
 
 

36 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Aplikasi web untuk menentukan kelayakan strata kesehatan rumah tangga 

di Puskesmas Jepara ini akan dikembangkan dengan metode pengembangan 

Rapid Application Development (RAD), adapun tahapan pengembangan aplikasi 

menggunakan metode ini antara lain adalah : 

4.1.1 Rencana Kebutuhan 

Pada  tahap ini dilakukan pengumpulan informasi, data serta alat apa 

saja yang akan berkaitan dengan penelitian dan juga dibutuhkan dalam proses 

pengembangan aplikasi. 

4.1.1.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jepara yang dikhususkan pada 

kegiatan survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah 

tangga. 

4.1.1.2 Analisa Kebutuhan Masalah 

4.1.1.2.1 Analisa Sistem Yang Berjalan  

Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  adalah 

survei yang dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui tingkat 

kesehatan rumah tangga. Kegiatan Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS)  yang dilakukan oleh Puskesmas Jepara mencakup sebelas 

kelurahan dan empat desa yang ada di Kecamatan Jepara. Adapun 

kelurahan tersebut adalah Kelurahan Potroyudan, Kelurahan Panggang, 

Kelurahan Pengkol, Kelurahan  Demaan, Kelurahan Kauman, Kelurahan 

Karang Kebagusan, Kelurahan Ujung Batu, Kelurahan Jobokuto, 

Kelurahan Bulu dan Kelurahan Bapangan. Sedangkan empat desa yaitu 

Desa Mulyoharjo, Desa Wonorejo, Desa Kuwasen, Desa Bandengan dan 

Desa Kedung Cino. Kegiatan ini dilakukan di tingkat RT, kegiatan ini 

dilakukan menggunakan lembaran kertas yang berisi pertanyaan, setiap 

satu kartu keluarga diwajibkan untuk mengisi satu kuesioner. Petugas 

puskesmas harus bisa menentukan tingkat kesehatan rumah tangga 
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berdasarkan informasi yang didapatkan melalui survei ini dan ini bukan 

hal yang mudah karena petugas harus menentukan tingkat kesehatan 

masyarakat dengan cara menghitung nilai yang sudah dipilih oleh 

responden. Kegiatan ini tentunya menghasilkan data yang relatif banyak. 

Pihak puskesmas harus mengolah data tersebut menjadi tiga rekapan data 

hasil survei, yang pertama yaitu rekapan data survei tingkat RT, yang 

kedua yaitu rekapan data survei tingkat desa atau kelurahan, dan yang 

ketiga yaitu rekapan data survei tingkat Kecamatan Jepara. Pembuatan 

laporan ini dilakukan dengan cara memindahkan jawaban dari masing - 

masing responden  ke aplikasi Microsoft excel. 

Adapun kelemahan dari sistem yang berjalan saat ini antara 

adalah : 

1. Kegiatan survei yang masih dilakukan menggunakan kertas 

mengakibatkan lamanya proses penentuan strata kesehatan. 

2. Pembuatan laporan yang dilakukan dengan cara memindahkan data 

jawaban responden dari kertas ke Microsoft excel membutuhkan 

waktu yang lama mengingat begitu banyaknya jumlah responden. 

4.1.1.2.2 Solusi Pemecahan Masalah 

Adapun solusi pemecahan masalah dari analisa diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Diperlukannya sebuah aplikasi berbasis website yang dapat 

menentukan strata kesehatan berdasarkan jawaban yang diberikan 

oleh responden. 

2. Dibutuhkannya sebuah aplikasi berbasis website yang dapat 

membuat laporan secara cepat sesuai dengan data yang diberikan 

oleh responden. 

4.1.1.2.3 Analisa Sistem Usulan 

Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan pihak 

puskesmas dalam menentukan strata kesehatan rumah tangga serta tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk membuat laporan data kesehatan. 
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Selain itu masyarakat sebagai responden juga akan mendapat kemudahan 

dalam mengisi data survei, selain itu setelah mengisi semua indikator 

pertanyaan maka masyarakat akan langsung mengetahui tingkat kesehatan 

mereka. 

Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem yang Berjalan dengan Sistem yang 

Diusulkan 

No. Sistem yang 

berjalan 

Sitem yang 

diusulkan 

Hasil yang 

diharapkan 

1. Responden mengisi 

pertanyaan survei 

PHBS pada media 

kertas. Untuk 

mengetahui strata 

kesehatan responden 

harus menunggu 

petugas puskesmas 

menghitung nilai 

jawaban responden. 

Responden mengisi 

pertanyaan survei 

melalui aplikasi 

berbasis website. 

Strata kesehatan akan 

otomatis keluar 

setelah responden 

mengisi semua 

pertanyaan. 

Memudahkan 

masyarakat untuk 

mengetahui strata 

kesehatan mereka. 

Memudahkan 

petugas Puskesmas 

Jepara dalam 

menentukan strata 

kesehatan. 

2. Untuk membuat 

laporan data 

kesehatan petugas 

puskesmas harus 

memindahkan 

jawaban responden 

yang ada pada kertas 

ke Microsoft excel. 

Laporan data 

kesehatan akan 

secara otomatis 

tersusun sesuai 

dengan format dan 

juga data yang telah 

diberikan oleh 

responden. 

Mempermudah dan 

juga mempercepat 

petugas Puskesmas 

Jepara dalam 

menyajikan laporan 

data kesehatan. 

 

4.1.1.3 Analisa Kebutuhan Alat 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa peralatan untuk 

untuk mengembangkan aplikasi : 

1. Perangkat keras 

Adapun perangkat keras yang digunakan peneliti kali ini adalah 

sebuah laptop asus x44h dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Sistem operasi : Windows 10 Pro 

Prosesor : intel(R) Celeron(R) CPU B830 @ 1.80GHz 

Memori : 2,00 GB 
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2. Perangkat Lunak 

Perangat lunak yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

adalah : 

 XAMPP 3.2.1 

 Sublime Text 3 

 Google Chrome 

 Microsoft Office Visio 2019 

4.1.1.4 Analisa Kebutuhan Fungsional Sistem 

Berikut adalah kebutuhan aplikasi penentu strata kesehatan rumah 

tangga di Puskesmas Jepara : 

1. Pengguna dapat dengan mudah menjawab pertanyaan survei 

2. Pengguna dapat dengan mudah mengetahui strata kesehatan 

mereka. 

3. Sistem dapat menampung data hasil survei 

4. Sistem dapat menambah, mengedit dan mengurangi indikator 

pertanyaan. 

5. Sistem dapat mencetak laporan data kesehatan dalam bentuk file 

dokumen. 

4.1.2 Proses Perancangan Sistem 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi 

Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang dapat 

membantu petugas Puskesmas Jepara dalam menentukan strata kesehatan 

rumah tangga serta menyajikan data laporan kesehatan rumah tangga secara 

cepat dan akurat. 

4.1.2.2 Perancangan Diagram 

4.1.2.2.1 Usecase Diagram 

Pada aplikasi ini terdapat dua aktor yang berinteraksi dengan sistem yaitu 

admin (petugas puskesmas) dan pengguna (responden) : 
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admin
pengguna

login

mengelola data admin

mengelola indikator

pertanyaan

mengelola data kesehatan
menjawab inidikator

pertanyaan 

logout

logout

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

cetak laporan

data kesehatan

<<extend>>

mengelola periode

kegiatan PHBS

mengelola lokasi

kegiatan PHBS

<<include>>

<<include>>

registrasi

mencari data nama

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Gambar 4. 1 Usecase Diagram Aplikasi Strata Kesehatan 
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4.1.2.2.2 Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login Admin 

Merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas login admin ke 

dalam sistem 

Login Admin / Responden

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk ke aplikasi menampilkan halaman login

menampilkan 

halaman utama 

admin

Validasi data

admin / responden?

memasukkan 

username dan 

password admin

validasi data admin

admin

validasi data responden

menampilkan 

halaman utama 

pengguna

valid

tidak valid

responden

valid

tidak valid

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login Admin atau Responden 
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2. Activity Diagram Registrasi Pengguna Baru (Responden) 

Diagaram ini adalah activity diagram ketika pengguna (responden) 

melakukan registrasi pada sistem. 

Registrasi Responden

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk ke aplikasi
menampilkan 

halaman login

pilih belum punya 

akun

menampilkan form 

registrasi

mengisi form 

registrasi

menampilkan 

halaman login

data sesuai?

tidak

ya

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Registrasi 
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3. Activity Diagram Tambah Admin 

Merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas admin 

menambahkan admin (user) baru. 

Tambah Admin

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman admin
menampilkan halaman 

admin 

tambah admin
tampilkan form 

tambah admin

input data admin

simpan

menampilkan daftar 

admin

tidak

ya

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Tambah Admin 
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4. Activity Diagram Edit Admin 

Dibawah ini merupakan activity diagram proses pengeditan data 

admin. 

Edit Admin

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman admin
menampilkan halaman 

admin 

pilh admin
menampilkan form 

data admin

memperbarui data 

admin

simpan

menampilkan daftar 

admin

tidak

ya

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Edit Admin 
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5. Activity Diagram Hapus Admin 

Ini adalah gambaran aktivitas ketika admin menghapus salah satu 

akun dari admin. 

Hapus Admin

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk  halaman admin
menampilkan halaman 

admin 

pilih admin

hapus admin

menampilkan daftar 

admin

simpan
ya

tidak

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Hapus Admin 
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6. Activity Diagram Pencarian Data Nama 

Merupakan activity diagram yang menjelaskan kegiatan admin 

ketika mencari data kesehatan berdasarkan nama responden. 

Pencarian data nama

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman 

pencarian

menampilkan halaman 

pencarian 

input nama dan pilih 

tahun periode

mencari data nama 

inputan

ketemu

menampilkan daftar 

nama

tidak

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Pencarian Data Nama 
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7. Activity Diagram Tambah Jadwal PHBS 

Merupakan diagram yang menggambarkan proses ketika admin 

membuat jadwal kegiatan PHBS 

Tambah Jadwal

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk ke menu 

periode

menampilkan 

halaman periode

pilih menu tahun
menampilkan periode 

tahunan

pilih tambah periode

menyimpan dan 

menampilkan periode 

tahunan

menampilkan form 

inputan tahun

pilih tambah jadwal

pilih jadwal
menampilkan 

halaman jadwa

menyimpan dan 

menampilkan daftar 

jadwal

menampilkan form 

inputan jadwal

membuat periode 

tahun bar

membuat jadwal baru

periode baru?

tidak

b
aru

 

Gambar 4. 8 Activity Diagram Tambah Jadwal PHBS 
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8. Activity Diagram Tambah Pertanyaan 

Merupakan diagram yang menunjukkan aktivitas admin dan juga 

sistem ketika menambah indikator pertanyaan survei. 

Tambah Pertanyaan

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk ke menu 

indikator

menampilkan 

halaman indikator

pilih menu kategori
menampilkan 

halaman kategori

pilih tambah kategori

menyimpan dan 

menampilkan daftar 

kategori

menampilkan form 

tambah kategori

pilih tambah 

pertanyaan

pilih pertanyaan
menampilkan 

halaman pertanyaan

menyimpan dan 

menampilkan daftar 

pertanyaan

menampilkan form 

inputan jadwal

input kategori baru

membuat pertanyaan 

baru

kategori baru?

baru

tidak

 

Gambar 4. 9 Activity Diagram Tambah Pertanyaan 
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9. Activity Diagram Edit Pertanyaan 

Berikut adalah diagram yang menjelaskan interaksi antara admin 

dengan sistem ketika dilakan proses pengeditan pertanyaan. 

Edit Indikator Pertanyaan

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk  halaman 

pertanyaan

menampilkan halaman 

pertanyaan 

pilih pertanyaan
menampilkan form 

pertanyaan

edit pertanyaan

simpan

menampilkan 

indikator pertanyaan

tidak

ya

 

Gambar 4. 10 Activity Diagram Edit Pertanyaan 
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10. Activity Diagram Hapus Pertanyaan 

Activity Diagram Hapus Pertanyaan adalah diagram yang 

menjelaskan aktivitas admin dan juga sistem ketika menghapus 

indikator pertanyaan. 

Hapus indikator pertanyaan

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk  halaman 

pertanyaan

menampilkan halaman 

pertanyaan

pilih pertanyaan

hapus pertanyaan

menampilkan daftar 

pertanyaan

ya

tidak

 

Gambar 4. 11 Activity Diagram Hapus Pertanyaan 
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11. Activity Diagram Tambah Desa 

Diagram ini menggambarkan proses admin menambahkan desa 

atau kelurahan baru. 

Tambah Desa

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk halaman lokasi
menampilkan halaman 

lokasi 

tambah desa
tampilkan form 

tambah desa

input data desa

simpan

menampilkan daftar 

desa

tidak

ya

pilih menu desa
menampilkan halaman 

desa 

 

Gambar 4. 12 Activity Diagram Tambah Desa 
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12. Activity Diagram Edit Desa 

Diagram ini merupakan poses yang terjadi ketika admin 

memperbarui data desa. 

Edit Desa

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman lokasi
menampilkan halaman 

lokasi 

pilih desa tampilkan form desa

perbarui data desa

simpan

menampilkan daftar 

desa

tidak

ya

pilih menu desa
menampilkan halaman 

desa 

 

Gambar 4. 13 Activity Diagram Edit Desa 
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13. Activity Diagram Hapus Desa 

Diagram ini menggambarkan interaksi antara admin dengan sistem 

ketika menghapus daftar RT / RW. 

Hapus Desa

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman lokasi
menampilkan halaman 

lokasi 

pilih desa

simpan

menampilkan daftar 

desa

ya

pilih menu desa
menampilkan halaman 

desa 

tidak

 

Gambar 4. 14 Activity Diagram Hapus Desa 
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14. Activity Diagram Tambah RT / RW 

Diagram ini menggambarkan proses admin menambahkan daftar 

RT / RW baru. 

Tambah RT / RW

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman lokasi
menampilkan halaman 

lokasi 

tambah RT / RW
tampilkan form 

tambah RT / RW

input daftar RT / RW

simpan

menampilkan daftar 

RT / RW

tidak

ya

pilih menu RT / RW
menampilkan halaman 

RT / RW

 

Gambar 4. 15 Activity Diagram Tambah RT / RW 
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15. Activity Diagram Edit RT / RW 

Diagram ini merupakan poses yang terjadi ketika admin 

memperbarui daftar RT / RW. 

Edit RT / RW

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman lokasi
menampilkan halaman 

lokasi 

pilih RT / RW
tampilkan form RT / 

RW

perbarui daftar RT / 

RW

simpan

menampilkan daftar 

desa

tidak

ya

pilih menu RT / RW
menampilkan halaman 

daftar RT / RW

 

Gambar 4. 16 Activity Diagram Edit RT / RW 
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16. Activity Diagram Hapus RT / RW 

Diagram ini menggambarkan interaksi antara admin dengan sistem 

ketika menghapus data desa atau kelurahan. 

Hapus RT / RW

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk halaman lokasi
menampilkan halaman 

lokasi 

pilih RT / RW

simpan

menampilkan daftar 

RT / RW

ya

pilih menu RT / RW
menampilkan halaman 

RT / RW

tidak

 

Gambar 4. 17 Activity Diagram Hapus RT / RW 
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17. Activity Diagram Lihat Data Kesehatan 

Merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas admin ketika 

melihat data kesehatan. 

Data kesehatan

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk  halaman data 

kesehatan
menampilkan data 

kesehatan

pilih data kesehatan
menampilkan data 

kesehatan

 

Gambar 4. 18 Activity Diagram Lihat Data Kesehatan 
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18. Activity Diagram Cetak Laporan 

Merupakan activity diagram ketika admin dan sistem melakukan 

proses cetak file dokumen data kesehatan. 

Cetak data kesehatan

Admin Sistem

P
h
as

e

masuk  halaman laporan
menampilkan halaman 

laporan

pilih data kesehatan
menampilkan menu 

data laporan

menyesuaiakan data 

yang dicari

mengunduh data 

laporan

 

Gambar 4. 19 Activity Diagram Cetak Laporan 
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19. Activity Diagram Pengisian Jawaban 

Dibawah ini merupakan activity diagram ketika pengguna 

menjawab pertanyaan survei. 

Pengisian Indikator Pertanyaan

Admin Sistem

P
h

as
e

masuk halaman utama
menampilkan halaman 

utama

menyimpan dan 

menghitung hasil 

jawaban

pilih menu kuesioner

memilih hasil jawaban

menampilkan hasil strata 

kesehatan

menampilkan kuesioner

 

Gambar 4. 20 Activity Diagram Pengisian Jawaban 
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4.1.2.2.3 Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram Login Admin atau Pengguna 

Diagram ini berisikan proses ketika admin atau pengguna 

melakukan login pada sistem. 

admin
halaman 

login
tbl_ user

input username dan password

username dan password

halaman 

utama admin

menampilkan halaman utama

validasi

username dan password salah

halaman utama 

pengguna

username dan password salah

 

Gambar 4. 21 Sequence Diagram Login Admin 

2. Sequence Diagram Registrasi Pengguna Baru (Responden) 

Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika pengguna baru 

aplikasi melukakna registrasi untuk mendapatkan akun. 

admin halaman registrasi tbl_user

input pengguna baru

pengguna ditambah

halaman 

login

pilih belum punya akun

tampilkan halaman login

tambah data

 

Gambar 4. 22 Sequence Diagram Registrasi Pengguna Baru 
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3. Sequence Diagram Tambah Admin 

Ini adalah proses ketika admin menambah admin (user) baru. 

admin
halaman tambah 

admin
tbl_user

input data admin

admin ditambah

halaman 

admin

pilih tambah admin

tampilkan daftar admin

tambah data

 

Gambar 4. 23 Sequence Diagram Tambah Admin 

4. Sequence Diagram Edit Admin 

Diagram ini berisikan langkah – langkah yang berjalan ketika admin 

memperbarui data admin yang ada. 

admin
halaman 

admin

halaman 

admin
tbl_user

pilih admin

isi data admin

perbarui data admin

tampilkan data admin terbaru

simpan

 

Gambar 4. 24 Sequence Diagram Edit Admin 
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5. Sequence Diagram Hapus Admin 

Berikut adalah tahapan penghapusan akun admin. 

admin
halaman 

admin
tbl_user

pilih admin

hapus data admin

tampilkan data admin terbaru

simpan

 

Gambar 4. 25 Sequence Diagram Hapus Admin 

6. Sequence Diagram Pencarian Nama 

admin tbl_responden

cari data

halaman 

pencarian

input nama dan piih tahun

tampilkan daftar nama

cari nama

 

Gambar 4. 26 Sequence Diagram Pencarian Nama 
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7. Sequence Diagram Tambah Jadwal 

Diagram ini menggambarkan proses ketika admin membuat 

kategori dan juga pertanyaan baru. 

admin

pilih tambah periode

halaman periode tbl_tahun
halaman tambah 

jadwal
tbl_indikator

input jadwal baru

jadwal ditambah

halaman 

jadwal

tampilkan daftar jadwal

tambah data

halaman periode

input periode

tambah periode

tambah data

pilih tambah jadwal

menampilakan daftar kategori baru

 

Gambar 4. 27 Sequence Diagram Tambah Jadwal 

8. Sequence Diagram Tambah Pertanyaan 

Sequence diagram ini berisikan proses ketika admin menambah 

indikator pertanyaan baru. 

admin

Tambah pertanyaan

pilih tambah kategori

halaman Kategori 

Pertanyaan

data kategori 

Pertanyaan

form tambah 

Pertanyaan

data 

Pertanyaan

input pertanyaan baru

pertanyaan ditambah

halaman 

Pertanyaan

tampilkan daftar pertanyaan

tambah data

form kategori 

Pertanyaan

input kategori

tambah kategori

tambah data

pilih tambah jadwal

menampilakan daftar kategori baru

 

Gambar 4. 28 Sequence Diagram Tambah Pertanyaan 
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9. Sequence Diagram Edit Pertanyaan 

Proses pembaruan indikator pertanyaan jika di gambarkan pada 

sequence diagram maka seperti dibawah ini : 

admin
halaman 

Pertanyaan

halaman edit 

Pertanyaan
tbl_indikator

pilih pertanyaan

ubah Pertanyaan

perbarui pertanyaan

tampilkan daftar pertanyaan terbaru

perbarui data

 

Gambar 4. 29 Sequence Diagram Edit Pertanyaan 

10. Sequence Diagram Hapus Pertanyaan 

Berikut adalah tahap – tahapan ketika admin menghapus salah satu 

indikator pertanyaan : 

admin
halaman 

pertanyaan
tbl_indikator

pilih pertanyaan

tampilkan daftar pertanyaan terbaru

hapus pertanyaan

hapus data

 

Gambar 4. 30 Sequence Diagram Hapus Pertanyaan 
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11. Sequence Diagram Tambah Desa 

Diagram ini menggambarkan proses admin menambahkan desa 

atau kelurahan baru. 

admin halaman tambah desa tbl_desa

input desa baru

admin ditambah

halaman 

desa

pilih tambah desa

tampilkan daftar desa

tambah data

 

Gambar 4. 31 Sequence Diagram Tambah Desa 

12. Sequence Diagram Edit Desa 

Diagram ini merupakan proses yang terjadi ketika admin 

memperbarui data desa. 

admin halaman edit desa tbl_desa

perbarui data desa

desa diperbarui

halaman 

desa

pilih desa

tampilkan daftar desa

ubah data

 

Gambar 4. 32 Sequence Diagram Edit Desa 
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13. Sequence Diagram Hapus Desa 

Diagram ini merupakan proses yang terjadi ketika admin 

menghapus data desa. 

admin halaman desa tbl_desa

pilih desa

tampilkan daftar desa terbaru

hapus desa

hapus data

 

Gambar 4. 33 Sequence Diagram Hapus Desa 

14. Sequence Diagram Tambah RT / RW 

Diagram ini menggambarkan tahapan proses yang terjadi ketika 

admin menambahkan daftar RT / RW baru. 

admin halaman tambah RT / RW tbl_rt /tbl_rw

input RT / RW baru

tambah RT / RW

halaman 

RT / RW

pilih tambah RT / RW

tampilkan daftar RT / RW

tambah data

 

Gambar 4. 34 Sequence Diagram Tambah RT / RW 
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15. Sequence Diagram Edit RT / RW 

Sequence diagram ini merupakan proses yang terjadi ketika admin 

memperbarui daftar RT / RW. 

admin halaman edit RT / RW tbl_rt / tbl_rw

perbarui data RT / RW

RT / RW diperbarui

halaman 

RT / RW

pilih RT / RW

tampilkan daftar RT / RW

ubah data

 

Gambar 4. 35 Sequence Diagram Edit RT / RW 

16. Sequence Diagram Hapus RT / RW 

Diagram ini menggambarkan langkah – langkah yang terjadi ketika 

admin menghapus salah satu data RT / RW. 

admin
halaman 

RT / RW
tbl_rt / tbl_rw

pilih RT / RW

tampilkan daftar RT / RWterbaru

hapus RT / RW

hapus data

 

Gambar 4. 36 Sequence Diagram Hapus RT / RW 
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17. Sequence Diagram Lihat Data Kesehatan 

Diagram ini berisikan proses ketika admin melihat data kesehatan.  

admin
halaman data 

kesehatan
tbl_deskripsi

pilih data kesehatan

data kesehatan

tampilkan data kesehatan

cari data kesehatan

 

Gambar 4. 37 Sequence Diagram Lihat Data Kesehatan 

18. Sequence Diagram Cetak Laporan 

Diagram ini berisikan proses berjalannya sistem ketika admin 

memberkan perintah untuk mencetak data kesehatan. 

admin
halaman data 

kesehatan
tbl_deskrpsi

pilih data kesehatan

data kesehatan

cari data kesehatan

laporan

tampilkan data terpilih

cetak laporan

 

Gambar 4. 38 Sequence Diagram Cetak Laporan 
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19. Sequence Diagram Pengisian Jawaban 

Sequence Diagaram ini menggambarkan proses terjadinya 

pengisian jawaban yang dilakukan oleh pengguna. 

admin
halaman 

kuesioner
tbl_jawaban

pilih kuesioner

jawab pertanyaan

validasi

hasil jawaban tidak valid

halaman 

hasil

tamplikan hasil strata kesehatan

 

Gambar 4. 39 Sequence Diagram Pengisian Jawaban 

4.1.2.3 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan – 

kebutuhan apa saja yang diperlukan sistem untuk mengolah basis data. 
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tbl_rt

id_rt : intPK

rt : varchar

tbl_deskripsi

id : intPK

indisatu : text

indidua : text

inditiga : text

indiempat : text

indilima : text

indienam : text

indituju : text

indidelapan : text

indisembilan : text

indisepuluh : text

indisebelas : text

indiduabelas : text

inditigabelas : text

indiempatbelas : text

indilimabelas : text

indienambelas : text

pratama : text

madya : text

utama : text

tahun : text

rt_rw : text

desa : text

paripurna : text

jumlah_rumah : text

sehat : text

tbl_jawaban

id_jawaban : intPK

id_indi : varchar

id_group : varchar

id_user : : varchar

id_rw : varchar

id_rt : varchar

id_desa : varchar

id_tahun : varchar

jawaban : varchar

tbl_desa

id_desa : intPK

nama_desa : varchar

jumlah_kk : varchar

tbl_rw

id_rw : intPK

rw : varchar

tbl_tahun

id_tahun : intPK

tahun : varchar

tbl_user

id_userPK

username : varchar

password : varchar

nama_kk : varchar

id_desa : varchar

id_rt : varchar

id_rw : varchar

level : varchar

tbl_jadwal

id_jadwal : intPK

id_tahun : varchar

tgl_mulai : date

tgl_selesai : date

tbl_responden

id_responden : intPK

id_user : varchar

id_tahun : varchar

ket : varchar

tbl_group_indikator

id_group : intPK

id_indikator : varchar

indikator : text

tbl_indikator

id_indikator : intPK

id_deskripsi : varchar

deskripsi  : text

ya : text

tidak : text

id_group : varchar

 

Gambar 4. 40 Rancangan Basis Data 

4.1.2.4 Perancangan Antarmuka 

Pada tahapan ini peneliti melakukan perancangan antarmuka yang 

berisikan layout aplikasi. Berikut gambaran dari rancangan antarmuka : 

USERNAME

PASSWORD

FORM LOGIN

LOGIN

 
Gambar 4. 41 Rancangan Halaman Login Admin 
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Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika 

admin membuka aplikasi ini. Sebelum masuk ke aplikasi, admin maupun 

pengguna diharuskan untuk memasukkan data yang sesuai dengan data 

dirinya masing – masing. Setelah berhasil login maka admin maupun 

pengguna bisa mengaksese fitur yang disediakan aplikasi. 

FORM PENDAFTARAN

DAFTAR

 

Gambar 4. 42 Rancangan Halaman Registrasi Pengguna 

Ini merupakan halaman dimana pengguna melakukan registrasi 

ketika pengguna baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Pada halaman 

ini pengguna diharuskan untuk memasukkan data yang valid. 

JUDUL

SELAMAT DATANG

NAMA APLIKASI

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 43 Rancangan Halaman Dashboard 

Halaman utama ini muncul ketika admin berhasil login. 
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NAMA APLIKASI

DAFTAR ADMIN

1 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

2 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

3 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

4 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 44 Rancangan Halaman Admin 

Merupakan halaman yang memuat akun admin yang berhak 

mengakses aplikasi. 

PERIODE SURVEI

NAMA APLIKASI

1 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

2 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

3 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

4 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

nama periode

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 45 Rancangan Halaman Pencarian 

Halaman ini bisa dimanfaatkan admin untuk mencari data kesehatan 

berdasarkan nama. 
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PERIODE SURVEI

NAMA APLIKASI

1 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

2 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

3 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

4 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 46 Rancangan Halaman Periode 

Halaman periode ini merupakan halaman yang nantinya akan 

berisikan jadwal atau periode dilakukannya kegiatan survei kesehatan 

INDIKATOR PERTANYAAN

NAMA APLIKASI

1 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

2 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

3 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

4 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 47 Rancangan Halaman Indikator Pertanyaan 

Halaman indikator adalah halaman yang berisikan data indikator 

kesehatan. Pada halaman ini admin dapat melakukan pengelolaan data 

indikator kesehatan. 
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INDIKATOR PERTANYAAN

NAMA APLIKASI

1 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

2 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

3 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

4 DATA DATA DATA DATA DATA DATA

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 48 Rancangan Halaman Lokasi 

Halaman lokasi adalah halaman yang berisikan data lokasi yang 

akan dijadikan lokasi kegiatan PHBS. 

LAPORAN KESEHATAN

NAMA APLIKASI

DATA KESEHATAN

CARI

USER

DASHBOARD

PERIODE

SIGN OUT

LOKASI

LAPORAN

PENCARIAN

ADMIN

INDIKATOR

 

Gambar 4. 49 Rancangan Halaman Laporan 

Halaman laporan ini berisikan laporan data kesehatan. Pada halaman 

ini admin dapat melakukan cetak laporan data kesehatan berupa file 

dokumen. 
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JUDUL

SELAMAT DATANG

NAMA APLIKASI

DASHBOARD

KUESIONER

SIGN OUT

USER

 

Gambar 4. 50 Halaman Utama Pengguna 

Merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika pengguna 

masuk ke aplikasi 

JUDUL

INDIKATOR PERTANYAAN 

NAMA APLIKASI

DASHBOARD

KUESIONER

SIGN OUT

USER

 

Gambar 4. 51 Halaman Indikator Pertanyaan Pengguna 

Setelah berhasil masuk ke aplikasi, pengguna akan dibawa ke 

halama utama yang berisikan indikator pertanyaan. Dihalaman ini pengguna 

diharuskan untuk menjawab semua indikator pertanyaan yang ada.  

4.1.3 Membangun Sistem 

Pada tahap ini peneliti membangun sistem sesuai dengan 

perancangan tampilan dan juga database sistem yang sudah di ubah kedalam 

bentuk kode program, berikut adalah potongan kode program aplikasi : 
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Gambar 4. 52 Potongan Kode Program Data Kuesioner 

 

Gambar 4. 53 Potongan Kode Program Pengisian Kuesioner 
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Gambar 4. 54 Potongan Kode Program Laporan Data Kesehatan 

4.1.4 Implementasi 

Tahap implementasi ini berisikan penerapan aplikasi yang telah 

dibangun berdasarkan perencanaan yang sebelunya telah dibuat. Berikut adalah 

tampilan dari aplikasi : 

 

Gambar 4. 55 Tampilan Login Aplikasi 

Halaman ini adalah halaman yang pertama kali diakses oleh 

pengguna aplikasi, disini pengguna memasukan username & password yang 

telah dimiliki. 
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Gambar 4. 56 Tampilan Halaman Registrasi 

Halaman ini berisi form pendaftaran yang harus diisi oleh pengguna 

aplikasi jika belum memiliki username dan password untuk masuk ke 

aplikasi. 

 

 

Gambar 4. 57 Tampilan Dashboard Aplikasi 

Tampilan ini merupakan tampilan aplikasi yang muncul pertama kali 

ketika admin berhasil masuk ke aplikasi 
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Gambar 4. 58 Tampilan Halaman Kelola Admin 

Pada halaman ini admin bisa melakukan pengelolaan akun admin. 

Disini admin dapat menambahkan akun admin baru, mengedit akun admin 

serta menghapus akun admin lainnya. 

 

 

Gambar 4. 59 Tampilan Halaman Pencarian 

Pada halaman ini admin bisa melakukan pencarian data kesehatan 

berdasarakan nama yang diikuti dengan tahun periode. 



80 
 

 
 

 

Gambar 4. 60 Tampilan Halaman Periode PHBS 

Karena kegiatan PHBS ini adalah kegiatan rutinan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Puskesmas Jepara maka pada halaman ini admin dapat 

membuat sesi atau periode tahunan kegiatan PHBS Kesehatan Rumah 

Tangga. 

 

Gambar 4. 61 Tampilan Halaman Jadwal Kegiatan PHBS 

Setelah membuat periode kegiatan PHBS maka selanjutnya pada 

tampilan halaman ini admin dapat membuat jadwal untuk waktu pengisian 

pertanyaan. Ketika waktunya telah berakhir makan responden tidak bisa 

melakukan pengisian jawaban.  
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Gambar 4. 62 Tampilan Halaman Indikator Kategori 

Pada tampilan ini terdapat kategori indikator pertanyaan PHBS 

Kesehatan Rumah Tangga. Disini admin dapat menambah, mengedit maupun 

menghapus kategori indikator pertanyaan. 

 

 

Gambar 4. 63 Tampilan Halaman Indikator Pertanyaan 

Tampilan ini berisikan indikator pertanyaan yang disertai dengan 

deskripsi serta aturan pemilihan jawaban. 
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Gambar 4. 64 Tampilan Halaman Lokasi Desa 

Pada halaman ini berisikan informasi desa dan juga jumlah kartu 

keluarga dalam desa tersebut. Desa dan juga jumlah Kartu Keluarga disini 

diinputkan oleh admin. 

 

 

Gambar 4. 65 Tampilan Halaman Lokasi RT / RW 

Pada halaman ini admin dapat melakukan pengelolaan data RT / RW 

yang akan dijadikan pengguna (responden) aplikasi sebagai alamat. 
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Gambar 4. 66 Tampilan Halaman Laporan Tingkat RT / RW 

Dihalaman ini admin bisa melihat data kesehatan atau memilih data 

laporan kesehatan tingkat RT / RW untuk di cetak dalam bentuk file 

dokumen. 

 

Gambar 4. 67 Tampilan Halaman Laporan Tingkat Desa 

Di halaman ini admin bisa mencetak data laporan kesehatan tingkat 

desa atau kelurahan, proses cetak laporan ini berupa file dokumen. 
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Gambar 4. 68 Tampilan Halaman Laporan Tingkat Kecamatan 

Dihalaman ini admin bisa melakukan cetak laporan data kesehatan 

tingkat Kecamatan Jepara dan juga melihat data kesehatan tingkat Kecamatan 

Jepara. 

 

Gambar 4. 69 Tampilan Halaman Dashboard Pengguna 

Tampilan ini merupakan tampilan yang pertama kali dilihat oleh 

pengguna (responden) ketika berhasil login ke aplikasi. 
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Gambar 4. 70 Tampilan Halaman Jadwal bagi Pengguna 

Tampilan ini berisikan jadwal kegiatan dimana sebelum masuk ke 

indikator pertanyaan pengguna harus memilih salah satu dari periode di 

jadwal tersebut. 

 

Gambar 4. 71 Tampilan Halaman Indikator Pertanyaan 

Pada halaman ini terdapat beberapa indikator pertanyaan yang harus 

dijawab oleh pengguna. Pengguna diberikan dua pilihan jawaban yaitu “Ya” 

dan “Tidak”. 

4.2 Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi pada penelitian ini menggunakan metode black box, 

pengujian ini akan dilakukan pada seluruh tampilan atau menu yang ada pada 

aplikasi. Berikut adalah tabel pengujiannya : 
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Tabel 4. 2 Pengujian Black box pada Aplikasi Pengguna 

No. Pengujian Hasil Yang Diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

1. Langsung klik tombol 

login tanpa 

memasukkan 

username dan 

password 

Sistem akan menolak login 

dan menampilkan perintah 

untuk mengisi username dan 

password 

3 

2. Mengkosongkan salah 

satu form username 

atau password 

Sistem akan menolak login 

dan menampilkan perintah 

untuk mengisi username dan 

password 

3 

3. Login ke aplikasi 

menggunakan data 

yang benar 

Aplikasi akan masuk ke 

halaman awal aplikasi 

3 

4. Login ke aplikasi 

menggunakan data 

yang salah 

Aplikasi tetap berada 

dihalaman login 

3 

5. Memilih periode 

kuesioner yang sudah 

terlewat jadwal 

pengisiannya. 

Tidak bisa lanjut ke halaman 

pertanyaan 

3 

6. Memilih periode 

kuesioner yang aktif 

tanggal pengisiannya 

Masuk ke halaman 

pertanyaan 

3 

7. Mengisi semua 

kuesioner 

Aplikasi akan menyimpan 

hasil jawaban dan 

menampilkan strata 

kesehatan responden 

3 

8. Tidak mengisi semua 

kuesioner 

Aplikasi gagal menyimpan 

hasil jawaban dan meminta 

untuk dilengkapi 

3 

9. Logout dari aplikasi Pengguna kembali ke 

halaman login 

3 

Jumlah Soal Pengujian 9 

Jumlah Skor Ideal 27 

Jumlah Nilai Pengujian 27 

Persentase Kelayakan 100% 

Kriteria Sangat layak 
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Tabel 4. 3 Pengujian Black box pada Aplikasi Admin 

No. Pengujian Hasil Yang Diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

1. Langsung klik tombol 

login tanpa 

memasukkan 

username dan 

password 

Sistem akan menolak login 

dan menampilkan perintah 

untuk mengisi username dan 

password 

3 

2. Mengkosongkan salah 

satu form username 

atau password 

Sistem akan menolak login 

dan menampilkan perintah 

untuk mengisi username dan 

password 

3 

3. Login ke aplikasi 

menggunakan data 

yang benar 

Aplikasi akan masuk ke 

halaman awal aplikasi 

3 

4. Login ke aplikasi 

menggunakan data 

yang salah 

Aplikasi akan tetap berada 

dihalaman login 

3 

5. Melakukan pencarian 

data berdasarkan nama 

Aplikasi akan menampilkan 

data nama yang dicari 

3 

6. Melihat data kesehatan 

masyarakat 

Aplikasi menampilkan data 

kesehatan masyarakat 

3 

7. Menambahkan 

indikator pertanyaan 

survei 

Indikator pertanyaan pada 

aplikasi akan bertambah 

3 

8. Merubah indikator 

pertanyaan survei 

Indikator pertanyaan pada 

aplikasi akan berubah 

3 

9. Menghapus indikator 

pertanyaan survei 

Indikator pertanyaan pada 

aplikasi akan terhapus atau 

berkurang 

3 

10. Membuat laporan 

berupa file dokumen  

Aplikasi akan mengunduh 

file dokumen 

2 

11. Logout dari aplikasi Admin akan keluar dari 

aplikasi dan dibawa ke 

halaman login 

3 

Jumlah Soal Pengujian 11 

Jumlah Skor Ideal 33 

Jumlah Nilai Pengujian 32 

Persentase Kelayakan 96,97% 

Kriteria Sangat layak 
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4.3 Evaluasi dan Validasi Ahli 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan 

metode blackbox didapatkan hasil bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai 

dengan spesifikasi sistem yang dibuat dan sesuai dengan inputan yang 

diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah valid dan 

berjualan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1 Validasi Ahli 

4.3.2.1.1 Validasi Ahli Materi 

Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi petugas 

Puskesmas Jepara sebagai acuan untuk menilai kelayakan aplikasi 

sebelum digunakan : 

Tabel 4. 4 Tabel Hasil Validasi Ahli Materi 

No. Indikator Nilai 

A. Aspek Konsep Dasar 

1. Apakah sistem ini sudah sesuai dengan konsep 

dan tujuan kegiatan PHBS Tatanan Rumah 

Tangga?  

3 

B. Aspek Keakuratan 

2. Apakah hasil strata kesehatan rumah tangga yang 

dihasilkan sistem ini sudah sesuai?  

3 

3. Apakah laporan yang dihasilkan dari sistem ini 

sudah sesuai?  

3 

C. Aspek Tampilan 

4. Kejelasan petunjuk dan perintah pada aplikasi 3 

5. Tampilan sistem sesuai dengan konsep kegiatan 

PHBS Tatanan Rumah Tangga  

3 

6. Kesesuaian letak tombol dan form pada sistem 3 

D. Aspek Bahasa 

7. Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 3 

Jumlah Soal Pengujian 7 

Jumlah Skor Ideal 21 

Jumlah Nilai Pengujian 21 

Persentase Kelayakan 100% 

Kriteria Sangat layak 
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4.3.2.1.2 Validasi Ahli Media 

Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media, dengan 

adanya penilaian dari ini maka dapat diukur kelayakan aplikasi  : 

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Validasi Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

A. Aspek Bahasa 

1. Kemudahan pemahaman bahasa yang dipakai di 

aplikasi 

3 

2. Kemudahan alur aplikasi untuk dipahami 3 

B. Aspek Tampilan 

3. Tata letak teks 3 

4. Kesesuaian proporsi warna 3 

5. Kesesuaian penggunaan jenis dan ukuran huruf 2 

6. Teks dapat terbaca dengan baik 3 

7. Kesesuaian pemakaian icon pada tombol 3 

C. Aspek Pengelolaan Program 

8. Kemudahan aplikasi untuk dijalankan 2 

9. Ketepatan fungsi dari tombol 3 

10. Kecepatan aplikasi dalam merespon perintah 3 

Jumlah Soal Pengujian 10 

Jumlah Skor Ideal 30 

Jumlah Nilai Pengujian 28 

Persentase Kelayakan 93% 

Kriteria Sangat layak 

 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian dengan menyebar angket berisi 10 pertanyaan kepada 40 

responden masyarakat Kecamatan Jepara. 

Tabel 4. 6 Tabel Hasil Penilaian Responden 

No. Pertanyaan Nilai 

1. Apakah anda setuju kegiatan survei PHBS untuk 

menentukan strata kesehatan ini dilakukan 

dengan aplikasi berbasis web? 

 

130 

2. Apakah anda tertarik untuk menggunakan 

aplikasi berbasi web untuk menentukan strata 

kesehatan masyarakat? 

 

118 

3. Apakah aplikasi ini mudah untuk di pelajari? 106 

4. Apakah aplikasi ini menambah pengetahuan anda 

tentang PHBS? 

 

134 
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5. Apakah aplikasi ini memudahkan masyarakat 

untuk mengetahui tingkat kesehatan keluarga? 

 

128 

6. Apakah informasi yang diberikan aplikasi ini 

mudah untuk dipahami? 

 

104 

7. Apakah aplikasi ini dapat digunakan dimana saja 

dan kapan saja? 

 

128 

8. Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat? 

 

126 

9. Apakah tampilan aplikasi ini menarik? 118 

10. Apakah aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat? 122 

Jumlah Soal Pengujian 10 

Jumlah Skor Ideal 1600 

Jumlah Nilai Pengujian 1214 

Persentase Kelayakan 76% 

Kriteria Sangat Layak 

 


