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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis akan dipaparkan pada sub 

bab implementasi sistem. Pada tahap ini difokuskan kepada penjelasan fungsi 

tampilan system beserta fungsinya dan juga beberapa bahasa pemrograman yang 

digunakan sehingga menghasilkan proses dan output yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

1.2. Pembahasan 

Implementasi merupakan tahap pembuatan aplikasi dari perancangan 

sistem yang telah didesain sebelumnya. Berikut adalah hasil dari penelitian yang 

penulis lakukan. 

1.2.1. Implementasi Interfase Sistem 

A. Halaman Awal QR Code Scanner 

Halaman ini merupakan halaman pertama kali yang dilihat oleh security 

sebelum menscan QR Code pada kendaraan yangg masuk. Halaman  login 

dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Halaman Awal QR Code Scanner 

B. Halaman Entry Rutin 

Halaman ini digunakan apabilan VGP pada kendaraan tidak dapat 

terbaca, maka security bertugas entry manual no polisi kendaraan. Data 

tersimpan kedalam sistem. Halaman  Entry Rutin dapat dilihat pada gambar 

4.2 
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Gambar 4.2 Halaman Entry Rutin 

C. Halaman Entry Tidak Rutin 

Halaman ini digunakan apabila ada kunjungan baru dan belum memiliki 

VGP. Security mengecek no polisi kendaraan, apabila kendaraan belum 

terdaftar maka security input sebagai kunjungan non rutin. Data tersimpan 

kedalam sistem. Halaman Entry Non Rutin dapat dilihat pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Halaman Entry Tidak Rutin 

D. Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang pertama kali dilihat oleh admin 

sebelum mengakses atau membuka sistem ini. Halaman  login dapat dilihat 

pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Halaman Login 

E. Halaman Dashboard 

Halaman dashboard merupakan halaman yang muncul setelah login yang 

berisikan tren kunjungan selama 1 tahun. Halaman dashboard dapat dilihat 

pada gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Halaman Dashboard 

F. Halaman Monitoring Hari ini 

Halaman monitoring hari ini merupakan halaman yang diperuntukkan 

untuk memonitor kunjungan kendaraan pada hari ini. Halaman monitoring 

hari ini dapat dilihat pada gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Halaman Monitoring Hari ini 

G. Halaman Input Kunjungan 

Halaman input kunjungan merupakan halaman pada menu monitoring 

hari ini yang bisa digunakan oleh admin ketika QR Code scanner rusak. 

Terdapat 2 pilihan yaitu rutin dan non rutin. Halaman input kunjungan dapat 

dilihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Halaman Input Kunjungan 

H. Halaman Input Kunjungan Rutin 

Halaman input kunjungan rutin adalah halaman yang diakses oleh admin 

untuk memasukan data kunjungan kendaraan yang sudah memiliki VGP 
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kedalam sistem. Halaman input kunjungan rutin ini dapat dilihat pada gambar 

4.8 

 

Gambar 4.8 Halaman Input Kunjungan Rutin 

I. Halaman Input Kunjungan Non Rutin 

Halaman input kunjungan non rutin adalah halaman yang diakses oleh 

admin untuk memasukan data kunjungan kendaraan yang belum memiliki 

VGP kedalam sistem. Halaman Input Kunjungan Non Rutin ini dapat dilihat 

pada gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Halaman Input Kunjungan Non Rutin 
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J. Halaman Monitoring Filter 

Halaman monitoring filter berisikan halaman yang diperuntukkan untuk 

memonitor kunjungan kendaraan periode waktu tertentu, sesuai dengan 

kebutuhan. Halaman monitoring filter dapat dilihat pada gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Halaman Monitoring Filter 

K. Halaman Cetak Monitoring 

Halaman cetak monitoring diperuntukkan untuk kebutuhan cetak dalam 

bentuk hard copy. Halaman cetak monitoring dapat dilihat pada gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Halaman Cetak Monitoring 
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L. Halaman Register 

Halaman register adalah halaman yang yang berisikan form registrasi 

untuk kendaraan rutin baru. Halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 halaman Register 

M. Halaman Cetak VGP 

Halaman ini merupakan kelanjutan dari halaman register yang menapilkan 

data kendaraan terdaftar dan selanjutnya proses cetak VGP. Halaman cetak 

VGP dapat dilihat pada gambar 4.13 
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Gambar 4.13 Halaman Data Cetak VGP (Vehicle Gate Pass) 

 

Gambar 4.14 Halaman Cetak VGP (Vehicle Gate Pass) 

N. Halaman Master Data Perusahaan 

Halaman master data perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.15 
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Gambar 4.15 Master Data Perusahaan 

O. Halaman Master Merk Kendaraan 

Halaman master merk kendaraan dapat dilihat pada gambar 4.16 

 

Gambar 4.16 Halaman Master Merk Kendaraan 

P. Halaman Master Data Kendaraan 

Halaman master data kendaraan berisikan semua informasi kendaraan 

terdaftar dalam sistem, dan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.17 
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Gambar 4.17 Halaman Master Data Kendaraan 

1.3. Pengujian Metode Black Box 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap Sistem Informasi Monitoring 

yang telah diimplementasikan. Pengujian dilakukan agar dapat mengetahui 

kesalahan dalam penerimaan input dan pengeluaran ouput program, serta 

mengukur kesesuaian user pada sistem yang dibangun. Pengujian yang dilakukan 

menggunakan metode black box. 

Metode black box ini mengacu pada kebutuhan fungi dari sistem yang 

dibuat. Tester mengidentifikasi kondisi masukan kemudian melakukan pengujian 

pada sistem tersebut. Adapun hasil pengujian dengan metode ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Pengujian Black Box 

No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

1. Halaman QR 

Code Scanner 

Security memindai 

QR Code 

Tampil no polisi 

kendaraan 

valid 

2. Halaman Login  admin memilih 

menu login dan 

mengisi username 

dan password. 

Tampil trend kunjungan 

kendaraan periode 1 

tahun. 

valid 
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No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

3. Form input data User mengisi form 

yang tampil dan 

menekan tombol 

simpan. 

data tersimpan ke 

database. 

valid 

4. Form ubah data User menekan 

tombol edit dan 

mengubah 

informasi yang 

tampil pada form 

edit 

Data berubah dan 

tersimpan ke dalam 

database 

valid 

5. Hapus data User menekan 

tombol hapus pada 

data yang tampil. 

Data terhapus dari 

database. 

valid 

1.3.1. Validasi Ahli 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media bertujuan untuk mengevaluasi dan 

menilai kelayakan Sistem Informasi Monitoring. Dari validasi ini penulis 

mendapat beberapa saran dan revisi hingga sistem dinyatakan valid dan layak. 

Tabel 4.2 komponen validasi ahli media 

NO Indikator 

1 Kemudahan pengoperasian Sistem Monitoring 

2 Kesesuaian design sistem 

3 Kesesuaian tampilan pada setiap halaman 

4 Ketepatan fungsi pada setiap menu 

5 Ketepatan pemilihan jenis tulisan dan penamaan 

6 Ketepatan penataan posisi pada setiap menu 

7 Kesesuaian hasil dengan yang diinginkan 

8 Fitur yang tersedia pada Sistem Monitoring 
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Tabel 4.3 Klasifikasi nilai kelayakan 

No Nilai  Skor  

1. Baik 3 

2. Cukup 2 

3 Kurang 1 

Tabel 4.4 Klasifikasi Presentase kelayakan 

No Presentase Kriteria 

1. 67% - 100% Layak 

2. 34% - 67% Cukup Layak 

3. 1% - 34% Kurang Layak 

1.3.2. Hasil dan Evaluasi 

Berdasarkan hasil black box dan validasi dari beberapa ahli yang diuji dan 

dilakukan secara bertahap, sudah sesuai dengan ukuran keberhasilan sistem yang 

ada pada tabel pengujian. Hasil tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga 

Sistem Monitoring ini layak dan telah lulus uji dengan pengujian black box. hasil 

evaluasi klasifikasi validasi ahli pada sistem monitoring ini dapat dilihat pada 

tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Validasi Ahli 

No. Klasifikasi  Nilai / Keterangan  

1 Jumlah responden 15 

2 Maksimal Skor tiap responden 30 

3 Maksimal skor 450 

4 Skor akhir penilaian 325 

5 Nilai kelayakan (%) 325/450 = 72% 

6 Hasil akhir Layak 

  Dari lima belas responden yang penulis ambil, penulis mendapatkan skor 

akhir penilaian 325 dengan persentase kelayakan sebesar 72 persen. Pada tabel 4.5 

yang telah di sebutkan nilai 72 pesen adalah kriteria layak. Sehingga sistem 



78 

 

 

monitoring keluar masuk kendaraan di PLTU Tanjung Jati B Jepara yang telah 

penulis buat ini mendapatkan hasil layak dari beberapa ahli media. 


