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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan tahap selanjutnya dari tahap 

perancangan sistem pada yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada Bab 

IV yaitu berisi hasil dan pembahasan sistem dan juga cara kerja dari sistem yang 

telah dibuat. Dalam pembuatan sistem informasi reservasi Restoran Joglo Tiga Putri 

penulis menggunakan beberapa perangkat lunak yaitu meliputi web browser 

Google Chrome, Sublime Text 3 untuk menulis source code program, Xampp 

digunakan untuk server lokal dan MySql untuk pembuatan Database, dan Hosting 

untuk mengubah format ke dalam bentuk web. 

4.2 Implementasi Database 

  Implementasi database merupakan suatu tahapan dalam membangun 

database.  Database dirancang dengan menggunakan Mysql. Berikut merupakan 

rancangan database yang dibuat dalam membangun aplikasi reservasi Restoran 

Joglo Tiga Putri yaitu diantaranya : 

1. Tabel Detail Pemesanan 

Implementasi database tabel detail pemesanan dapat dilihat pada gambar 

4.1 berikut ini : 

Gambar 4. 1 Tabel detail pemesanan 
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2. Tabel Kategori 

Implementasi database tabel kategori dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut 

ini : 

Gambar 4. 2 Tabel kategori 

 

3. Tabel Meja 

Implementasi database pada tabel meja dapat dilihat pada gambar 4.3 

berikut ini : 

Gambar 4. 3 Tabel meja 

4. Tabel Pembayaran 

  Implementasi database tabel pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.4 

berikut ini : 

Gambar 4. 4 Tabel pembayaran 

5. Tabel Pemesanan 
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Implementasi database pada tabel pemesanan dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut ini: 

Gambar 4. 5 Tabel pemesanan 

6. Tabel Produk 

Implementasi database tabel pada tabel produk dapat dilihat pada gambar 

4.6 berikut ini : 

Gambar 4. 6 Tabel produk 

7. Tabel Rating 

Implementasi database pada tabel rating dapat dilihat pada gambar 4.7 

berikut ini : 

Gambar 4. 7 Tabel rating 
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8. Tabel Request 

Implementasi database pada tabel request dapat dilihat pada gambar 4.8 

berikut ini : 

Gambar 4. 8 Tabel request 

9. Tabel Saran 

 Implementasi database dari tabel saran dapat dilihat pada gambar 4.9 

berikut ini : 

Gambar 4. 9 Tabel saran 

10. Tabel Tukar Poin 

  Implementasi database pada tukar poin dapat dilihat pada gambar 4.10 

berikut ini : 

Gambar 4. 10 Tabel tukar poin 

11. Tabel User 
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Implementasi database pada tabel user dapat dilihat pada gambar 4.11 

berikut ini : 

Gambar 4. 11 Tabel user 

4.3 Implementasi User Interface 

 Implementasi user interface merupakan tampilan akhir dari sistem yang 

telah dibuat. Pada implementasi user interface berupa tampilan berbasis web. 

Berikut ini merupakan tampilan dari implementasi user interface yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tampilan Depan 

 Tampilan awal merupakan tampilan yang muncul pertama kali saat user 

membuka aplikasi reservasi Restoran Joglo Tiga Putri. Tampilan awal aplikasi 

dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini : 
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Gambar 4. 12 Tampilan depan 

2. Halaman Login 

 Halaman login merupakan tampilan saat user akan masuk dan ingin 

melakukan pemesanan meja dan produk pada aplikasi reservasi Restoran Joglo Tiga 

Putri, aplikasi login muncul pertama kali saat user menggunakan aplikasi reservasi 

Restoran Joglo Tiga Putri. Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut 

ini : 

Gambar 4. 13 Halaman login 

3. Halaman Buat Akun Pelanggan 
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 Halaman buat aku merupakan halaman untuk pendaftaran akun 

pelanggan sebelum melakukan reservasi meja dan pemesanan makanan. Pelanggan 

melakukan pengisian data diri sebagai awal pendaftaran. Implementasi halaman 

buat akun pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini : 

Gambar 4. 14 Halaman buat akun pelanggan 

 

4. Halaman Dashboard Pelanggan 

 Halaman dashboard pelanggan merupakan tampilan awal aplikasi setelah 

pelanggan melakukan login. Pada halaman ini pelanggan melihat menu-menu yang 

terdapat pada aplikasi reservasi restoran Joglo Tiga Putri. Implementasi halaman 

buat akun pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini : 
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Gambar 4. 15 Halaman dashboard pelanggan 

5. Halaman Produk pelanggan 

  Halaman produk pelanggan merupakan halaman yang berisi 

berbagai produk makanan dan minuman serta harga produk. Pada menu pertama 

pelanggan dapat melihat berbagai menu sebelum melakukan pemesanan. 

Implementasi halaman Produk pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.16 

berikut ini: 

Gambar 4. 16 Halaman produk pelanggan 
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6. Halaman Order pelanggan 

 Halaman order pelanggan merupakan halaman pemesanan pertama 

pelanggan. Pelanggan dapat menentukan tanggal serta waktu pemesanan tempat. 

Implementasi halaman order pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini: 

Gambar 4. 17 Halaman order pelanggan 

7. Halaman Order Meja Pelanggan 

 Halaman order meja pelanggan merupakan halaman pelanggan untuk 

melakukan pemilihan letak meja. Tahap ini pelanggan bebas menentukan meja 

mana yang ingin ditempati. Implementasi halaman order meja pelanggan dapat 

dilihat pada gambar 4.18 berikut ini : 
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Gambar 4. 18 Halaman order meja pelanggan 

8. Halaman Pilih Kursi Pelanggan 

 Halaman pilih kursi pelanggan merupakan halaman pelanggan untuk 

menentukan banyaknya  kursi yang akan dipesan. Implementasi halaman pilih kursi 

pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut ini: 

Gambar 4. 19 Halaman pilih kursi 
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9. Halaman Order Produk Pelanggan 

Halaman order produk merupakan lanjutan dari halaman order, halaman 

makanan ini digunakan untuk memilih menu makanan yang akan dipesan. 

Implementasi halaman order produk pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.20 

berikut ini : 

Gambar 4. 20 Halaman order produk pelanggan 

 

 

10. Halaman Detail Pemesanan 

 Halaman detail pemesanan merupakan halaman yang menunjukan 

selesainya pengambilan pesanan dan pelanggan membayar sesuai pesanan yang 

dipilih. Implementasi halaman detail pemesanan pelanggan dapat dilihat pada 

gambar 4.21 berikut ini: 
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Gambar 4. 21 Halaman detail pemesanan 

11. Halaman Tukar Poin Pelanggan 

 Halaman tukar poin merupakan halaman reward untuk pelanggan sebagai 

bentuk salah satu implementasi CRM pada aplikasi reservasi Restoran Joglo Tiga 

Putri, pelanggan setelah melakukan order secara otomatis poin akan bertambah 

pada halaman tukar poin yang kemudian poin dapat ditukarkan pada produk yang 

ada di restoran. Implementasi halaman tukar poin dapat dilihat pada gambar 4.22 

berikut ini : 

Gambar 4. 22 Halaman tukar poin 
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12. Halaman Kotak Saran Pelanggan 

Halaman kotak saran pelanggan merupakan halaman untuk pelanggan 

dapat memberikan saran yang membangun pada restoran, halaman ini merupakan 

salah satu implementasi CRM pada aplikasi reservasi restoran Joglo Tiga Putri. 

Implementasi halaman kotak saran dapat dilihat pada gambar 4.23 berikut ini : 

Gambar 4. 23 Halaman kotak saran pelanggan 

13. Halaman Dashboard Admin 

 dashboard admin merupakan tampilan awal admin setelah login akun 

admin. Implementasi halaman dashboard admin dapat dilihat pada gambar 4.24 

berikut ini : 
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Gambar 4. 24 Halaman dashboard admin 

14. Halaman Data Akun 

 Halaman data akun merupakan halaman yang berisi data akun mulai dari 

data pelanggan, admin sampai dengan data akun owner. Berbeda dengan pelanggan 

yang harus melakukan buat akun terlebih dahulu data admin dan owner diinputkan 

oleh admin. Implementasi halaman data akun dapat dilihat pada gambar 4.25 

berikut ini: 

Gambar 4. 25 Halaman data akun 

15. Halaman Input Kategori 
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 Halaman input kategori produk merupakan halaman yang digunakan 

untuk menginputkan berbagai kategori produk yang ada di Restoran Joglo Tiga 

Putri. Implementasi halaman Input kategori produk dapat dilihat pada gambar 4.26 

berikut ini : 

Gambar 4. 26 Halaman Input Kategori 

 

16. Halaman Input Produk 

 Halaman input produk merupakan halaman data produk atau menu yang 

ada di Restoran Joglo Tiga Putri. Pada halaman ini admin menginputkan menu 

menu apa saja yang tersedia di restoran sehingga dapat muncul pada halaman 

produk pada pelanggan serta pelanggan dapat memilih menu apa saja yang tersedia 

di Restoran Joglo Tiga Putri. Implementasi halaman input produk dapat dilihat pada 

gambar 4.27 berikut ini: 
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Gambar 4. 27 Halaman input produk 

17. Halaman Input Meja 

 Halaman input meja admin merupakan halaman data meja yang hanya 

bisa diinputkan oleh admin. Implementasi halaman input meja dapat dilihat pada 

gambar 4.28 berikut ini : 

 

Gambar 4. 28 Halaman input meja 
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18. Halaman Order Admin 

 Halaman order admin merupakan halaman order bagi pelanggan yang 

sebelumnya belum melakukan reservasi dengan aplikasi. Implementasi halaman 

order admin dapat dilihat pada gambar 4.29  berikut ini : 

Gambar 4. 29 Halaman order admin 

 

19. Halaman List Order Admin 

 Halaman list order merupakan halaman list pemesanan dari pelanggan 

yang masuk ke admin dengan demikian admin dapat melihat daftar pesanan dari 

pelanggan. Implementasi halaman list order admin dapat dilihat pada gambar 4.30 

berikut ini: 
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Gambar 4. 30 Halaman list order produk 

20. Halaman List Order Produk 

Halaman list order produk merupakan halaman lanjutan list order, 

halaman ini berisi data data produk yang dipesan oleh pelanggan. Implementasi 

halaman list order produk dapat dilihat pada gambar 4.31 berikut ini : 

Gambar 4. 31 Halaman list order produk 

 

 

21. Halaman Verifikasi Pembayaran 
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Halaman verifikasi pembayaran merupakan halaman verifikasi pembayaran 

pemesanan pelanggan yang dilakukan admin. Pelanggan mengirimkan gambar data 

transaksi pembayaran kemudian admin akan memverifikasi pembayaran. 

Implementasi halaman verifikasi pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.32 

berikut ini : 

Gambar 4. 32 Halaman verifikasi pembayaran 

22. Halaman Request 

 Halaman request merupakan halaman pembatalan pemesanan oleh 

pelanggan dikarenakan suatu alasan yang jelas. Pada halaman ini admin yang akan 

menerima apakah akan dilakukan pembatalan atau tidak. Implementasi halaman 

request dapat dilihat pada gambar 4.33 berikut ini: 
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Gambar 4. 33 Halaman request 

23. Halaman Profil Admin 

Halaman profil admin merupakan halaman yang berada di bagian pojok 

kanan aplikasi terdapat dua sub yaitu keluar dari aplikasi serta informasi mengenai 

profil admin untuk bagian admin. Implementasi halaman profil admin dapat dilihat 

pada gambar 4.34 berikut ini : 

Gambar 4. 34 Halaman profil admin 

 

24. Halaman Dashboard Owner 
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Halaman dashboard owner merupakan tampilan awal owner setelah 

melakukan login. Implementasi halaman dashboard owner dapat dilihat pada 

gambar 4.35 pada halaman berikut ini: 

Gambar 4. 35 Halaman dashboard owner 

25. Halaman Laporan Owner 

 Halaman laporan owner merupakan halaman yang berisikan data laporan 

penjualan. Implementasi halaman laporan owner dapat dilihat pada gambar 4.36 

berikut ini : 

Gambar 4. 36 Halaman laporan admin 
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26. Halaman Kotak Saran Owner 

Halaman kotak saran merupakan halaman pada owner yang berisikan 

saran saran dari pelanggan guna meningkatkan pelayanan dari restoran. 

Implementasi halaman kotak saran dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut ini : 

Gambar 4. 37 Halaman kotak saran owner 

 

 

27. Halaman Profil Owner 

Halaman profil owner merupakan halaman yang berisikan data diri 

owner, foto profil serta ganti password. Terletak pada bagian pojok kanan atas 
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aplikasi web. Implementasi halaman profil owner dapat dilihat pada gambar 4.38 

berikut ini : 

Gambar 4. 38 Halaman profil owner 

4.4 Pengujian  

 Terdapat dua pengujian dalam penelitian ini yaitu pengujian sistem 

reservasi Restoran Joglo Tiga Putri, pengujian CRM (Customer Relationship 

Management) sistem dan pengujian kelayakan sistem. 

4.4.1. Pengujian Sistem  

 Pengujian sistem merupakan pengujian software yang terpadu dan lengkap. 

Pengujian sistem berfungsi untuk menguji apakah sistem yang dibuat sudah sesuai 

dengan sistem yang harapkan atau tidak Selain hal tersebut pengujian sistem juga 

berguna untuk mencari kekurangan maupun kesalahan dari sistem yang telah 

dibuat. 

1. Tujuan Pengujian Sistem 

Tujuan dari tahapan pengujian sistem adalah untuk menguji fungsi dari 

sistem untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat telah memenuhi target yang 

sesuai dengan tujuan awal pembuatan aplikasi atau belum. selain itu tujuan dari 

pengujian adalah untuk melakukan validasi dalam menerima dan jika dalam testing 

aplikasi masih terdapat kesalahan maka aplikasi dapat segera diperbaiki. 

2. Metode Pengujian Sistem 
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  Dalam pengujian ini metode yang digunakan adalah metode blackbox 

testing. Blackbox testing merupakan metode pengujian software tanpa mengetahui 

tatanan internal kode ataupun program. Tahapan pengujian adalah sebuah tahap 

yang wajib dilakukan pada siklus hidup pengembangan sistem sebelum aplikasi di 

publikasikan. Penulis memilih metode blackbox testing karena ingin mengetahui 

fungsi validasi dan reaksi sistem terhadap suatu inputan. 

3. Hasil Pengujian Sistem 

 Setelah dilakukan uji coba sistem dengan metode blackbox testing maka 

diperoleh hasil yang bisa dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4. 1 Hasil pengujian sistem dengan metode blackbox 

Pengujian Kasus Pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 
Kesimpulan 

Tambah akun Klik tambah akun 

untuk 

menampilkan 

form akun 

menambahkan 

akun baru 

Dapat 

menampilkan 

form akun  

Sesuai Normal 

Simpan akun Klik simpan untuk 

menyimpan akun 

baru 

Dapat 

menyimpan 

akun baru 

Sesuai  Normal 

Hapus akun Klik tanda hapus 

pada akun untuk 

menghapus akun 

yang telah dibuat 

Dapat 

menghapus 

data akun  

Sesuai Normal 

Edit akun Klik tanda edit  

pada akun untuk 

menambah atau 

memperbaiki data 

diri 

Muncul form 

data diri 

Sesuai Normal 
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 Update akun Setelah mengisi 

data diri pada 

form edit 

kemudian klik 

update untuk 

memperbarui 

akun 

Dapat 

memperbarui 

akun 

Sesuai Normal 

Tambah 

kategori 

Masukan nama 

kategori yang 

ingin ditambahkan 

kemudian klik 

tambah 

Dapat 

menambahkan 

kategori baru 

pada data 

kategori 

Sesuai Normal 

Hapus 

kategori 

Klik tanda hapus 

pada data kategori 

untuk menghapus 

data kategori yang 

tidak diinginkan 

Dapat 

menghapus 

data kategori 

Sesuai Normal 

Tambah 

produk 

Klik tambah 

produk untuk 

menampilkan 

form akun 

menambahkan 

produk baru 

Dapat 

menampilkan 

form tambah 

produk 

Sesuai Normal 

Simpan 

produk 

Klik simpan untuk 

menyimpan 

produk baru 

Produk yang 

diinputkan 

dapat muncul 

Sesuai Normal 

Hapus 

produk 

Klik tanda hapus 

pada produk 

untuk menghapus 

Dapat 

menghapus 

data produk 

Sesuai  Normal 
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produk yang telah 

dibuat 

Edit produk Klik tanda edit 

pada produk 

untuk menambah 

atau memperbaiki 

data diri 

Muncul form 

produk 

Sesuai Normal 

Update 

produk 

Setelah mengisi 

data diri pada 

form edit 

kemudian klik 

update untuk 

memperbarui 

akun 

Tampilan 

produk akan 

berubah sesuai 

dengan data 

yang diubah 

Sesuai Normal 

Tambah meja Masukan nama 

meja yang ingin 

ditambahkan 

kemudian klik 

tambah 

Dapat 

menambahkan 

data meja 

Sesuai Normal 

Hapus meja Klik tanda hapus 

pada data meja 

untuk menghapus 

data meja yang 

tidak diinginkan 

Dapat 

menghapus 

data meja 

Sesuai  Normal 

Tombol 

Selanjutnya 

pada order 

Klik tombol 

selanjutnya pada 

menu order untuk 

memesan meja 

dan produk 

Dapat 

menambahkan 

pesanan ke list 

order 

Sesuai  Normal 
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Batal pada 

order 

Klik tombol batal 

untuk 

membatalkan 

pemesanan 

Dapat kembali 

ke awal 

tampilan menu 

order 

Sesuai Normal 

Antar 

pesanan 

Klik antar 

pesanan pada list 

order jika order 

selesai dilakukan 

Dapat 

berpindah ke 

menu 

pembayaran 

Sesuai  Normal 

Hapus 

pesanan 

Klik hapus 

pesanan jika ingin 

menghilangkan 

pemesanan dari 

menu list order 

Data 

pemesanan 

dapat terhapus 

dari menu list 

order 

Sesuai  Normal 

Detail 

pemesanan 

Klik nomor id 

pemesanan pada 

list order untuk 

melihat menu 

yang dipesan 

Dapat 

menampilkan 

menu yang 

dipesan 

sesuai Normal 

Kembali pada 

detail 

pemesanan 

Setelah melihat 

detail pemesanan 

produk klik 

kembali ke menu 

utama list order 

Dapat 

menampilkan 

tampilan list 

order 

Sesuai  Normal 

Bayar  Setelah klik 

pesanan diantar 

selanjutnya masuk 

ke bayar, klik 

bayar pada menu 

list order 

Dapat 

menampilkan 

data 

pembayaran 

produk 

Sesuai  Normal 
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Proses 

transaksi 

Setelah klik bayar 

makan akan 

muncul menu 

form pembayaran 

selanjutnya klik 

proses transaksi 

Menampilkan 

transaksi telas 

selesai 

dilakukan dan 

list order 

sudah tidak 

terdapat list 

pemesanan 

lagi 

 Normal 

Verifikasi 

pembayaran 

Tampil di 

halaman verifikasi 

pembayaran pada 

akun admin  

Menampilkan 

gambar bukti 

transfer 

pelanggan 

Sesuai  Normal 

Request  muncul dihalaman 

request berisi 

alasan pembatalan 

pemesanan 

Menampilkan 

kotak alasan 

pembatalan 

yang dikirim 

ke admin 

Sesuai  Normal 

Update data 

diri 

Klik menu 

informasi lengkap 

admin pada pojok 

kanan atas untuk 

klik update data 

jika terdapat data 

yang ingin diubah 

Dapat 

menampilkan 

perubahan 

informasi data 

Sesuai  Normal 

Upload foto 

profil 

Terdapat di 

halaman informasi 

lengkap admin 

klik upload jika 

Foto profil 

dapat berubah 

sesuai yang 

diinputkan 

Sesuai  Normal 
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ingin mengganti 

foto profil 

Ganti 

password 

Terdapat 

dihalaman 

informasi lengkap 

admin isi 

password yang 

akan diganti 

Password 

akun berubah 

Sesuai  Normal 

Keluar  Klik menu keluar 

pada pojok kanan 

atas 

Dapat 

menampilkan 

halaman login 

restoran 

Sesuai Normal 

Booking 

Now 

Berada pada 

tampilan awal 

pelanggan dan 

langsung 

tersambung ke 

menu order 

Dapat 

menampilkan 

menu order 

Sesuai Normal 

Selanjutnya 

pada menu 

order 

Terdapat form 

pemesanan yang 

perlu diisi 

kemudian klik 

selanjutnya untuk 

menampilkan 

langkah order 

berikutnya 

Dapat 

menampilkan 

langkah order 

selanjutnya 

Sesuai  Normal 

Kembali ke 

menu order 

Setelah muncul 

order meja 

terdapat tombol 

kembali untuk 

Menampilkan 

pemesanan 

awal yaitu 

tampilan 

Sesuai Normal 
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kembali ke 

halaman tanggal 

pemesanan 

tanggal dan 

jam pesan 

Selanjutnya 

pada menu 

pilih meja 

Setelah memilih 

meja yang 

diinginkan dan 

mengisi berapa 

jumlah kursi yang 

dipesan klik 

selanjutnya untuk 

melanjutkan 

langkah 

berikutnya 

Menampilkan 

menu daftar 

produk 

Sesuai  Normal 

Batal  Setelah masuk 

halaman order 

produk terdapat 

tombol batal 

untuk 

membatalkan 

pesanan 

Kembali ke 

tampilan awal 

Sesuai  Normal 

Selanjutnya  Setelah 

pemesanan meja 

terdapat 

pemesanan 

makanan setelah 

memilih klik 

selanjutnya untuk 

konfirmasi 

Muncul detail 

pemesanan 

pada menu 

order 

pelanggan 

Sesuai  Normal 

Bayar 

sekarang 

Pada detail 

pemesanan di 

Muncul 

tulisan 

Sesuai  Normal 
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menu order 

terdapat bayar 

sekarang setelah 

input bukti 

transaksi klik 

bayar sekarang 

berhasil di 

kanan pojok 

atas kemudian 

kembali ke 

menu detail 

pemesanan 

Batalkan 

pemesanan  

Pada detail 

pemesanan jika 

ingin melakukan 

pembatalan 

pemesanan dapat 

klik batalkan dan 

menuliskan alasan 

pembatalan 

Muncul 

tulisan 

berhasil di 

pojok kanan 

atas dan 

kembali ke 

menu detail 

pemesanan 

untuk 

mendapatkan 

acc dari admin 

Sesuai  Normal 

Klaim poin Pada menu point 

terdapat menu 

poin yang dapat 

ditukarkan jika 

poin sudah 

memenuhi syarat 

penukaran poin 

maka klik klaim  

Jumlah poin 

akan 

berkurang 

Sesuai  Normal 

Kirim saran Pada menu saran 

terdapat saran 

yang dapat 

dikirimkan ke 

owner jika ada 

Terdapat 

tulisan 

berhasil pada 

pojok kanan 

atas dan saran 

Sesuai  Normal 
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saran klik kirim 

saran 

terkirim ke 

akun owner 

Update data 

diri 

Klik menu 

informasi lengkap 

pelanggan pada 

pojok kanan atas 

untuk klik update 

data jika terdapat 

data yang ingin 

diubah 

Dapat 

menampilkan 

perubahan 

informasi data 

pelanggan 

Sesuai  Normal 

Upload foto 

profil 

Terdapat di 

halaman informasi 

lengkap 

pelanggan klik 

upload jika ingin 

mengganti foto 

profil 

Foto profil 

dapat berubah 

sesuai yang 

diinputkan 

Sesuai  Normal 

Ganti 

password 

Terdapat 

dihalaman 

informasi lengkap 

pelanggan isi 

password yang 

akan diganti 

Password 

akun berubah 

Sesuai  Normal 

Keluar  Klik menu keluar 

pada pojok kanan 

atas 

Dapat 

menampilkan 

halaman login 

restoran 

Sesuai Normal 

Update data 

diri 

Klik menu 

informasi lengkap 

owner pada pojok 

Dapat 

menampilkan 

perubahan 

Sesuai  Normal 
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kanan atas untuk 

klik update data 

jika terdapat data 

yang ingin diubah 

informasi data 

owner 

Upload foto 

profil 

Terdapat di 

halaman informasi 

lengkap owner 

klik upload jika 

ingin mengganti 

foto profil 

Foto profil 

dapat berubah 

sesuai yang 

diinputkan 

Sesuai  Normal 

Ganti 

password 

Terdapat 

dihalaman 

informasi lengkap 

owner isi 

password yang 

akan diganti 

Password 

akun berubah 

Sesuai  Normal 

Keluar  Klik menu keluar 

pada pojok kanan 

atas 

Dapat 

menampilkan 

halaman login 

restoran 

Sesuai Normal 

 

   Selain pengujian black box testing penulis juga melakukan 

pengujian secara langsung dengan user yang bersangkutan pada Restoran Joglo 

Tiga Putri seperti pelanggan, admin dan owner. Pengujian secara langsung 

dilakukan dengan cara membagikan kuesioner pada ketiga user yaitu 

pelanggan, admin dan owner. Sampel yang diambil untuk pengujian sejumlah 

33 orang yang terdiri dari 30 pelanggan, 2 admin dan 1 owner berikut hasil 

pengujian ditujukan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 2 Bobot penilaian 

No Opsi Pilihan Bobot Nilai 
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1. Sangat Baik 4 4 - 3,26 

2. Baik 3 3,25 – 2,26 

3. Cukup 2 2,25 – 1,26 

4. Kurang 1 1,26 - 0 

 

      Tabel 4. 3 Hasil pengujian pelanggan 

 Hasil pengujian kuesioner pada pelanggan 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 
Jumlah nilai Hasil 

1. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri mudah untuk 

dioperasikan atau 

digunakan? 

30 

Responden 
100 3,33 

2. Apakah penggunaan menu 

atau fitur pada aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri mudah 

dipahami? 

30 

Responden 
97 3,23 

3. Apakah tampilan aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri enak 

dilihat dan tidak 

membosankan? 

30 

Responden 
98 3,27 

4. Apakah dalam 

penggunaannya dapat 

dengan mudah 

menghindari kesalahan 

saat menggunakan 

30 

Responden 
96 3,20 
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aplikasi web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri? 

5. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri bermanfaat 

untuk pelanggan? 

30 

Responden 
98 3,27 

6. Apakah informasi yang 

disediakan aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri mudah untuk 

dipahami? 

30 

Responden 
98 3,27 

7. Apakah spesifikasi produk 

yang ditawarkan sudah 

sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan? 

30 

Responden 
89 2,97 

8. Apakah sistem 

pembayaran pada aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri yang 

tersedia mudah untuk 

diakses? 

30 

Responden 
97 3,23 

9. Apakah informasi yang 

disediakan di aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri sudah 

memenuhi kebutuhan 

pelanggan? 

30 

Responden 
92 3,07 

10. Apakah web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri 

memiliki kemampuan dan 

30 

Responden 
97 3,23 
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fungsi sesuai dengan yang 

diharapkan? 

 Hasil 3,21 

 

      Tabel 4. 4 Hasil pengujian admin 

 Hasil pengujian kuesioner pada admin 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 
Jumlah nilai Hasil 

1. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri mudah untuk 

dioperasikan atau 

digunakan? 

2 

Responden 
6 3 

2. Apakah penggunaan menu 

atau fitur pada aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri mudah 

dipahami? 

2 

Responden 
6 3 

3. Apakah tampilan aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri enak 

dilihat dan tidak 

membosankan? 

2 

Responden 
6 3 

4. Apakah dalam 

penggunaannya dapat 

dengan mudah 

menghindari kesalahan 

saat menggunakan 

aplikasi web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri? 

2 

Responden 
6 3 
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5. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri bermanfaat 

untuk admin? 

2 

Responden 
6 3 

6. Apakah tata letak atau 

display menu pada 

aplikasi web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri 

sudah sesuai dan mudah 

dilihat? 

2 

Responden 
6 3 

7. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri sudah 

memenuhi kebutuhan 

restoran? 

2 

Responden 
6 3 

8. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri sudah lengkap 

sesuai yang diharapkan 

admin? 

2 

Responden 
6 3 

9. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri memberikan 

kemudahan dalam proses 

pengelolaan data 

penjualan restoran? 

2 

Responden 
6 3 

10. Apakah web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri 

memiliki kemampuan dan 

2 

Responden 
6 3 
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fungsi sesuai dengan yang 

diharapkan? 

 Hasil 3 

 

      Tabel 4. 5 Hasil pengujian owner 

 Hasil pengujian kuesioner pada owner 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Nilai Hasil 

1. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri mudah untuk 

dioperasikan atau 

digunakan? 

1 

Responden 
3 3 

2. Apakah penggunaan menu 

atau fitur pada aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri mudah 

dipahami? 

1 

Responden 
3 3 

3. Apakah tampilan aplikasi 

web reservasi restoran 

Joglo Tiga Putri enak 

dilihat dan tidak 

membosankan? 

1 

Responden 
3 3 

4. Apakah dalam 

penggunaannya dapat 

dengan mudah 

menghindari kesalahan 

saat menggunakan 

aplikasi web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri? 

1 

Responden 
3 3 
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5. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri bermanfaat 

untuk owner? 

1 

Responden 
3 3 

6. Apakah tata letak atau 

display menu pada 

aplikasi web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri 

sudah sesuai dan mudah 

dilihat? 

1 

Responden 
3 3 

7. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri sudah 

memenuhi kebutuhan 

restoran? 

1 

Responden 
3 3 

8. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri sudah lengkap 

sesuai yang diharapkan 

owner? 

1 

Responden 
3 3 

9. Apakah aplikasi web 

reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri memberikan 

kemudahan dalam proses 

pengelolaan data 

penjualan restoran? 

1 

Responden 
3 3 

10. Apakah web reservasi 

restoran Joglo Tiga Putri 

memiliki kemampuan dan 

1 

Responden 
3 3 
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fungsi sesuai dengan yang 

diharapkan? 

 Hasil 3 

 

      Tabel 4. 6 Hasil pengujian 

No User Jumlah 

1. Pelanggan 3,21 

2. Admin 3 

3. Owner 3 

 Hasil rata-rata 3,06 

 

    Berdasarkan hasil pengujian sistem aplikasi reservasi restoran Joglo 

Tiga Putri dengan 33 responden yang terdiri dari 30 responden pelanggan 2 

responden dari admin dan 1 responden dari owner maka didapatkan hasil rata 

rata penilaian 3,06 yang masuk dalam kategori baik. 

4.4.2. Pengujian CRM (Customer Relationship Management) 

  Pengujian CRM atau Customer Relationship Management merupakan 

pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai dasar pengujian kualitas dari 

CRM yang diterapkan dalam sistem. 

1. Tujuan Pengujian Sistem  

  Tujuan dilakukannya pengujian sistem CRM adalah untuk menguji CRM 

pada aplikasi web sistem informasi reservasi restoran Joglo Tiga Putri untuk 

menjawab kebutuhan sistem yang diharapkan pada penelitian ini dengan 

diterapkannya CRM guna melayani pelanggan lebih baik. 

2. Metode Pengujian Sistem 

  Pengujian sistem CRM pada penelitian ini penulis menggunakan ISO 9126 

sebagai standar pengukuran perangkat lunak terutama yang meliputi metric dan 

model kualitas. Dengan diterapkannya 6 parameter pengujian  yang meliputi 

Karakteristik Functionality, Karakteristik Reliability, Karakteristik Usability, 

Karakteristik Efficiency, Karakteristik Maintainability, serta Karakteristik 
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Portability. Metode yang dilakukan dalam pengujian CRM dapat dilihat pada tabel 

4.7 dan tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4. 7 Bobot parameter pengujian 

Parameter Bobot 

Fungsionalitas (Functionality) 25% 

Kesesuaian (Suitability)  

Keakuratan (Accurateness)  

interoperabilitas 

(interoperability) 

 

Kepatuhan (Compliance)  

Keamanan  (Security)  

Kegunaan (Usability) 20% 

Pemahaman (Understandability)  

Pembelajaran (Learnability)  

Operability  

Attractiveness  

Kehandalan (Reliability) 20% 

Maturitas (Maturity)  

Toleransi kesalahan ( fault tolerance)  

Perbaikan (Recoverability)  

Efisiensi (Efficiency) 15% 

Time behavior  

Resource behavior  

Pemeliharaan (Maintainability) 10% 

Analyzability  

Perubahan (Changeability)  

Stabilitas (Stability)  

Testability  

Portabilitas (Portability) 10% 

Adaptasi (Adaptability)  
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Installability  

 

Tabel 4. 8 pengujian sistem CRM 

Karakteristik 
Sub 

Karakteristik 
Parameter Kuisoner 

Penilaia

n 

Fungsionalitas 

(Functionality) 

Kesesuaian 

(Suitability) 

Fungsi pada 

data-data, 

fungsi pada 

pengelolaan 

dan fungsi 

keluaran 

Apakah 

fungsi fitur 

yang dibuat 

telah sesuai 

dengan yang 

diharapkan? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Keakuratan 

(Accurateness) 

Keakuratan 

pada 

pengelolaan 

data serta 

keakuratan 

dari 

penampilan 

data 

Bagaimana 

pengelolaan 

datanya dan 

keluaran 

datanya? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

interoperabilitas 

(interoperability

) 

Kemampuan 

komponen 

perangkat 

lunak 

berinteraksi 

dengan 

komponen 

lain 

Bagaimana 

sistem dapat 

berinteraksi 

dengan 

komponen 

lain pada 

sistem? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Kepatuhan 

(Compliance) 

Software 

tidak boleh 

Apakah 

software yang 

Sangat 

Baik (4), 
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melanggar 

undang 

undang yang 

berlaku 

dibuat sudah 

memenuhi 

aturan yang 

berlaku? 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Keamanan  

(Security) 

Keamanan 

dalam 

menyimpan 

suatu data 

Bagaimana 

keamanan 

saat 

melakukan 

pengolahan 

data? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Kegunaan 

(Usability) 

Pemahaman 

(Understandabil

ity) 

Pemahaman 

pada fitur-

fitur yang ada 

pada aplikasi 

Bagaimana 

penggunaan 

aplikasi 

apakah 

mudah 

dipahami? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Pembelajaran 

(Learnability) 

Kemampuan 

menginstal 

Apakah fitur-

fitur yang ada 

dapat mudah 

dipelajari? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Operability Kemampuan 

pengoprasian 

Apakah 

pengoprasian 

aplikasi 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 
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mudah 

dilakukan? 

(2), 

Kurang 

(1) 

Attractiveness User 

interface serta 

tampilan form 

Bagaimana 

form tampilan 

aplikasi? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Kehandalan 

(Reliability) 

Maturitas 

(Maturity) 

Model sesuai 

dengan 

maturitas 

Apakah 

aplikasi yang 

dibuat sudah 

sesuai dengan 

maturitas 

yang 

diharapkan? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Toleransi 

kesalahan ( fault 

tolerance) 

Kesalahan 

kesalahan 

saat 

penggunaan 

Apakah 

kemampuan 

aplikasi saat 

mengatasi 

kesalahan 

sudah sesuai 

seperti yang 

diharapkan? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Perbaikan 

(Recoverability) 

Kemampuan 

dalam 

memperbaiki 

data 

Bagaimana 

perbaikan 

saat sistem 

terjadi error? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 
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Kurang 

(1) 

Efisiensi 

(Efficiency) 

Time behavior Waktu proses 

saat transaksi 

Apakah 

waktu proses 

transaksi 

yang 

dibutuhkan 

sudah sesuai? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Resource 

behavior 

Penyimpanan 

data yang 

dipakai 

sedikit 

Bagaimana 

penggunaan 

sumberdaya 

pada aplikasi 

yang sudah 

dibuat? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Pemeliharaan 

(Maintainabilit

y) 

Analyzability Analisis 

penyebab 

kesalahan 

Bagaimana 

kemampuan 

aplikasi jika 

terjadi 

kesalahan? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Perubahan 

(Changeability) 

Kemampuan 

dalam 

perubahan 

fitur 

Bagaimana 

kemampuan 

aplikasi saat 

terjadi 

perubahan? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 
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Stabilitas 

(Stability) 

Kestabilan  Bagaimana 

kestabilan 

aplikasi saat 

terjadi 

perubahan? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Testability Kemampuan 

saat 

memverifikas

i 

Bagaimana 

kemampuan 

memverifikas

i dari 

aplikasi? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Portabilitas 

(Portability) 

Adaptasi 

(Adaptability) 

Kemampuan 

untuk 

beradaptasi 

Bagaimana 

kemampuan 

sistem dalam 

beradaptasi? 

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

Installability Kemudahan 

saat 

penginstalan 

Bagaimana 

kecepatan 

saat 

penginstalan?  

Sangat 

Baik (4), 

Baik (3), 

Cukup 

(2), 

Kurang 

(1) 

 

3. Hasil Pengujian Sistem 
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  Hasil pengujian CRM akan diperoleh setelah penulis membuat 30 

pertanyaan sesuai parameter pada metode yang digunakan sebagai pengukur. Hasil 

dari pengujian CRM pada Sistem Informasi Reservasi Restoran Joglo Tiga Putri 

dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4. 9 Bobot penilaian 

No Opsi Pilihan Bobot Nilai 

1. Sangat Baik 4 4 - 3,26 

2. Baik 3 3,25 – 2,26 

3. Cukup 2 2,25 – 1,26 

4. Kurang 1 1,26 - 0 

 

Tabel 4. 10 Hasil pengujian CRM 

Parameter Responden Bobot 
Jumlah 

Nilai 
Total 

Fungsionalitas 

(Functionality) 
 

25% 
  

Kesesuaian (Suitability) 30 

Responden 

 
97 3,23 

Keakuratan (Accurateness) 30 

Responden 

 
101 3,36 

interoperabilitas 

(interoperability) 

30 

Responden 

 
99 3,30 

Kepatuhan (Compliance) 30 

Responden 

 
96 3,20 

Keamanan  (Security) 30 

Responden 

 
100 3,33 

Total    3,29 

Pembobotan    0,82 

Kegunaan (Usability)  20%   
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Pemahaman 

(Understandability) 

30 

Responden 

 
99 3,30 

Pembelajaran (Learnability) 30 

Responden 

 
94 3,13 

Operability 30 

Responden 

 
97 3,23 

Attractiveness 30 

Responden 

 
104 3,47 

Total    3,28 

Pembobotan    0,66 

Kehandalan (Reliability) 20%    

Maturitas (Maturity) 30 

Responden 

 
105 3,50 

Toleransi kesalahan ( fault 

tolerance) 

30 

Responden 

 
102 3,40 

Perbaikan (Recoverability) 30 

Responden 

 
98 3,27 

Total    3,39 

Pembobotan    0,68 

Efisiensi (Efficiency) 15%    

Time behavior 30 

Responden 

 
100 3,33 

Resource behavior 30 

Responden 

 
102 3,40 

Total    3,36 

Pembobotan    0,50 

Pemeliharaan 

(Maintainability) 
10% 

 
  

Analyzability 30 

Responden 

 
99 3,30 
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Changeability 30 

Responden 

 
97 3,23 

Stabilitas (Stability) 30 

Responden 

 
98 3,26 

Testability 30 

Responden 

 
98 3,26 

Total    3,26 

Pembobotan    0,33 

Portabilitas (Portability)  10%   

Adaptasi (Adaptability) 30 

Responden 

 
102 3,40 

Installability 30 

Responden 

 
103 3,43 

Total    3,42 

Pembobotan    0,34 

Hasil Pembobotan 100%  3,33 

   

  Jadi setelah dilakukan pengukur didapatkan hasil dari pengukuran kualitas 

perangkat lunak sistem CRM (Customer Relationship Management) dengan 

metode ISO 9126 sebesar 3,33 dengan kategori sangat baik. 

4.5 Pembahasan  

 Implementasi customer relationship management pada sistem informasi 

reservasi restoran Joglo Tiga Putri berbasis web sudah melalui dua tahapan 

pengujian yaitu pengujian black box testing dan pengujian CRM dengan metode 

ISO 9126. Pada kedua pengujian dilakukan pemberian kuesioner pada narasumber. 

Pada pengujian pertama yaitu pengujian black box testing yang merupakan 

pengujian sistem pada aplikasi dengan tujuan mengukur kualitas pada sistem 

dengan cara menguji aplikasi dan memberikan kuesioner kepada 33 responden yang 

terdiri dari 30 responden pelanggan 2 responden admin dan 1 responden owner 

dengan masing-masing dengan 10 pertanyaan yang berbeda dan mendapatkan hasil 

3,06 dapat dikategorikan baik atau sistem layak untuk digunakan pada Restoran 


