BAB V IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

5.1 Implementasi Interface
5.1.1

Form Home

Form home adalah tampilan awal pada saat program dijalankan. Didalam form
home terdapat beberapa menu yang dapat diakses yaitu daftar service, konsultasi,
history, tips dan informasi. Untuk mengakses form pakar, mekanik, super advisor,
gudang dan kasir diharuskan untuk login terlebih dahulu.

Gambar 5.1 Form Home
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5.1.2

Form Pendaftaran Service

Form pendaftaran service merupakan form yang digunakan untuk melakukan
pendaftaran service dimana pada form ini pelanggan diminta untuk menginputkan
nomor polisi kendaraannya, type motor, jenis motor dan layanan. pelanggan yang
bisa melakukan pendaftaran service hanya pelanggan yang sudah melakukan
registrasi pelanggan.
Coding cek apakah pelanggan sudah melakukan registrasi
<?
$cek_pelanggan = ”Select * from pelanggan where Nopol =’$nopol’ “;
<?

Gambar 5.2 Form Pendaftaran Service

5.1.3

Form Validasi Layanan Pelanggan

Form validasi layanan pelanggan dipergunakan untuk memastikan apakah data
yang diinputkan pelanggan sudah benar atau belum. Didalam form ini berisikan
nomor polisi, tanggal, type motor, merk motor, layanan dan oli jika pelanggan
memilih layanan ganti oli atau service dan ganti oli.
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5.3 Form Validasi Layanan Pelanggang

5.1.4

Form Penelusuran 1

Form penulusuran 1 adalah form yang digunakan untuk melakukan penelusuran
yang pertama yang nantinya data tersebut digunakan untuk penelusuran
selanjutnya. Pada form ini pelanggan diharuskan memilih gejala awal yang
terjadi, setelah itu menjawab pertanyaan gejala penelusuran 1 yang berkaitan
dengan gejala awal .

Coding mengambil data gejala penelusuran 1
$ambil_GP1 = ”select * from Aturan1 where Kode_GA =‘$kd_GA’;
Coding menginputkan gejala penelusuran 1 kedalam tabel tmp_kerusakan
$input_GP1 = ” insert into tmp_pelanggan value (‘$no_ip’,’$data[Kode_GP1]’) ”;

Gambar 5.4 Form Penelusuran 1
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5.1.5

Form Penelusuran 2

Form penelusuran 2 merupakan form yang digunakan untuk melakukan proses
penelusuran 2, dimana pada form ini pelanggan diminta untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan gejala penelusuran 2 yang berkaitan dengan jawaban
gejala penelusuran 1. Jika pelanggan belum mengerti suku cadang yang
ditanyakan maka didalam form ini pelanggan bisa menggunakan help dengan cara
mengklik suku cadang yang tidak dimengerti.

Coding menampilkan gejala penelusuran 2 yang berkaitan dengan gejala
penelusuran 1 yang diinputkan.
$tampil_GP2 = ” select * from Aturan2 where Kode_GP1=’$kd_GP1’ ” ;

Gambar 5.5 Form Penelusuran 2

5.1.6

Form Hasil Pendeteksian

Form hasil pendeteksian adalah form yang menampilkan hasil dari penelusuran
yang telah dilakukan dan menampilkan estimasi biaya yang dikeluarkan. Selain
itu didalam form ini terdapat konfirmasi pendaftaran, apabila pelanggan sudah
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yakin mendaftar maka memilih setuju dan jika tidak maka memilih batal.
Selanjutnya pelanggan diminta untuk mengklik tombol lanjut. Jika pelanggan
memilih konfirmasi setuju maka sistem akan menyimpan data yang telah
diinputkan dan memberikan no urut beserta tanggal service (lihat gambar 5.7).
Jika pelanggan memilih konfirmasi batal maka sistem akan membuang data yang
telah diinputkan (lihat gambar 5.8).

Gambar 5.6 Form Hasil Pendeteksian

Gambar 5.7 Form Konfirmasi Setuju

Gambar 5.8 Form Konfirmasi Batal
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5.17 Form Gejala Awal
Form gejala awal dipergunakan oleh seorang pakar untuk menginputkan gejala
awal kerusakan yang terjadi pada motor. Pada form ini terdapat 2 field yang harus
diisi yaitu kode gejala awal dan nama gejala awal. Didalam form ini pakar bisa
menambah, mengedit dan menghapus data gejala awal.

Gambar 5.9 Form Gejala Awal

5.1.8

Form Gejala Penelusuran 1

Form gejala penelusuran 1 dipergunakan oleh seorang pakar untuk menginputkan
gejala kerusakan penelusuran 1 yang terjadi pada motor. Pada form ini terdapat 2
field yang harus diisi yaitu kode gejala penelusuran 1 dan nama gejala
penelusuran 1. Didalam form ini pakar bisa menambah, mengedit dan menghapus
data gejala penelusuran 1. Selain itu didalam form ini terdapat fasilatas rule,

51

dimana dengan mengklik rule pakar bisa langsung mengedit rule/aturan yang
berkaitan dengan gejala penelusuran 1 yang dipilih.

Gambar 5.10 Form Gejala Penelusuran 1

5.1.9

Form Gejala Penelusuran 2

Form gejala penelusuran 2 dipergunakan oleh seorang pakar untuk menginputkan
gejala kerusakan penelusuran 2 yang terjadi pada motor. Untuk membantu
pelanggan yang kurang mengerti dengan suku cadang yang ada pada penelusuran
2 maka pada form ini dibuat 8 field yang harus diisi yaitu kode gejala penelusuran
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2, nama awal gejala penelusuran 2 yang diisi dengan nama sebelum kata nama
suku cadang, kata link yang diisi dengan nama suku cadang yang ada pada gejala
penelusuran 2, nama akhir yang diisi dengan nama setelah kata nama suku
cadang, cek link yang diisi dengan pilihan kata ada atau tidak ada link, solusi yang
diisi dengan solusi dari gejala penelusuran 2, suku cadang yang diisi dengan suku
cadang yang akan diganti. Didalam form ini pakar bisa menambah, mengedit dan
menghapus data gejala penelusuran 2.

Gambar 5.11 Form Gejala Penelusuran 2

5.1.10 Form Aturan 1
Form aturan 1 digunakan pakar untuk membuat aturan 1 yaitu dengan cara
menghubungkan antara gejala awal dan gejala penelusuran 1. Pada form ini pakar
pertama diminta untuk memilih gejala awal dan selanjutnya memilih gejala-gejala
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penelusuran 1 yang berhubungan dengan gejala awal yang dipilih. Setelah itu
mengklik tombol simpan yang nantinya data tersebut disimpan kedalam tabel
aturan 1.

Gambar 5.12 Form Aturan 1

5.1.11 Form Aturan 2
Form aturan 2 digunakan pakar untuk membuat aturan 2 yaitu dengan cara
menghubungkan antara gejala penelusuran 1 dan gejala penelusuran 2. Pada form
ini pakar pertama diminta untuk memilih gejala penelusuran 1 dan selanjutnya
memilih gejala-gejala penelusuran 2 yang berhubungan dengan gejala penelusuran
1 yang dipilih. Setelah yakin dengan data yang dipilih maka pakar diminta untuk
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mengklik tombol simpan yang nantinya data tersebut disimpan kedalam tabel
aturan 2.

Gambar 5.13 Form Aturan 2

5.1.12 Form Service
Form sercive adalah form yang digunakan oleh mekanik untuk melihat keluhan
dan layanan yang diinputkan pelanggan. Pada form ini pertama mekanik diminta
untuk menginputkan nomor polisi dan tanggal service dan selanjutnya mengklik
tombol lanjut.
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Gambar 5.14 Form Service

5.1.13 Form Hasil Service
Form hasil service adalah form yang akan ditampilkan setelah mengklik lanjut
pada form service. Form ini berisikan nomor polisi yang diinputkan oleh mekanik,
tanggal service, layanan, oli jika pelanggan memilih layanan service dan ganti oli
atau ganti oli, gejala awal kerusakan dan keluhan-keluhan pelanggan. Setelah
mekanik selesai melakukan perbaikan pada motor pelanggan mekanik diminta
untuk mengklik tombol selesai agar data tersebut langsung bisa dikirim kepada
kasir yang menandakan bahwa mekanik telah selesai melakukan perbaikan.

Gambar 5.15 Form Hasil Service

5.1.14 Form Ganti Suku Cadang
Form ganti suku cadang adalah form yang digunakan mekanik apabila terdapat
suku cadang yang akan diganti. Pada form ini mekanik diminta untuk
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menginputkan nama dirinya, nomor polisi, tanggal, jumlah suku cadang yang akan
diganti. Jika sudah menginputkan semua maka klik tombol lanjut.

Gambar 5.16 Form Ganti Suku Cadang
Setelah mengklik lanjut pada form suku cadang maka mekanik diminta untuk
memilih suku cadang yang akan diganti (lihat gambar 5.17). Setelah memilih suku
cadang yang akan diganti mekanik diminta untuk mengklik tombol lanjut.

Gambar 5.17 Form Pilih Suku Cadang
Setelah mengklik lanjut pada form pilih suku cadang maka akan tampil form hasil
ganti suku cadang. Didalam form ini berisikan nama mekanik, nomor polisi,
tanggal, suku cadang yang akan diganti disertai stock ada atau tidaknya suku
cadang tersebut. Setelah mekanik yakin dengan data yang diinputkan maka
mekanik diminta untuk mengklik tombol lanjut. Selanjutnya data dikirim kepada
super advisor untuk dikonfirmasikan kepada pelanggan dan meminta persetujuan
pelanggan.
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Gambar 5.18 Form Hasil Ganti Suku Cadang

5.1.15 Form Konfirmasi Suku Cadang
Form

konfirmasi

pelanggan

digunakan

oleh

super

advisor

untuk

mengkonfirmasikan suku cadang yang akan diganti kepada pelanggan yang
bersangkutan. Didalam form ini berisikan nama mekanik, nomor polisi, status
yang menandakan sudah dikonfirmasi atau belum suku cadang yang akan diganti
dan link tampilkan yang fungsinya untuk menampilkan suku cadang yang akan
diganti dan rincian biayanya.

Gambar 5.19 Form Konfirmasi Suku Cadang

Setelah super advisor mengklik link tampilkan maka sistem akan menampilkan
form rincian ganti suku cadang lihat gambar 5.20. Form ini akan menampilkan
nama mekanik, nomor polisi pelanggan yang bersangkutan, suku cadang yang
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akan diganti dan rincian biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Didalam form ini
super advisor dapat menghapus dan menambah suku cadang yang akan diganti.

Gambar 5.20 Rincian Suku Cadang

Setelah mendapat persetujuan dari pelanggan super advisor diminta untuk
mengklik lanjut. Selanjutnya data tersebut dikirim kepada mekanik dan bagian
gudang.

5.1.16 Form Validasi Gudang
Form validasi gudang digunakan oleh bagian gudang untuk memvalidasi barang
yang keluar. Didalam form ini berisikan nama mekanik, nomor polisi, status yang
menandakan sudah divalidasi atau belum suku cadang yang akan keluar dan link
tampilkan yang fungsinya untuk menampilkan suku cadang yang diminta.

Gambar 5.21 Form Validasi Gudang
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Setelah gudang mengklik link tampilkan maka sistem menampilkan form validasi
gudang 2 lihat gambar 5.22. Dimana dalam form ini berisikan no, nomor polisi,
nama suku cadang, status yang menandakan sudah atau belum divalidasi dan
proses yang berisikan link validasi dan unvalidasi.

Gambar 5.22 Form Validasi 2
Setelah memvalidasi suku cadang yang keluar gudang diminta untuk mengklik
tombol OK. Selanjutnya data dikirim ke bagian kasir.

5.1.17 Form Hasil Konfirmasi
Form hasil konfirmasi adalah form yang digunakan mekanik untuk mengetahui
hasil konfirmasi pelanggan yang dilakukan oleh super advisor. Didalam form ini
mekanik diminta untuk menginputkan nomor polisi dan tanggal super advisor
mengkonfirmasikan ke pelanggan (lihat gambar 5.23). Setelah itu mekanik
mengklik tombol lanjut untuk mengetahui suku cadang apa saja yang diganti (lihat
gambar 5.24).

Gambar 5.23 Form Hasil Konfirmasi
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Gambar 5.24 Form Hasil Konfirmasi 2

5.1.18 Form Status Pelanggan Bayar
Form ini digunakan oleh kasir untuk mengetahui pelanggan sudah melakukan
pembayaran atau belum. Didalam form ini berisikan no, nomor polisi kendaraan
pelanggan yang bersangkutan, bayar yang menandakan status pelanggan sudah
melakukan pembayaran atau belum dan link tampilkan untuk menampilkan
rincian biaya yang harus dikeluarkan pelanggan.

Gambar 5.25 Form Status Pelanggan Bayar
Setelah mekanik mengklik link tampilkan, maka sistem akan menampilkan form
pembayaran. Dimana pada form ini terdapat rincian biaya yang harus dikeluarkan
oleh pelanggan lihat gambar 5.26. Selain itu kasir juga dapat mencetak bukti
pembayaran dengan cara mengklik tombol bayar.
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Gambar 5.26 Form Rincian Pembayaran

Setelah kasir mengklik tombol bayar maka sistem akan menampilkan bukti
pembayaran dalam bentuk PDF lihat gambar 5.27.

Gambar 5.27 Bukti Pembayaran
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5.2

Pengujian Desain Sistem

Setelah penulis selesai menyelesaikan program sistem aplikasi pendeteksi
kerusakan motor, penulis melakukan pengujian terhadap disain sistem yang telah
dibuat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah procedure alur data, input dan
output sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Pengujian ini dilakukan dengan cara menampilkan sistem kepada penguji
(pelanggan dan karyawan bengkel adira motor) dan setelah itu memberikan
kuisioner yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem yang telah
dibuat. Pertanyaan yang diberikan berupa pertanyaan tertutup, dimana pada setiap
pertanyaan telah terdapat pilihan / choice sebanyak 4 pilihan. Berikut ini adalah
pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada penguji dan grafik jawaban dari
penguji.

a.

Kuisioner Untuk Pelanggan

Kuisioner ini dibagikan kepada 20 pelanggan, berikut ini adalah pertanyaanpertanyaan yang ditujukan kepada pelanggan dan grafik dari jawaban pelanggan.
1.

Apakah anda terbantu dengan adanya pendaftaran service secara online ?
Grafik jawaban responden
60%
40%

Sangat Terbantu
Terbantu
Agak Terbantu
0% 0%

Tidak Terbantu

Gambar 5.28 Grafik Kuisioner Pelanggan Pertanyaan 1
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Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui bagaimana respon pelanggan
terhadap layanan pendaftaran service online yang disediakan sistem. Dari grafik
diatas dapat disimpulkan bahwa respon pelanggan terhadap layanan service online
sangat baik, hal ini dibuktikan dengan besarnya persentase pelanggan yang
memilih pilihan sangat terbantu yaitu 60%, terbantu 40% sedangkan yang
memilih kurang terbantu dan tidak terbantu tidak ada atau 0%.

2.

Apakah anda mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang
diajukan sistem pendeteksi kerusakan sepeda motor?
Grafik jawaban responden
70%

Sangat Sulit
25%

Sulit

Agak Sulit
0%

5%

Tidak Sulit

Gambar 5.29 Grafik Kuisioner Pelanggan Pertanyaan 2
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui tingkat kusulitan yang dialami
pelanggan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem pakar pada
saat melakukan pendeteksian. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pelanggan
yang memilih pilihan sangat sulit sebesar 0%, sulit 5 %, agak sulit 25% dan yang
menjawab tidak sulit sebanyak 70%. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa
pelanggan tidak mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan
sistem pakar.
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Adanya pelanggan yang memilih pilihan sulit sebanyak 5% dan agak sulit 25%
hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pelanggan mengenai komponenkomponen mesin motor dan gejala-gejala kerusakan yang dialami oleh mesin
motor. Untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis menyediakan layanan help
kedalam sistem pakar, yang berisikan komponen-kompenen mesin dan tandatanda keausan/kerusakannya.

3.

Apakah anda terbantu dengan help yang disediakan sistem pendeteksi
kerusakan sepeda motor?
Garfik jawaban responden

55%
40%

Sangat Terbantu
Terbantu
Agak Terbantu

Tidak Terbantu
0% 0%

Gambar 5.30 Grafik Kuisioner Pelanggan Pertanyaan 3
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui seberapa besar manfaat dari
layanan help yang disediakan sistem. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa
respon pelanggan terhadap layanan help yang disediakan sistem sangat baik, hal
ini dibuktikan dengan besarnya persentase pelanggan yang memilih pilihan sangat
terbantu yaitu 45%, terbantu 55% sedangkan yang mimilih kurang terbantu dan
tidak terbantu tidak ada atau 0%. Hal ini juga dapat menjawab permasalahan pada
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pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai sulitnya pelanggan dalam menjawab
pertanyaan yang diajukan sistem pakar. Dengan adanya layanan help yang
disediakan oleh sistem pakar dapat membantu pelanggan dalam menjawab
pertanyaan yang diajukan sistem pakar.

4.

Apakah solusi yang diberikan sistem pendeteksi kerusakan sepeda motor
sesuai dengan hasil pendeteksian yang dilakukan oleh mekanik ?
Grafik jawaban responden

75%

Sangat Sesuai
Sesuai
25%

Agak Sesuai

Tidak Sesuai
0% 0%

Gambar 5.31 Grafik Kuisioner Pelanggan Pertanyaan 4
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui tingkat kesesuaian antara hasil
pendeteksian yang dilakukan sistem pakar dan pendeteksian yang dilakukan oleh
mekanik. Dari grafik diatas bisa disimpulkan bahwa hasil pendeteksian yang
dilakukan sistem pakar sudah baik, hal ini dibuktikan dengan besarnya pelanggan
yang memilih pilihan sangat sesuai yaitu sebanyak 25%, sesuai 75%, agak sesuai
0% dan tidak sesuai 0%.
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5.

Apakah Anda terbantu dengan adanya estimasi biaya yang diberikan oleh
sistem pendeteksi kerusakan sepeda motor?
Grafik jawaban responden
60%

40%
Sangat Terbantu
Terbantu
Agak Terbantu
Tidak Terbantu
0% 0%

Gambar 5.32 Grafik Kuisioner Pelanggan Pertanyaan 5
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui seberapa besar manfaat layanan
estimasi biaya yang disediakan sistem. Dari grafik diatas dapat disimpulkan
bahwa manfaat dari layanan estimasi biaya sangat besar, hal ini dibuktikan dengan
banyaknya pelanggan yang memilih pilihan sangat terbantu yaitu 60%, terbantu
40% sedangkan pelanggan yang memilih pilihan agak terbantu dan tidak terbantu
sebanyak 0%.

b. Kuisioner Untuk Karyawan
Kuisioner ini dibagikan kepada 10 karyawan. berikut ini adalah pertanyaanpertanyaan yang ditujukan kepada pelanggan dan grafik jawaban dari karyawan.
1. Bagaimana tampilan dari sistem aplikasi pendeteksi kerusakan sepeda motor
yang baru digunakan ?
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Grafik Jawaban responden
50% 50%

Sangat Menarik
Menarik
Agak Menarik
Tidak Menarik
0%

0%

Gambar 5.33 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 1
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui bagaimana respon para
karyawan terhadap tampilan dari sistem. Dari grafik diatas dapat disimpulkan
bahwa respon karyawan terhadap tampilan sistem sangat baik, hal ini dibuktikan
dengan besarnya persentase pelanggan yang memilih pilihan sangat menarik yaitu
50%, menarik 50% sedangkan yang mimilih kurang menarik dan tidak menarik
tidak ada atau 0%.
2. Apakah alur data sistem pergantian suku cadang yang ada pada sistem aplikasi
pendeteksi kerusakan sepeda motor sesuai dengan alur pergantian suku cadang
yang ada ?
Grafik jawaban responden
60%
40%

Sangat Sesuai
Sesuai
0% 0%

Agak Sesuai
Tidak Sesuai

Gambar 5.34 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 2
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Pertanyaan di atas bertujuan untuk mengecek apakah alur pergantiaan suku
cadang yang ada pada sistem sudah sesuai dengan alur pergantian suku cadang
yang ada. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa alur pergantiaan suku
cadang yang ada pada sistem sudah sesuai dengan alur pergantian suku cadang
yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase pilihan sangat sesuai
sebesar 40% dan sesuai 60%, sedangkan yang memilih agak sesuai dan tidak
sesuai 0%.

3. Apakah solusi yang diberikan sistem pendeteksi kerusakan sepeda motor
sesuai dengan hasil pendeksian yang dilakukan oleh mekanik ?
Grafik jawaban responden
100%
Sangat Sesuai
Sesuai
Agak Sesuai

0%

0% 0%

Tidak Sesuai

Gambar 5.35 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 3
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui tingkat kesesuaian antara hasil
pendeteksian yang dilakukan sistem pakar dan pendeteksian yang dilakukan oleh
mekanik. Dari grafik diatas bisa disimpulkan bahwa hasil pendeteksian yang
dilakukan sistem pakar sudah sesuai, hal ini dibuktikan dengan besarnya
persentase pilihan sesuai yaitu 100% sedangkan persentase pilihan lainnya adalah
0%.
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4. Apakah anda terbantu dengan andanya layanan ganti suku cadang yang
disediakan sistem aplikasi pendeteksi kerusakan sepeda motor ?
Grafik jawaban responden

67%
Sangat Terbantu

33%

Terbantu
Agak Terbantu
0% 0%

Tidak Terbantu

Gambar 5.36 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 4
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui seberapa besar manfaat layanan
ganti suku cadang yang disediakan sistem. Dari grafik diatas dapat kita simpulkan
bahwa manfaat dari layanan ganti suku cadang cukup besar, hal ini dibuktikan
dengan banyaknya mekanik yang memilih pilihan sangat terbantu yaitu 33%,
terbantu 67% sedangkan pelanggan yang memilih pilihan agak terbantu dan tidak
terbantu sebanyak 0%.

5. Apakah anda terbantu dengan sistem aplikasi pendeteksian kerusakan motor
yang dibuat ?
Grafik jawaban responden

70

70%
Sangat Terbantu
Terbantu

30%

Agak Terbantu
0% 0%

Tidak Terbantu

Gambar 5.37 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 5
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui seberapa besar manfaat sistem
aplikasi pendeteksian kerusakan motor yang dibuat. Dari grafik diatas dapat kita
simpulkan bahwa manfaat dari sistem aplikasi pendeteksian kerusakan motor yang
dibuat cukup besar, hal ini dibuktikan dengan banyaknya karyawan yang memilih
pilihan sangat terbantu yaitu 30%, terbantu 70% sedangkan karyawan yang
memilih pilihan agak terbantu dan tidak terbantu sebanyak 0%.

6. Bagaimana dengan tingkat kemudahan dalam mengoperasikan sistem aplikasi
pendeteksian kerusakan motor yang dibuat ?
Grafik jawaban responden
60%
40%

Sangat Sulit
Sulit
Agak Sulit

0% 0%

Gambar 5.38 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 6

Tidak Sulit
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Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui tingkat kusulitan yang dialami
karyawan dalam mengoprasikan sistem yang telah dibuat. Dari grafik diatas dapat
dilihat bahwa pelanggan yang memilih pilihan sangat sulit sebesar 0%, sulit 0%,
agak sulit 40% dan yang menjawab tidak sulit sebanyak 60%. Jadi hal ini dapat
disimpulkan bahwa karyawan tidak mengalami kesulitan dalam mengoprasikan
sistem aplikasi pendeteksi kerusakan sepeda motor yang telah dibuat. Banyaknya
karyawan yang memilih agak sulit hal ini dikarenakan kurang terbiasanya
karyawan dalam mengoperasikan sistem, sehingga perlu adanya penyesuain dan
pelatihan lebih lanjut dalam pengoperasian sistem ini.
7. Dari sistem yang dibuat, apakah anda merasa puas dengan sistem ini ?
Grafik jawaban responden
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Gambar 5.39 Grafik Kuisioner Karyawan Pertanyaan 7
Pertanyaan di atas bertujuan agar dapat diketahui tingkat kepuasan karyawan pada
sistem yang telah dibuat. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pelanggan yang
memilih pilihan sangat puas sebesar 20%, puas 80%, agak puas 0% dan yang
menjawab tidak puas sebanyak 0%. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa
karyawan cukup puas dengan sistem aplikasi pendeteksi kerusakan sepeda motor
yang telah dibuat.
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Selain pertanyaan di atas, penulis juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
ditujukan langsung pada service advisor, kasir dan bagian gudang/inventory. Hal
ini dikarenakan pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang berkaitan
dengan layanan yang disediakan sistem untuk user tertentu. berikut ini adalah
pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya.
8. Apakah anda terbantu dengan adanya layanan konfirmasi ganti suku cadang
kepada pelanggan yang disediakan sistem aplikasi pendeteksi kerusakan
sepeda motor ?
Jawaban dari service advisor adalah sangat terbantu.
Pertanyaan di atas hanya ditujukan kepada service advisor. Hal ini bertujuan agar
penulis mengetahui seberapa besar manfaat layanan konfirmasi ganti suku cadang
yang disediakan sistem untuk service advisor. Dari jawaban service advisor yang
menyatakan sangat terbantu, dapat disimpulkan bahwa manfaat layanan
konfirmasi ganti suku cadang yang disediakan oleh sistem sangat besar.

9. Apakah anda terbantu dengan adanya layanan validasi suku cadang keluar
yang disediakan sistem aplikasi pendeteksi kerusakan sepeda motor ?
Jawaban dari inventory adalah sangat terbantu.
Pertanyaan di atas hanya ditujukan kepada inventory. Hal ini bertujuan agar
penulis mengetahui seberapa besar manfaat layanan validasi suku cadang keluar
yang disediakan sistem untuk inventory. Dari jawaban inventory yang menyatakan
sangat terbantu, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari layanan validasi suku
cadang keluar yang disediakan oleh sistem sangat besar.
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10. Apakah anda terbantu dengan adanya layanan pembayaran yang disediakan
sistem aplikasi pendeteksi kerusakan sepeda motor ?
Jawaban dari kasir adalah terbantu.
Pertanyaan di atas hanya ditujukan kepada kasir. Hal ini bertujuan agar penulis
mengetahui seberapa besar manfaat layanan pembayaran yang disediakan sistem
untuk kasir. Dari jawaban kasir yang menyatakan terbantu, dapat disimpulkan
bahwa manfaat dari layanan pembayaran yang disediakan oleh sistem cukup
besar.

