
 

 

BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. PERANCANGAN APLIKASI 

Dalam Tahapan ini peneliti dalam perancangan aplikasi lapor bupati 

berbasis web menggunakan metodologi Rational Unifed Process (RUP). RUP 

adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang 

(iteratif), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan 

penggunaan kasus (use case driven). RUP merupakan proses rekayasa perangkat 

lunak dengan pendefisian yang baik (well structured) [4, p. 100]. 

Proses pengulangan atau iteratif pada RUP secara global dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

 

Gambar 8. Proses Iteratif RUP 

 

RUP memiliki empat buah tahapan atau fase yang dapat dilakukan pula 

secara iteratif. Berikut adalah penjelasan dan pembahasan untuk setiap fase pada 

RUP dalam perancangan aplikasi lapor buapati berbasis web menggunakan 

framework codeigniter di Kabupaten Jepara : 

 

4.1.1. Inception (permulaan) 

Pada tahap ini setelah melakukan wawancara dengan pengelola Portal Lapor 

Bupati Jepara peneliti memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business 

modelling) dan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat 

(requirements). Berikut adalah yang dilakukan peneliti dalam tahap ini : 

 

 



 

 

1. Memahami Ruang Lingkup Dari Perangkat Lunak Yang Akan 

Dibuat. 

Dalam tahap ini peneliti sebisa mungkin memahami ruang lingkup dari 

aplikasi yang akan dibuat termasuk waktu, kebutuhan alat dan bahan beserta 

resiko yang akan dihadapi. Untuk memahami hal tersebut peneliti telah 

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Informatika Diskominfo 

Jepara Setyanto, S.H.,M.H di ruang kerja beliau kantor Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Jepara yang beralamat di Gedung OPD Bersama 

Jl. Kartini No. 1 Panggang Jepara. 

Beliau berpendapat bahwa Portal Lapor bupati yang ada saat ini belum 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan dengan adanaya 

portal Lapor Bupati adalah terjadinya komunikasi dua arah antara 

pemangku jabatan tertinggi di Jepara dengan masyarakatnya. Tapi yang 

sudah berjalan saat ini laporan yang masuk baik melalui sms maupun 

whatsapp hanya dishare digroup whatsapp kepala OPD se kabupaten jepara. 

Masyarakat tidak bisa mengetahui apa saja laporan yang masuk ke Portal 

Lapor Bupati, masyarakat juga tidak dapat mengetahui sejauh mana proses 

penanganan terkait laporan yang masuk. 

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 Kabid Informatika Setyanto, 

S.H.,M.H. 

Harapannya portal lapor 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 atau 

menjatuhkan seseorang secara individu). 

Dari hasil wawancara tersebut kami 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. 

  

2. Alat dan Bahan 

Kebutuhan alat dalam perancangan Aplikasi Lapor Bupati Berbasis 

web Menggunakan Framework Codeigniter di Kabupaten Jepara ada dua 

yaitu  : 

a. Perangkat Keras ( Hardware), yang terdiri : 

1. Laptop Asus A456U 

2. Ram 4 GB 

3. Flashdisk 8 GB 

4. Printer 

5. Monitor LED 17 Inc AOC 

b. Perangkat Lunak (Software), yang terdiri : 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office 2016 

3. Software Pendukung Xampp (Apache & Mysql), Frame Work 

Codeigniter 3.1.2 HMVC, Boostrap 3 & 4, SublimText3, 

Snipping Tool, yEd. 

 

3. Membangun Kasus Bisnis Yang Dibutuhkan (Business Modelling) 

Business Modelling sebagai suatu teknik pemodelan yang digunakan 

untuk menggambarkan model sebuah bisnis. Business Modelling digunakan 

untuk meninjau, meningkatkan dan membuat sebuah bisnis. Teknik  yang 



 

 

digunakan dalam Business Modelling ini menggunakan teknik flowchart 

yang menggambarkan alur kerja proses sistem tersebut dengan pihak luar. 

Pada tahap ini digambarkan 10% - 20% pemodelan bisnis yang akan dibuat. 

Berikut gambar dari pemodelan bisnis dan alur mekanisme aplikasi Lapor 

Bupati. 

 

Gambar 9.  Pemodelan Bisnis dengan Teknik Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.7.  Alur Mekanisme Aplikasi Lapor Bupati 

No. Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

warga Verifikator OPD Kelengkapan Waktu 

1 

Masyarakat/warga 

mengirimkan 

pengaduan melalui 

aplikasi lapor 

bupati 

   

Melalui aplikasi 

lapor bupati 

 

2 

Klarifikasi 

pengaduan dan 

diteruskan oleh tim 

verifikasi lapor 

bupati 

 

 

 

Melalui aplikasi 

lapor bupati 

Maksimal 1 

hari kerja 3 ke Bupati Jepara 

 

 

 Bupati setelah 

berdiskusi 

dengan tim 

lapor bupati 

memberi arahan 

kepada OPD 

melalui aplikasi. 

4 ke OPD 

  

 

Melalui aplikasi 

lapor bupati 

5 Tanggapan ka. 

OPD 

   OPD merespon 

pengaduan dari 

masyarakat 

yang telah 

dikirim oleh 

admin lapor 

bupati 

Maksimal 1 

hari kerja 6 Selesai setelah 

OPD menjawab 
   

OPD merespon 

pengaduan dari 

masyarakat 

dengan 

mengirimkan 

sms atau email 

7 

Apabila 

membutuhkan 

jawaban lebih 

detail dari OPD 

terkaid 

   

Penambahan 

waktu jawab 

apabila OPD 

menjawabnya 

kurang detail 

8 
Direspon oleh tim 

Admin Lapor 

Bupati 

 

  

Jawaban dari 

OPD dikirim 

kembali ke 

masyarakat 

Bisa 

diperpanjang 

maksimal 7 

hari kerja 

 

 

 



 

 

4. Requirement 

Dalam tahap ini setelah mendapatkan hasil dari wawancara yang 

dilakukan, maka peneliti mengumpulkan beberapa requirement, 

requirement yang ada akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 

adalah functional requirement yaitu fasilitas yang harus disediakan oleh 

aplikasi yang akan dikembangkan, dan yang kedua adalah non functional 

requirement yaitu fitur-fitur lain yang diperlukan oleh aplikasi agar aplikasi 

lebih memuaskan. 

a. Functional Requirement 

Aplikasi yang akan dibuat mempunyai functional requirement 

sebagai berikut ; 

Dari sisi masyarakat: 

1. Aplikasi harus terhubung dengan jaringan internet. 

2. Adanya form untuk menuliskan pengaduan. 

3. Adanya fasilitas upload gambar apabila pengaduan memerlukan 

bukti berupa foto. 

4. Adanya fasilitas pencarian data pengaduan yang telah dibuat. 

5. Adanya notifikasi proses aduan yang meliputi aduan diterima, 

diteruskan, diproses dan sudah diselesaikan. 

Dari sisi admin aplikasi : 

6. Adanya fasilitas login ke halaman administrator atau dashboard. 

7. Adanya fasilitas membuat admin OPD dan admin Verifikator. 

8. Adanya fasilitas melihat dan memverifikasi aduan yang masuk 

untuk ditampilkan di beranda Lapor Bupati. 

9. Adanya fasilitas menolak aduan masuk. 

10. Adanya fasilitas meneruskan aduan ke OPD terkait. 

11. Adanya fasilitas rekap semua aduan masuk, aduan yang belum 

diteruskan, yang sudah diteruskan, yang belum diselesaikan dan 

yang sudah diselesaikan. 

12. Adanya fasilitas reset password 

13. Adanya fasilitas backup dan restore data aduan. 

 



 

 

Dari sisi admin opd : 

14. Adanya fasilitas login sebagai admin OPD sesuai dengan 

OPDnya. 

15. Adanya fasilitas melihat aduan masuk di dashboard lapor bupati 

berdasarkan OPD nya masing-masing. 

16. Adanya fasilitas menjawab aduan 

17. Adanya fasilitas memproses dan menyelesaiakan aduan. 

18. Adanya fasilitas rekap data aduan masuk, sedang diproses, dan 

sudah diselesaikan. 

Dari sisi Verifikator 

19. Adanya fasilitas melihat laporan untuk diverifikasi. 

20. Adanya fasilitas menolak dan menerima laporan. 

21. Adanya fasilitas disposisi atau meneruskan laporan kedinas 

terkait. 

b. Non Functional Requirement 

Aplikasi yang dibuat mempunyai non functional requirement yang 

dijabarkan dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8.  Non Functional Requirement 

Jenis Kebutuhan Penjelasan 

Model Tampilan 

(Performance) 

Tampilan interface yang menarik 

dan lebih user friendly sehingga 

lebih mudah digunakan dan 

dimengerti penggunanya. 

Model Penyimpanan Data 

(Information) 

Model penyimpanan data yang 

digunakan adalah database mysql 

Model Pengontrolan Aplikasi 

(control) 

Control keamanan terhadap 

pelaksanaan proses penyimpanan 

data. Membatasi akses pengguna 

terhadap aplikasi. Memberi 

password setiap pengguna yang 

telah dienkripsi dengan md5 

Model Efisiensi Sistem 

(Eficiency) 

Mengefisiankan waktu dalam 

mengolah dan memanagemen data 

aduan yang masuk. 

 



 

 

4.1.2. Elaboration (perencanaan) 

 Pada tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur perangkat 

lunak. Pada tahap ini juga dilakukan analisa apakah arsitektur perangkat lunak yang 

diinginkan dapat dibuat apa tidak. Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem 

pada perangkat lunak serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem 

(prototype). 

Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah memenuhi Lifecycle 

Architecture Milestone ( tonggak arsitektur dari siklus ) dengan kriteria sebagai 

berikut : 

 Model kasus yang digunakan use case, dimana kasus dan aktor yang 

terlibat telah diidentifikasikan dan sebagian besar kasus harus 

dikembangkan. Model use case harus sudah 80 persen dibuat. 

 Deskripsi dari arsitektur perangkat lunak dari proses pengembangan 

sistem perangkat lunak telah dibuat. 

 Rancangan arsitektur yang dapat diimplementasikan dan 

mengimplementasikan use case. 

 

Hal-hal yang dilakukan dalam analisis dan desain berorientasi objek ini 

meliputi : 

1) Use case 

a. Definisi Aktor 

Berikut adalah deskripsi pendefinisian aktor pada aplikasi lapor 

bupati berbasis web : 

Tabel 4.9.  Definisi Aktor 

No. Aktor Deskripsi 

1. Super Admin/Bupati Orang memiliki hak akses penuh 

untuk melakukan pengelolaan 

aplikasi lapor bupati, membuat admin 

OPD dan sekaligus sebagai validator 

aduan yang masuk. 

2. Verifikator Orang yang bertugas memvalidasi 

aduan yang masuk dan 

meneruskannya ke admin OPD 

terkait. 



 

 

3. Admin OPD Orang yang Menindaklanjuti aduan 

yang telah terverifikasi, memproses 

dan menyelesaikan aduan tersebut. 

4. Masyarakat/Pengadu Orang yang membuat aduan, keluhan, 

atau laporan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Jepara melalui 

aplikai Lapor Bupati 

 

b. Definisi Use case 

Pendefinisian use case pada aplikasi lapor bupati berbasis web. 

Tabel 4.10.  Definisi Use Case 

No. Use case Deskripsi 

1. Validasi Merupakan proses pengecekan hak akses 

siapa yang berhak mengakses proses 

pengelolaan data aduan lapor bupati 

yang dalam kasus ini ada petugas 

SuperAdmin. 

Login wajib untuk fungsi-fungsi yang 

berkaitan dengan akses pengubahan ke 

basis data, oleh karena itu fungsi-fungsi 

yang melakukan perubahan basis data 

harus mengecek validasi user yang 

mengakses fungsi-fungsi tersebut.  

Validasi merupakan generalisasi dari 

proses login, logout, dan memeriksa 

status login. 

2. Login Merupakan proses untuk melakukan 

login super admin, admin opd, dan 

petugas verifikasi aduan. 

3. Logout  Merupakan proses untuk melakukan 

logout super admin, admin opd, dan 

petugas verifikasi aduan. 



 

 

4. Memeriksa status 

login 

Merupakan proses untuk memeriksa 

apakah pengguna aplikasi lapor bupati 

sudah login atau belum. 

5. Mengelola aduan Mengelola aduan merupakan proses 

generalisasi yang meliputi enam buah 

proses pengelolaan data aduan yaitu, 

memverifikasi aduan, meneruskan atau 

disposisi aduan, buat aduan , tambah 

aduan dari sms dan sosial media, tolak 

aduan dan merekap aduan. 

6. Memverifikasi 

aduan 

Merupakan proses verifikasi aduan 

masuk oleh petugas verifikasi sebelum 

aduan tersebut diteruskan ke dinas 

terkait dan ditampilkan di web lapor 

bupati. 

7. Disposisi aduan Merupakan proses meneruskan aduan 

kedinas terkait sesuai dengan aduan 

yang masuk. 

8. Buat aduan Merupakan proses aduan masuk yang 

dibuat oleh masyarakat dari aplikasi web 

Lapor Bupati 

9. Tambah aduan dari 

sosial media. 

Merupakan proses pengambilan aduan 

yang masuk dari sosial media, dan sms  

10. Tolak Aduan Merupakan proses penolakan aduan 

karena tidak lolos verifikasi. 

11. Merekap aduan  Merupakan proses merekap data aduan 

mulai dari rekap data aduan perhari, 

perminggu, perbulan dan pertahun. 

12. Mengelola admin 

Lapor Bupati 

Megelola admin OPD merupakan proses 

generalilsasi yang meliputi empat proses 

pengelolaan data admin OPD yaitu : 

membuat admin, mereset password 



 

 

admin, Menghapus admin, melihat 

admin. 

13. Membuat admin Merupakan proses membuat atau 

menambahkan admin baik admin opd 

maupun admin verifikator. 

14.  Mereset password 

admin 

Merupakan proses mereset atau 

mengembalikan password admin ke 

password default. 

15. Melihat admin Merupakan proses melihat data admin 

lapor bupati, baik admin opd maupun 

admin verifikator. 

16. Menghapus admin Merupakan proses menghapus admin. 

 

c. Diagram Use case 

Berikut adalah diagram use case dari aplikasi lapor bupati berbasis 

web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Diagram Use case 



 

 

2) Diagram Konteks 

Gambar 11.  Diagram Konteks 

 

3) Pemodelan Database 

Gambar 12.  ERD Lapor Bupati 

 



 

 

Dalam tahapan ini pemodelan database yang digunakan adalah ERD 

(Entity Relatioship Diagram). ERD Menjadi salah satu pemodelan data 

konseptual yang paling sering digunakan dalam proses pengembangan 

basis data bertipe relational [9]. 

 

4) Desain Database 

Berikut ini adalah rancangan tabel beserta penjelasan masing-masing 

tabel yang ada pada aplikasi Lapor Bupati. 

a. Tabel Level User 

Tabel ini berisi data level user yang berfungsi membagi login 

menjadi beberapa level yaitu : login sebagai super admin, login 

sebagai admin opd dan login sebagai verifikator. 

Gambar 13. Tabel Level User (level_user) 

 

b. Tabel Admin 

Tabel ini nantinya menampung data semua admin aplikasi lapor 

bupati. Admin dari aplikasi ini terdiri dari tiga admin yaitu : Super 

Admin, Admin OPD, dan Admin Verifikator. 

 

Gambar 14.  Tabel AdminOPD (tbl_adminopd) 

 

 



 

 

c. Tabel Aduan 

Tabel aduan menampuan semua data laporan atau aduan yang masuk 

melalui aplikasi Lapor Bupati. 

Gambar 15. Tabel Aduan (tbl_aduan) 

 

 

 

d. Tabel Urusan 

Tabel ini berisi data urusan yaitu berupa kategori permasalah yang 

akan dilaporkan. 

Gambar 16.  Tabel Urusan (urusan) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. Tabel Disposisi 

Tabel ini berisi data disposisi dari aduan yang sudah di disposisikan 

ke OPD terkait. 

Gambar 17. Tabel Disposisi (tbl_disposisi) 

 

f. Tabel Jawaban 

Tabel ini beris data jawaban terkait dengan aduan dari masyarakat 

yang masuk ke Aplikasi Lapor Bupati. 

Gambar 18. Tabel Jawaban (tbl_jawaban) 

 

g. Tabel Foto Jawaban 

Tabel ini berisi data foto jawaban apabila jawaban dari permasalahan 

yang dilaporkan membutuhkan bukti  gambar. 

Gambar 19. Tabel Foto Jawaban (tbl_foto_jawaban) 



 

 

h. Tabel OPD 

Tabel ini berisi data OPD se Kabupaten Jepara yang nantinya akan 

mendapatkan disposisi dari verifikator sesuai dengan tupoksi dari 

masing-masing OPD. 

 

Gambar 20. Tabel OPD(tbl_opd) 

 

i. Tabel Sosmed 

Tabel ini berisi data akun sosial media yang digunakan portal lapor 

bupati. 

Gambar 21. Tabel Sosmed (tbl_sosmed) 

 

j. Tabel Aduan Sosmed 

Tabel ini berisi data aduan yang masuk melalui sosial media. 

Gambar 22. Aduan Sosmed (tbl_aduan_sosmed) 



 

 

 

k. Tabel Jawaban Sosmed 

Tabel ini menampung jawaban dari adauan yang masuk melalui 

sosial media. 

Gambar 23. Tabel Jawaban Sosmed  

 

l. Tabel Foto Jawaban Sosmed 

Tabel ini berisi data foto yang masuk melalui aduan sosial media. 

Gambar 24. Tabel Foto Jawaban Sosmed (tbl_foto_jwbsos) 

 

5) Relasi Database 

Untuk mengetahui hubungan suatu file dengan file yang lainnya, maka 

harus dibuat tabel yang menjelaskan suatu relasi antar tabel. Pada 

gambar dibawah ini adalah rancangan database pada aplikasi Lapor 

Bupati yang sudah direlasikan 



 

 

Gambar 25.  Relasi Antar Tabel 

 

4.1.3. Contruction (konstruksi) 

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur perangkat 

lunak. Pada tahap construction lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang 

fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini 

menghasilkan perangkat lunak dimana menjadi syarat batas kemampuan 

operasional awal. 

Dalam implementasi kode program (coding), peneliti menggunakan 

framwork codeigniter versi 3.1.x HMVC. Dengan konsep HMVC aplikasi dibagi 

menjadi beberapa module, dengan membagi aplikasi menjadi per modul kita akan 

dimudahkan dalam pengembangan, manajemen dan pengujian. Karena semuanya 

bisa dilakukan per modul, pengembangan salah satu modul tidak akan 

mempengaruhi modul lainnya. seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 



 

 

Gambar 26. Codeigniter Model HMVC 

 

1) Module Beranda 

Modul ini berfungsi untuk memproses semua aktivitas yang ada di 

beranda atau home dari aplikasi ini. Didalam modul ini terdapat function  

index dan function input_data. Function index berfungsi memanggil 

view untuk menampilkan halaman beranda atau halaman utama dari 

aplikasi ini, sedangkan function input_data berfungsi untuk memproses 

 

 

   Gambar 27.  Gambar function index 



 

 

Inputan dari formulir laporan yang berada di halaman beranda. Selain itu 

pada modul ini terdapat juga function kode_acak untuk menghasilkan 

kode chaptcha dan function get_geotag yang berfungsi mengambil data 

longitude dan latitude dari foto yang diupload pada saat membuat aduan 

atau laporan, dengan syarat pada saat pengambilan foto gps dalam 

keadaan aktif dan terhubung dengan data internet. 

 

 

Gambar 28.  Function input_data 



 

 

Gambar 29.  Halaman utama Aplikasi Lapor Bupati 

 

2) Module Login 

Module login pada aplikasi ini dibagi menjadi 3 login yaitu : login 

sebagai super admin, login sebagai admin OPD dan login sebagai 

verifikator. Masing-masing admin mempunyai modul sendiri, login 

sebagai super admin otomatis di arahkan ke modul super admin, login 

sebagai admin OPD otomatis diarahkan menuju modul admin opd dan 

seterusnya.  

 



 

 

Gambar 30.  Halaman Login Admin 

Gambar 31.  Script Class Login 



 

 

 

Di dalam modul login terdapat beberapa fungsi yaitu : fungsi index, 

fungsi proses dan fungsi logout.  

Penjelasan dari 3 fungsi didalam modul login : 

a. Fungsi index bekerja ketika tombol login pada halaman login diklik, 

data berupa username dan password yang diinputkan akan dicek di 

fungsi index ini. Apakah username tersebut superadmin, admin OPD 

atau admin verifikator, kalau username sama dengan superadmin 

maka akan di teruskan ke module adm_super. 

b. Fungsi proses : fungsi ini untuk memproses validasi username dan 

password menggunakan library bawaan CI yaitu form_validation. 

c. Fungsi logout : berfungsi untuk keluar dan memanggil session destroy 

agar data login yang tersimpan didalam session dihapus. Setelah 

keluar kemudian di redirect atau diteruskan ke halaman login lagi. 

 

3) Module adm_super 

Didalam module adm_super terdapat dua controller yaitu 

Adm_super.php dan Semua_admin.php. 

a. Adm_super.php berfungsi menangani tampilan awal pada saat 

controller ini dipanggil dari module login dan menangani edit_profil 

pada menu profil didalam dashboard Adm_super. 

b. Sedangkan controller Semua_admin berfungsi memanajemen semua 

admin Aplikasi Lapor Bupati Jepara dan memanajemen aduan yang 

masuk. Fitur yang ada di admin OPD dan admin verifikator ada di 

disini.  

 

 

 



 

 

Gambar 32.  Class Adm_super 

 

Gambar 33.  Dashboard Super Admin 

 

 

 



 

 

4) Module adm_opd 

Module ini mengatur dan menangani admin OPD 

Gambar 34.  Class Adm_opd 

 

5) Module adm_verifikator 

Modul ini mengatur semua yang berhubungan dengan tugas Verifikator. 

Gambar 35.  Class Adm_verifikator 

 

 



 

 

4.1.4. Transition (transisi) 

Pada tahap ini lebih pada instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. 

Tahap ini menghasilkan aplikasi sebagai syarat batas kemampuan operasional awal. 

Yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah pelatihan terhadap user, 

pemeliharaan, dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 

1. Instalasi  

Untuk menjalankan aplikasi web yang dibangun menggunakan 

framework codeigniter adalah sangat mudah. Yang perlu disiapkan 

adalah server web. Untuk instalasi offline atau akan digunakan di laptop 

user sendiri, software yang diperlukan adalah xampp. Didalam xampp 

sudah terdapat web server versi offline. 

Sedangkan untuk instalasi online memerlukan hosting dan domain. Jika 

sudah terhubung ke server web, tinggal memindahkan folder aplikasi 

yang berisi CI kedalam direktori www server web atau kalau 

menggunakan xampp di pindah ke folder htdocs. 

 

Gambar 36. Instalasi CI 

 

 



 

 

Setelah dipindahkan CI bisa langsung digukan dengan cara memanggil 

dibrowser http://localhost/codeigniter-3.1.4, sebelumnya pastikan dulu 

apache dan mysql. 

 Gambar 37. Xampp Control Panel 

 

2. Pengoperasian 

Sebelum bisa digunakan harus dilakukan konfigurasi pada koneksi 

database terlebih dahulu. Untuk konfigurasi kita bisa menggunakan 

bantuan text editor bisa notepad++ , Sublim Text3 ataupun 

Dreamweaver. Buka CI menggunakan teks editor kemudian cari folder 

config, kemudian buka file database.php. 

Didalam file tersebut terdapat konfigurasi database berupa username, 

password dan nama database yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Folder config CI 

Setelah dikonfigurasi dengan benar sekarang pindah kefile config. php 

diatasnya file database.php. 

Gambar 38. Config Base Url 

Sesuaikan dengan nama folder CI kita, sampai disini CI sudah siap 

digunakan.  

 

 

 



 

 

4.2. PENGUJIAN 

4.2.1. Pengujian Ahli 

Dalam tahap ini peneliti mengujikan aplikasi prototype untuk mendapatkan 

penilaian dan evaluasi dari penguji ahli. Dalam menentukan  pengukuran validasi 

peneliti menggunakan pengukuran skala likert. Adapun hasilnya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11.  Hasil Pengujian Ahli 

No. Indiktor 
Respon 

VTR VR TV 

4.1. Aspek Tampilan 

1. Tampilan sudah sesuai kebutuhan 1   

2. Tampilan mudah dipahami 1   

3. 
Logo dan tanda yang digunakan dalam 

aplikasi sudah mewakili fungsi  

1   

4.2. Aspek Fungsi 

4. Fungsi berjalan dengan baik  1  

5. Fungsi tambah admin berjalan lancar 1   

6. Fungsi login berjalan lancar 1   

7. Fungsi beranda berjalan lancar 1   

8. 
Fungsi unggah laporan berjalan dengan 

baik 

1   

9. 
Fungsi hapus laporan berfungsi dengan 

baik 

1   

10. Fugsi edit laporan berfungsi dengan baik 1   

11. 
Fungsi disposisi laporan berjalan dengan 

baik 

 1  

12. 
Fungsi lihat lokasi laporan dari foto yang 

diunggah berjalan baik. 

 1  

4.3. Aspek performa 

13. Kecepatan menampilkan data 1   

14. Ketepatan mengunggah data 1   



 

 

15. Responsive 1   

Jumlah 12 3 0 

 

Kriteria penilaian peneliti berdasarkan dari skor yang diberikan oleh ahli 

media dan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12.  Nilai Skor Untuk ahli 

Nilai Skor Untuk Ahli Jumlah 

VTR ( Valid Tanpa Revisi ) 3 

VR ( Valid dengan Revisi ) 2 

TV ( Tidak Valid ) 1 

 

Dari tabel diatas ada 12 poin yang mendapatkan respon V (Valid) dan 3 poin 

yang mendapatkan respon VR (Valid revisi). 

Perhitungan data validitas dengan rumus : 

𝑷 =  
𝑭

𝒏
× 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana : 

P  =  Persentase. 

F   =  Frekuensi dari setiap jawaban angket. 

N  =  Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item  

(3 x 15 = 45). 

100  =  Nilai tetap. 

𝑷 =  
(𝟏𝟐 × 𝟑) + (𝟑 × 𝟐)

𝟒𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟒𝟐

𝟒𝟓
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟑, 𝟑𝟑% 

 

Tabel 4.13. Indeks Kelayakan 

No Persentase Kriteria 

1 80 % - 100 % Sangat Layak 

2 50% - 74,99% Layak 

3 25 % - 49,99 % Kurang Layak 

4 0 % - 24,99 % Tidak Layak 

 



 

 

Berdasarkan perhitungan data tabel diatas didapatkan indeks 93,33 % 

angka tersebut berdasarkan tabel kelayakan masuk dalam kategori 1 yaitu 

Sangat Layak. 

 

4.2.2. Pengujian Responden Umum 

Pada pengujian ini peneliti mengambil sampel dari 20 responden dengan 

berbagai latar belakang pendidikan. Responden adalah yang berumur 20 tahun 

keatas. Dalam pengujian tersebut peneliti mempersilahkan responden untuk 

mencoba aplikasi yang telah diupload ke hosting dengan domain 

www.test.jepara.go.id. Setelah responden bisa mengisi angket pada google form 

dengan link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkTkbpno5mb9DnleAdtf0tjpCJ-

37-XEwvRixGvWyk5Gv9Q/viewform?usp=sf_link 

Hasil dari angket tersebut sebagai berikut : 

 

Tabel 4.14. Hasil Responden Masyarakat Umum 

No. Nama 
Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Solichan S.E SS S S SS S SS S S SS SS 

2 Supariyanto, S.T S SS SS SS S S S SS S S 

3 Nurlia Astika, S.pd SS SS S S SS S SS SS SS S 

4 Adeliza Laily S SS S SS S SS S S S SS 

5 Andi Fahrudin SS SS SS SS SS KS S S SS TS 

6 Hendrik Kusmiyanto S S S SS SS SS S S SS SS 

7 Meyta Indayanti SS SS S SS SS S SS SS S SS 

8 Ahmad Ghofur S SS SS SS SS S S S S S 

9 Nuril Fifana ST SS S SS SS SS SS S S SS S 

10 Rini Zulianti SS SS SS SS SS S S SS SS S 

11 M. Farid S SS S SS S SS S SS SS S 

12 Agus Siswanto SS SS SS S SS S SS KS SS S 

13 Arif Muhajir SS S SS S SS SS SS SS SS S 

14 Zakia Rizki Mirza Amd S S S S SS SS SS SS SS KS 



 

 

15 Dewi Megasari, SE SS SS SS SS S SS SS S SS S 

16 Rizky Umar F, S.Kom S SS SS SS SS S S KS S S 

17 Abdul Muiz SS S SS S SS SS SS SS S TS 

18 Imam Mahyudin SS S S S SS S SS KS SS SS 

19 Zakariya Rohman S S S SS SS SS SS SS SS SS 

20 Cokro Narutomo SS S SS SS SS S S S S SS 

 

Tabel 4.15. Nilai Skor Responden Umum 

Nilai Skor untuk Angket Responden Jumlah 

SS (Sangat Setuju) 4 

S (Setuju) 3 

KS (Kurang Setuju) 2 

TS (Tidak Setuju) 1 

 

Dari data diatas maka dapat dihitung  menggunakan skala likert 

Rumus : T x Pn 

T  = Total jumlah responden yang memilih 

Pn = Pilihan angka skor Likert 

 Total jawaban Sangat Setuju (skor 4) berjumlah = 111 x 4 = 444 

 Total jawaban Sangat Setuju (skor 3) berjumlah = 82 x 3 = 246 

 Total jawaban Sangat Setuju (skor 2) berjumlah = 5 x 2 = 10 

 Total jawaban Sangat Setuju (skor 1) berjumlah = 2 x 1 = 2 

 Semua Hasil kemudian dijumlahkan, Total Skor = 702 

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor 

tertinggi (Y) skor terendah (X) untuk item penilaian dengan rumus sebagai 

berikut :  

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden ->  4 x 20 = 80 

X = skor terendah likert x jumlah responden ->  1 x 20 = 20 

Perhitungannya : 

Index %  =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑌
× 100 =  

702

800
× 100 = 87,75%  



 

 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan indeks 87,75%. Berdasarkan 

tabel kelayakan maka indeks tersebut dalam kategori Sangat Layak. 

 

4.2.3. Pengujian Black Box 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan metode Black Box didapatkan hasil : 

Tabel 4.16. Hasil Pengujian Black Box 

No Kategori Penguji 
Skor 

B BP TB 

1 
Beranda bisa menampilkan laporan yang 

masuk dengan baik. 

1   

2 Fitur login sebagai Super Admin  1   

3 Fitur login sebagai Verifikator 1   

4 Fitur login sebagai Admin OPD 1   

5 Formulir laporan berfungsi dengan baik 1   

6 
Fitur menampilkan gambar sliding 4 

laporan terbaru 

1   

7 Fitur Manajemen admin (CRUD) 1   

8 Fitur disposisi laporan 1   

9 
Fitur melihat lokasi dari gambar yang 

diupload 

1   

10 Fitur manajemen laporan  1  

Jumlah 9 1 0 

 

Tabel 4.17.  Nilai Skor Untuk Pengujian Black Box 

Nilai Skor Pengujia Black Box Jumlah 

B (Berfungsi) 3 

BP ( Berfungsi Penyempurnaan ) 2 

TB ( Tidak Berfungsi ) 1 

 

Dari tabel diatas diperoleh 9 poin yang mendapatkan respon B (Berfungsi), 

dan 2 point yang mendapatkan respon BP (Berfungsi Penyempurnaan), dengan 

demikia dapat di hitung : 



 

 

𝑷 =  
(𝟗 × 𝟑) + (𝟏 × 𝟐)

𝟑𝟎
× 𝟏𝟎𝟎% =  

𝟐𝟗

𝟑𝟎
= 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟔, 𝟔𝟔% 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan indeks 96,66%. Berdasarkan tabel 

kelayakan maka indeks tersebut dalam kategori Sangat Layak. 

 

4.3. HASIL DAN EVALUASI 

4.3.1. Hasil 

Dari hasil beberapa pengujian didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.18. Hasil Pengujian 

Tabel Jenis Pengujian Hasil Indeks Kelayakan 

1 Ahli Media 93,33 % Sangat Layak 

2 Responden Umum 87,75 % Sangat Layak 

3 Black Box 96,66 % Sangat Layak 

 

4.3.2. Evaluasi 

Berdasarkan hasil penilaian dan pengujian dari beberapa responden, 

didapatkan beberapa respon dan tanggapan terkait aplikasi prototype yang telah di 

rancang. Beberpa evaluasi dari responden tersebut antara lain :  

1. Masih ditemui beberapa fungsi yang tidak stabil terkadang lancar 

terkadang loading. 

2. Gambar yang diupload kalau posisinya portrait dapat mempengaruhi 

tampilan gambar sliding yang ada diberanda. 

3. Masih ada beberapa menu dan fitur yang belum berfungsi. 

 


