

Keterangan :  

Fitur ini berisi inputan data user yang diperlukan oleh system. Sedangkan 

untuk membentuk tampilan seperti peneliti menggunakan 3 jenis material 

design Android Studio, yaitu Button, ImageView, dan EditText. 
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Kode program utamanya adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 46. Kode Program Fitur Register 

3. Beranda 

Setelah user berhasil login,maka halaman awal yang diakses adalah 

halaman beranda. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut : 
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     Gambar 47. Tampilan Fitur Beranda 

Keterangan :  

Pada fitur ini user dapat melihat semua laporan yang masuk. Dalam 

tampilan tersebut menggunakan material design :  

 ImageView (digunakan untuk menampilkan gambar laporan dan icon 

user) 

 TextView : untuk menampilkan text laporan, text nama user, dan text 

status 

 Fab : sebagai icon untuk menambahkan laporan.  

Fitur ini menyediakan beberapa menu yang bisa dilihat saat melakukan klik 

pada pojok kanan atas halaman ini. Adapun tampilan menunya adalah 

seperti ini: 
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Gambar 48. Menu Pada Beranda 

Kode program utamanya adalah seperti ini : 

 

Gambar 49. Kode Program Fitur Beranda  
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4. Posting laporan 

Jika pada halaman beranda user melakukan klik pada tombol di pojok kanan 

bawah berbentuk lingkaran dan symbol (+) maka user akan diarahkan ke 

halaman posting laporan. Dan tampilannya adalah seperti ini :  

 

        Gambar 50. Form Aduan 

Fitur ini menggunakan dialog box sebagai pembungkusnya, artinya saat 

icon fab pada beranda, maka otomatis akan dilempar ke dalam dialog box 

yang didalamnya terdapat fitur unggah  laporan. Dalam proses unggah 

laporan, fitur ini terbagi menjadi 2 yaitu proses unggah gambar (melalui 

kamera dan melalui gallery) dan proses unggah laporan kedalam server. 

Masing – masing kode program utamanya adalah sebagai berikut : 

 

 Unggah gambar 

 

Gambar 51. Kode Program Unggah Gambar 
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 Unggah laporan ke server 

 

Gambar 52. Kode Program Unggah Laporan 

Keterangan :  

Fitur posting laporan berisi text email sifatnya paten dan tidak dapat dirubah 

berdasarkan data yang diterima saat user melakukan login. Sedangkan fugsi 

lain di fitur ini adalah inputan text untuk laporan dan icon untuk unggah 

gambar. 
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5. Laporanku 

Jika user melakukan pilihan laporanku padamenu di halaman beranda, maka 

user akan diarahkan pada halaman laporanku. Adapun tampilannya adalah 

sebagai berikut :  

 

Gambar 53. Tampilan Fitur Laporanku  

Kode program utamanya hampir sama dengan beranda, namun perbedaanya 

adalah eksekusi url api langsung menggunakan METOD GET dengan nilai 

id berdasarkan data saat user login, untuk lebih jelasnya adalah sebagai 

berikut :  
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Gambar 54. Kode Program Laporanku 

Keterangan :  

Fitur ini hanya menampilkan laporan dari user tertentu berdasarkan data saat 

user login.  

6. Detil Laporan 

Jika user melakukan klik pada item laporan pada beranda maka user akan 

diarahkan kepada detil laporan.  
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Gambar 55. Detil Laporan 

Dalam fitur ini user bisamendapat informasi mengenai sataus laporan, 

yaitu diterima , diproses dan selesai.  

Kode programnya :  

 

Gambar 56. Kode Program Detil  Laporan 
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4.1.5 Deployment Delivery and Feedback 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengujian terhadap implementasi 

aplikasi yang telah dibuat. Peneliti melakukan uji coba pemakaian aplikasi kepada 

beberapa responden / user dan meminta tanggapan terhadap kinerja aplikasi dari 

beberapa aspek utama yaitu interface (tampilan) dan fungsi masing – masing fitur. 

Tanggapan tersebut yang kemudian akan peneliti jadikan sebagai evaluasi dalam 

pengembangan system kedepannya.  

Adapun bagaimana peneliti melakukan pengujian dan bagaimana tanggapan 

user akan peneliti jelaskan pada poin selanjutnya.    

4.2. Pengujian  

4.2.1 Pengujian Ahli 

Dalam pengujian ini peneliti mencobakan aplikasi prototype pertama untuk 

mendapatkan tanggapan dan evaluasi. Untuk mendapatkan penilaian yang terukur 

peneliti memberikan angket berisi poin – poin penilaian aplikasi, adapun hasilnya 

adalah sebagai berikut :  
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Table 10. Hasil  pengujian ahli media 

Dari tabel diatas ada 10 poin yang mendapatkan respon V ( Valid ), dan 2 

poin yang mendapatkan respon VR (Valid Revisi) 

Perhitungan data tabel :  

 

𝑃 =  
(10𝑥3) + (2𝑥2)

36
 𝑥 100% =  

34

36
 𝑥 100% = 94,44 % 

 

Tabel kelayakan pengukuran : 

NO. Presentase Kriteria 

1 75 % - 100 % Sangat layak 

2 50 % - 75 % Layak 

3 25 % - 50 % Cukup layak 

4 1 % - 25 % Kurang layak 

Table 11. Indeks kelayakan 

Berdasarkan perhitungan data tabel didapatkan indeks 𝟗𝟒, 𝟒𝟒 %, angka 

tersebut berdasrkan table kelayakan masuk dalam kategori 1 yaitu “Sangat 

Layak”.  

4.2.2 Pengujian Responden Umum 

Dalam pengujian ini peneliti menggunakan 25 responden dengan berbagai 

kalangan masyarakat yang beragam. Dalam pengujian tersebut peneliti 

memberikan file APK(Aplication Package file) dan mempersilahkan responden 

untuk mencoba aplikasi pada telepon genggam mereka, kemudian setelah itu 

mengisi angket pada google form pada link berikut 

“https://docs.google.com/forms/d/1CNt2YWrZduti4ik3rYyQEbneMe3ZyMuYKO

r4cgIMgow/prefill” untuk menilai kelayakan dan fungsi aplikasi tersebut , dan 

hasilnya adalah sebagai berikut:  

NO nama 
soal 

1 

soal 

2 

soal 

3 

soal 

4 

soal 

5 

soal 

6 

1 Muhammad Rengga Akbar SS SS S S S SS 
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2 rizky adji saputro SS S SS S S SS 

3 Heri susanto SS S S SS S SS 

4 Vivi Apriliyanti S SS S SS SS SS 

5 maya SS S S SS S SS 

6 Ratna S S S S S S 

7 M andi fahruddin SS SS SS SS SS SS 

8 Somad eskom S SS SS S SS SS 

9 Abdul Ahmad S S S S TS S 

10 Ivan Adi SS SS SS SS SS SS 

11 Risfiana Sa'idatul Husna S S S SS S SS 

12 Azizah  SS S S SS S SS 

13 Putri dewi iriani SS SS SS SS SS SS 

14 Rizal SS S S S S S 

15 muhammad syafii SS S S S S S 

16 Aguscen SS SS S SS S SS 

17 Nia S SS S SS SS SS 

18 cholisatus salamah S S S S S S 

19 yhunio miki husnayanti S S S SS TS SS 

20 Munisih SS S S S S SS 

21 Syifaatus Shobikhah S S S S S SS 

22 David Hidayat SS SS SS SS SS SS 

23 Saifudin S S S S S S 

24 Muhammad Ghofar SS SS SS SS SS SS 

25 Ana zulaikhah SS S TS S TS SS 

Table 12. Hasil Respone Masyarakat Umum 

 Atau bisa dilihat melalui diagram dibawah ini :  
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Gambar 57. Hasil Penilaian Responden  Umum 

Keterangan data :  

 Total jawaban “Sangat Setuju” (skor 4) berjumlah : 72 x 4 = 288 

 Total jawaban “Setuju” (skor 3) berjumlah : 74 x 3 = 222 

 Total jawaban “Tidak Setuju” (skor 2) berjumlah : 4 x 2 = 8 

 Total jawaban “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) berjumlah : 0 x 1= 0 

 Semua hasil kemudian dijumlahkan, Total skor = 518 

Dari data diatas maka dapat dihitung :  

𝑃 =  
𝐹

𝑛
 𝑥 100% =  

518

600
  x 100% = 86% 

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan indeks 86%. Berdasrkan tabel 

kelayakan, maka indeks tersebut termasuk dalam kategori pertama yaitu “Sangat 

Layak”.  

4.2.3 Pengujian Black Box 

Dari hasil pengujian Black Box didapatkan hasil dibawah ini :  
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No Kategori pengujian 

Skor 

B BP TB 

1 Fitur register berfungsi dengan baik. 1   

2 Fitur login berfungsi dengan baik. 1   

3 
Data yang ditampilkan dalam beranda 

sudah sesuai. 
1 

  

4 
Data yang ditampilkan pada fitur 

Laporanku sudah sesuai. 
1 

  

5 
Fitur Posting Laporan berfungsi dengan 

baik 
1 

  

6 
Data yang di unggah melalui fitur Posting 

Laporan bisa ditampilkan dengan baik. 
1 

  

7 
Fungsi Edit Laporanku berfungsi dengan 

baik 
 

1  

8 
Fungsi Hapus Laporan berfungsi dengan 

baik 
 

1  

9 Fitur Bantuan berfungsi dengan baik 1   

10 

Perubahan status laporan dapat diterima 

dan ditampilkan dengan baik oleh fitur 

Beranda dan fitur Laporanku 

1 

  

Jumlah  8 2 0 

Table 13. Hasil pengujian black box 

Dari tabel diatas ada 8 poin yang mendapatkan respon B (Berfungsi), dan 4 

point yang mendapatkan respon BP (Berfungsi Penyempurnaan) 

Perhitungan data tabel :  

 

𝑃 =  
(8𝑥3) + (2𝑥2)

30
 𝑥 100% =  

28

30
 𝑥 100% = 93,33 % 
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Berdasarkan hasil perhitungan data tabel didapatkan indeks 𝟗𝟑, 𝟑𝟑%, angka 

tersebut berdasrkan tabel kelayakan masuk dalam kategori 1 yaitu “Sangat 

Layak”.  

4.3.  Hasil dan Evaluasi 

4.3.1 Hasil 

Dari hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel Jenis Pengujian Hasil Indeks Kelayakan 

1 Ahli Media  94,44 % Sangat Layak 

2 Responden Umum 86% Sangat Layak 

3 Black Box 93,33% Sangat Layak 

Table 14.  Hasil pengujian 

4.3.2 Evaluasi 

Berdasarkan hasil pengujian dari responden, didapatkan beberapa respon 

dan tanggapan terkait aplikasi prototype yang telah di buat. Evaluasi tersebut 

adalah :  

1. Masih ditemui sedikit eror dalam menjalankan fungsi unggah laporan, 

eror tersebut adalah dalam kondisi tertentu terkadang user masih 

menemui gagal unggah gambar.  

2. Permintaan user adalah setiap membuka aplikasi user cukup login satu 

kali saja saat pertama kali, untuk selanjutnya user diharapkan tidak perlu 

login kembali tapi data login sudah tersimpan.  

3. Perijinan akses kamera tidak bisa berjalan otomatis dan perlu setting 

manual (kecuali pada type handphone Samsung j2 ).   


