
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian adalah pada semester 

ganjil tahun ajaran 2015/2016. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Survei Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan literatur dan informasi yang  

berkaitan dengan judul penelitian. Bahan literatur yang dikumpulkan berupa 

buku-buku dan jurnal-jurnal. 

 Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan jurnal-

jurnal yang telah dikumpulkan dengan tujuan memperoleh referensi sehingga 

memudahkan pengerjaan penelitian ini. 
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 Perumusan Masalah  

Survei merupakan salah satu cara yang digunakan bagi suatu lembaga maupun 

peneliti individual untuk memperoleh pendapat umum tentang sesuatu yang 

diteliti. Survei yang dilakukan pada umumnya berupa survei berbasis kertas yaitu 

peneliti atau lembaga yang mengadakan survei akan membagikan kertas berisi 

daftar pertanyaan atau yang disebut dengan kuesioner untuk diisi oleh responden   

yang dipilih (sample) dari suatu populasi. Jawaban yang diberikan oleh responden 

diolah dan diakumulasikan sedemikian rupa sehingga hasilnya akan memberikan 

suatu kesimpulan mengenai suatu objek penelitian. Seiring dengan kemajuan 

teknologi yang digunakan pada berbagai bidang termasuk pada bidang ilmu 

pengetahuan dan penelitian, penggunaan survei berbasis kertas dinilai memiliki 

kekurangan dalam hal efisiensi waktu antara lain waktu pendistribusian kuesioner 

dan waktu dalam mengakumulasikan jawaban yang diperoleh untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan. Resiko kecurangan demi mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan harapan juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan survei berbasis kertas tersebut. Oleh karena itu, pembangunan sebuah 

aplikasi yang dapat memudahkan peneliti maupun lembaga dalam mengadakan 

survei dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.   

 Menentukan Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, hipotesis atau pernyataan 

awal pada penelitian ini adalah: 
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Aplikasi yang dikembangkan mampu memberikan kemudahan bagi para 

pengguna dan fungsi-fungsi aplikasi dapat berjalan sesuai dengan perancangan 

dan tujuan dikembangkannya aplikasi. 

 

3.3 Metode Pengembangan Aplikasi 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode Waterfall. 

Metode ini mempunyai beberapa tahapan yaitu tahap analisa kebutuhan 

(analysis), tahap desain atau perancangan (design), tahap penulisan kode program 

(coding), tahap pengujian (testing) dan tahap penerapan dan pemeliharaan 

(implementation and maintenance). 

3.3.1 Analisa Kebutuhan 

3.3.1.1 Kebutuhan Pengguna (User Requirement) 

Pengguna dari aplikasi ini dibagi menjadi 3 yaitu pengguna sebagai pengelola 

aplikasi atau administrator aplikasi, pengguna sebagai pembuat survei atau 

surveyor dan pengguna sebagai responden yang masing-masing memiliki 

kebutuhan terhadap aplikasi sebagai berikut: 

1. Administrator Aplikasi: merupakan pengguna aplikasi yang memiliki hak 

akses ke halaman administrator dan memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan surveyor, survei, kategori survei, pilihan otomatis dan melihat 

kotak laporan. 

2. Surveyor: merupakan pengguna aplikasi yang memiliki hak untuk mendaftar 

sebagai pembuat survei (surveyor), login untuk mengakses halaman 

surveyor, membuat daftar pertanyaan (kuesioner) untuk survei, kemudian 
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mendistribusikan daftar pertanyaan yang telah dibuat, melihat daftar survei 

dan melihat hasil dari survei. 

3. Responden: merupakan pengguna yang hanya memiliki hak untuk 

mengakses halaman utama aplikasi atau halaman survei melalui tautan yang 

dibagikan oleh surveyor kemudian berpartisipasi dalam suatu survei dengan 

mengisi survei tersebut. 

 

3.3.1.2 Kebutuhan Perangkat 

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perangkat keras (hardware) berupa sebuah laptop dengan spesifikasi: 

1) Prosesor Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20 GHz, 

2) 2048 MB RAM, 

3) Hard Drive 500 GB dan 

4) 12” monitor. 

2. Perangkat lunak (software): 

1) Sistem Operasi (Operating System) Windows 7 Ultimate 32-bit, 

2) XAMPP Control Panel Version 2.5.8, 

3) Web Browser Google Chrome Version 48.0.2564.109 dan 

4) Notepad++ Version 6.8.3. 

 

3.3.1.3 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional dalam pengembangan aplikasi ini merupakan fungsi-fungsi 

atau proses-proses yang dapat dilakukan oleh aplikasi. Berikut merupakan 

kebutuhan fungsional bagi pengguna aplikasi sebagai pembuat survei (surveyor): 
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1. Aplikasi dapat menyimpan data diri pengguna yang mendaftar melalui proses 

pendaftaran. 

2. Aplikasi dapat memberi hak akses kepada pengguna untuk masuk ke dalam 

aplikasi melalui proses masuk (login). 

3. Aplikasi dapat menyimpan data-data survei (data judul, pertanyaan dan 

pilihan) yang dimasukkan oleh surveyor melalui proses Buat Survei Baru. 

4. Aplikasi dapat menampilkan halaman tautan survei setelah surveyor telah 

selesai membuat kuesioner. 

5. Aplikasi dapat mengaktifkan status publikasi dari suatu survei sehingga tautan 

survei dapat diakses dengan memilih button “Belum” pada kolom Publikasi di 

halaman daftar survei. 

6. Aplikasi dapat menampilkan daftar survei yang pernah dibuat oleh seorang 

surveyor dengan memilih menu Daftar Survei. 

7. Aplikasi dapat menampilkan daftar hasil survei yang telah diikuti oleh seorang 

surveyor dengan memilih menu Lihat Hasil. 

8. Aplikasi dapat menyimpan perubahan data diri surveyor yang dilakukan pada 

proses di halaman Pengaturan Akun. 

9. Aplikasi dapat menonaktifkan status dari surveyor sehingga surveyor akan 

keluar dari halaman surveyor melalui proses keluar (logout). 

Berikut merupakan kebutuhan fungsional aplikasi bagi pengguna aplikasi sebagai 

pengelola atau administrator aplikasi: 

1. Aplikasi dapat memberi hak akses kepada pengguna untuk masuk ke dalam 

aplikasi melalui proses masuk (login). 
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2. Aplikasi dapat menampilkan daftar data seluruh surveyor yang terdaftar pada 

aplikasi dengan memilih menu Manajemen Surveyor. 

3. Aplikasi dapat menghapus akun surveyor yang dipilih melalui proses 

penghapusan. 

4. Aplikasi dapat menampilkan daftar seluruh survei yang tersimpan pada 

aplikasi dengan memilih menu Manajemen Survei. 

5. Aplikasi dapat menghapus survei yang dipilih melalui proses penghapusan. 

6. Aplikasi dapat menampilkan daftar kategori survei dengan memilih menu 

Manajemen Kategori Survei. 

7. Aplikasi dapat menyimpan data kategori baru dengan mengisi text field 

“Tambah” dan memilih button “Tambah”. 

8. Aplikasi dapat menyimpan perubahan data kategori dengan memilih button 

aksi “Ubah”, mengisi text field yang tersedia dan memilih button “Perbarui”. 

9. Aplikasi dapat menghapus data kategori survei yang dipilih melalui proses 

penghapusan. 

10. Aplikasi dapat menampilkan daftar pilihan otomatis dengan memilih menu 

Manajemen Pilihan Otomatis. 

11. Aplikasi dapat menyimpan data pilihan otomatis baru dengan mengisi text 

field “Tambah” dan memilih button “Tambah”. 

12. Aplikasi dapat menyimpan perubahan data pilihan otomatis dengan memilih 

button aksi “Ubah”, mengisi text field yang tersedia dan memilih button 

“Perbarui”. 

13. Aplikasi dapat menghapus data pilihan otomatis yang dipilih melalui proses 

penghapusan. 
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14. Aplikasi dapat menampilkan daftar laporan responden dengan memilih menu 

Kotak Laporan. 

15. Aplikasi dapat menampilkan detail laporan dengan memilih button aksi 

“Baca”. 

16. Aplikasi dapat mengubah status tindak lanjut dari laporan setelah 

administrator memilih salah satu button tindak lanjut pada halaman detail 

laporan. 

17. Aplikasi dapat menghapus survei yang dilaporkan dengan memilih button 

tindak lanjut “Hapus Survei” pada halaman detail laporan. 

18. Aplikasi dapat menghapus laporan yang dipilih melalui proses penghapusan. 

19. Aplikasi dapat menonaktifkan status dari surveyor sehingga surveyor akan 

keluar dari halaman surveyor melalui proses keluar (logout). 

Berikut merupakan kebutuhan fungsional aplikasi bagi pengguna aplikasi sebagai 

responden: 

1. Aplikasi dapat menampilkan suatu survei dengan status publikasi aktif dengan 

mengakses tautan survei tersebut. 

2. Aplikasi dapat menampilkan halaman kuesioner dengan memilih button “Ikuti 

Survei” pada halaman “Hasil Survei”. 

3. Aplikasi dapat menampilkan hasil survei dengan status tampilkan hasil aktif 

dengan memilih button “Lihat Hasil” pada halaman utama aplikasi. 

4. Aplikasi dapat menonaktifkan button “Ikuti Survei” untuk satu survei yang 

sudah pernah diikuti melalui satu perangkat dengan alamat IP yang sama. 
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5. Aplikasi dapat menampilkan halaman pelaporan survei dengan memilih button 

“Laporkan Survei” pada halaman Hasil Survei. 

 

3.3.1.4 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional dalam pengembangan aplikasi ini adalah aspek user 

friendly yaitu kemudahan dalam penggunaan dan pemahaman aplikasi sehingga 

aplikasi dapat dijangkau oleh semua jenis pengguna baik pengguna tingkat expert 

maupun tingkat awam. 

 

3.3.2 Perancangan Sistem (Design) 

Pada tahap perancangan sistem diperoleh beberapa rancangan yang berkaitan 

dengan pembangunan sistem antara lain rancangan yang menggambarkan 

hubungan antara entitas eksternal dengan aplikasi dalam bentuk Diagram 

Hubungan (Context Diagram), rancangan yang memodelkan aliran data dalam 

sistem dalam bentuk Diagram Alir Data (Data Flow Diagram), rancangan yang 

memodelkan hubungan antar entitas dalam bentuk Hubungan Antar Entitas 

(Entity Relationship Diagram) serta rancangan basis data (database) sistem. 

3.3.2.1 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 

Diagram Alir Data pada penelitian ini mencakup pemodelan alir data pada proses-

proses yang dapat dilakukan oleh 3 jenis pengguna aplikasi yaitu admistrator 

aplikasi (pengelola aplikasi), surveyor (penyelenggara survei) dan responden. 
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3.3.2.1.1 Diagram Hubungan (Context Diagram) 

Berikut merupakan keterangan dari Context Diagram yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.1: 

Terdapat 3 entitas eksternal pada aplikasi yaitu pengelola aplikasi atau 

administrator aplikasi, pembuat survei atau surveyor dan pengisi survei atau 

responden. Ketiga jenis entitas eksternal dari aplikasi tersebut memiliki kebutuhan 

dan hubungan masing-masing terhadap aplikasi. Setiap entitas akan memasukkan 

data ke dalam aplikasi melalui suatu proses dan aplikasi akan memberikan 

infomasi atau data yang dibutuhkan oleh entitas tersebut sebagai hasil dari 

pemrosesan data masukan tersebut dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Entitas Eksternal yang pertama yaitu pengelola aplikasi atau administrator 

yang dapat memasukkan data diri ke dalam aplikasi dan aplikasi akan 

memberikan hak akses untuk masuk ke halaman utama administrator 

sehingga administrator dapat mengelola aplikasi dengan beberapa fungsi 

pengelolaan/manajemen dengan meminta data-data yang dibutuhkan yaitu 

data surveyor, data survei, data kategori survei, data pilihan otomatis serta 

data laporan responden kepada aplikasi. Aplikasi akan memanggil data-data 

tersebut dari database, menampilkannya kemudian menyimpan kembali 

data-data yang telah diperbarui oleh administrator. 

2. Surveyor dapat melakukan registrasi dengan memasukkan data diri sehingga 

surveyor memiliki hak akses untuk masuk ke halaman utama surveyor 

melalui proses login. Surveyor juga dapat membuat survei dan 

membagikannya, melihat daftar survei dan melihat hasil survei. 
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Gambar 3.1 Context diagram 

3. Responden merupakan guest user yang dapat mengakses halaman utama 

aplikasi dan halaman survei melalui tautan yang dibagikan oleh surveyor. 

Responden dapat berpartisipasi dalam suatu survei dengan memberikan 

jawaban atau hanya melihat hasil dari suatu survei tanpa berpartisipasi 

dalam survei tersebut. Responden juga dapat membuat dan mengirimkan 

laporan keluhan terhadap survei yang dianggap tidak baik. 
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3.3.2.1.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) Level 1 

Berikut keterangan dari Data Flow Diagram (DFD) Level 1 yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.2: 

1. Surveyor mengakses halaman utama aplikasi dan melakukan pendaftaran 

dengan memasukkan data diri yang dibutuhkan aplikasi. Aplikasi kemudian 

menyimpan data-data tersebut ke dalam tb_surveyor. 

2. Surveyor masuk ke halaman utama surveyor melalui proses login dengan 

memasukkan data login berupa username dan kata sandi pada halaman login. 

Aplikasi akan mencocokkan username dan kata sandi yang dimasukkan oleh 

surveyor dengan data yang tersimpan pada database. Surveyor dapat masuk 

ke dalam aplikasi apabila data (username dan kata sandi) sesuai. 

3. Surveyor dapat langsung membuat survei pada halaman Buat Survei Baru. 

Surveyor memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk membuat sebuah 

survei, kemudian aplikasi akan menyimpan data-data tersebut ke dalam 

tb_data_survei, tb_pertanyaan dan tb_detail_pilihan. 

4. Surveyor dapat melihat daftar survei yang pernah dibuat dengan memilih 

menu Daftar Survei. Aplikasi akan mencari data-data survei dari database 

dan kemudian menampilkannya dalam bentuk daftar survei. 

5. Surveyor juga dapat melihat hasil dari survei pada menu dengan memilih 

menu Lihat Hasil Survei kemudian memilih survei yang ingin dilihat 

hasilnya. Aplikasi akan mencari data-data survei yang dipilih oleh surveyor 

dari database dan menampilkannya sebagai sebuah laporan yaitu hasil survei 

yang berupa jumlah responden, pilihan responden dari setiap pertanyaan dan 

di presentasikan ke dalam bentuk grafik batang horizontal. 
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6. Administrator aplikasi melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai admin 

dengan memasukkan data diri pada tabel Administrator. 

7. Administrator dapat melakukan proses login dengan memasukkan data login 

berupa username dan kata sandi. Aplikasi kemudian akan mencocokkan data 

login yang dimasukkan oleh administrator tersebut dengan data yang 

tersimpan pada tabel Administrator, jika sesuai maka administrator dapat 

mengakses halaman utama administrator. 

8. Fungsi pengelolaan pertama yang dapat dilakukan oleh administrator aplikasi 

adalah fungsi pengelolaan surveyor. Admin dapat melihat daftar surveyor dan 

mengelola data surveyor dengan memilih menu Manajemen Surveyor. 

Aplikasi akan memanggil data surveyor dari tb_surveyor dan kemudian 

menampilkan daftar surveyor tersebut. Admin dapat memilih fungsi hapus 

untuk menghapus akun surveyor dan aplikasi akan menghapus data-data 

surveyor dari database. 

9. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengelolaan survei. Admin dapat melihat 

daftar survei dan melakukan pengelolaan terhadap data survei dengan memilih 

menu Manajemen Survei. Daftar Survei dapat ditampilkan berdasarkan 

kategori dan berdasarkan judul. Aplikasi akan memanggil data survei dan 

menampilkannya, serta menghapus data suatu survei dari database apabila 

administrator menggunakan fungsi hapus. 

10. Administrator dapat melihat daftar kategori survei dan melakukan pengelolaan 

terhadap data kategori survei. Aplikasi akan mencari dan menampilkan data 

kategori survei yang berasal dari tb_kategori_survei. Administrator kemudian 

dapat menambahkan, menghapus dan memperbaiki (edit) kategori survei 



38 
 

dengan memilih menu manajemen kategori survei dan aplikasi akan 

menyimpan data-data tersebut ke dalam tabel yang sama yaitu 

tb_kategori_survei. 

11. Administrator juga dapat melihat daftar pilihan otomatis dengan memilih 

menu Manajemen Pilihan Otomatis. Aplikasi akan menampilkan daftar 

pilihan otomatis. Administrator dapat menambahkan dan memperbaiki daftar 

pilihan otomatis dan kemudian aplikasi akan menyimpannya ke dalam 

tb_pilihan. 

12. Administrator yang ingin melihat laporan-laporan yang dikirimkan oleh 

responden mengenai suatu survei dapat memilih menu Kotak Laporan. 

Aplikasi akan memanggil data laporan yang tersimpan pada tb_kotak_laporan 

dan menampilkan daftar laporan kepada administrator. Laporan dengan status 

“Sudah ditindak lanjuti” merupakan laporan yang telah ditindak lanjuti 

sedangkan laporan dengan status “Belum ditindak lanjuti” merupakan 

laporan yang belum ditindak lanjuti. 

13. Responden menerima tautan survei dan mengakses halaman survei. Aplikasi 

akan memanggil data survei yang sesuai dan menampilkannya kepada 

responden. Responden dapat melihat hasil survei pada halaman utama survei 

tanpa perlu mengisi survei terlebih dahulu, aplikasi akan mencari data hasil 

survei yang sesuai dan menampilkannya kepada responden. 

14. Responden dapat berpartisipasi dalam survei dengan mengisi kuesioner dari 

survei dan mengirimkan jawaban tersebut, kemudian aplikasi menerima dan 

menyimpan data jawaban dan data responden ke dalam database. 
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15. Responden dapat mengirimkan laporan mengenai suatu survei dengan mengisi 

data-data pelaporan survei. Aplikasi akan menyimpan data-data tersebut pada 

tabel Laporan Responden dan menampilkannya pada menu Kotak Laporan di 

halaman administrator. 

 

 

Gambar 3.2 DFD level 1 
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3.3.2.1.3 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) Level 2 

Gambar 3.3 merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 2 untuk proses 3 yaitu 

proses buat survei baru. Berikut merupakan keterangan dari Gambar 3.3: 

1. Surveyor memberikan judul untuk survei yang akan dibuat dengan 

mengetikkannya di text field yang tersedia, memilih kategori, mengisi jumlah 

pertanyaan yang diinginkan, memberikan keterangan mengenai survei apabila 

diperlukan (optional), memberikan kata sandi atau password survei dan 

menentukan hasil dari survei tersebut perlu ditampilkan pada kepada 

responden atau tidak. Aplikasi akan menyimpan data-data yang dimasukkan 

oleh surveyor pada halaman ini ke dalam database. 

2. Surveyor melanjutkan proses ke halaman berikutnya untuk mengisi konten 

pertanyaan dan memilih tipe pilihan yang memiliki dua pilihan, yaitu manual 

atau otomatis serta mengisi jumlah pilihan. Aplikasi akan menyimpan data-

data yang dimasukkan atau dipilih ke dalam database. 

3. Surveyor melanjutkan proses berikutnya yaitu memilih jenis pilihan (jika tipe 

pilihan yang dipilih adalah manual) atau memilih daftar konten pilihan 

otomatis (jika tipe pilihan yang dipilih adalah otomatis) serta mengisi konten 

pilihan (jika tipe pilihan yang dipilih adalah manual) dan mengisi bobot 

jawaban jika dibutukan. Aplikasi akan menyimpan data-data tersebut ke dalam 

database. Surveyor kemudian dapat membagikan tautan survei melalui media 

sosial. 
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Gambar 3.3 DFD  Level 2 proses buat survei baru 

3.3.2.1.4 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) Level 3 

Gambar 3.4 merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 3 untuk subproses 3.1 

yaitu subproses buat judul survei. Berikut merupakan keterangan dari Gambar 3.4: 

Surveyor memasukkan data survei berupa judul survei, kategori survei, jumlah 

pertanyaan, keterangan (optional), password serta memilih opsi untuk 

menampilkan atau tidak menampilkan hasil survei pada halaman buat judul 

survei. Aplikasi akan menyimpan data-data tersebut pada tb_data_survei. 
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Gambar 3.4 DFD  Level 3 subproses 3.1 

Gambar 3.5 merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 3 untuk subproses 3.2 

yaitu subproses buat pertanyaan (kuesioner). Berikut merupakan keterangan dari 

Gambar 3.5: 

Proses selanjutnya adalah membuat pertanyaan survei. Surveyor memasukan data-

data pertanyaan berupa konten dari pertanyaan, tipe pilihan dan jumlah pilihan. 

Aplikasi akan menyimpan data-data tersebut pada tb_pertanyaan. 
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Gambar 3.5 DFD  Level 3 subproses 3.2 

Gambar 3.6 merupakan Data Flow Diagram (DFD) Level 3 untuk subproses 3.3 

yaitu subproses buat pilihan.  

 

Gambar 3.6 DFD  Level 3 subproses 3.3 
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Berikut merupakan keterangan dari Gambar 3.6: 

Proses berikutnya adalah buat pilihan dari setiap pertanyaan. Surveyor memilih 

jenis pilihan (Pilih 1 atau Pilih 1 atau lebih) untuk pertanyaan dengan tipe 

manual dan memasukkan konten pilihan, memilih konten pilihan untuk 

pertanyaan dengan tipe otomatis dan memasukkan bobot pilihan (optional). Data-

data yang dimasukkan pada proses ini akan disimpan pada tb_detail_pilihan. 

3.3.2.2 Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram) 

Diagram Hubungan Entitas atau Entity Relationship Diagram (ERD) yang 

menggambarkan hubungan dari entitas-entitas yang terdapat pada aplikasi dapat 

dilihat pada Gambar 3.7. Berikut merupakan penjelasan dari Diagram Hubungan 

Entitas/Entity Relationship Diagram (ERD) yang ditunjukkan pada Gambar 3.9: 

Terdapat 7 entitas yang saling berhubungan yaitu: 

1. tb_surveyor dan tb_data_survei dengan kardinalitas one-to-many yang 

berarti setiap surveyor bisa memiliki 1 atau lebih survei dan setiap 1 atau 

lebih survei dapat dimiliki oleh seorang surveyor. 

2. tb_data_survei dan tb_kategori_survei dengan kardinalitas many-to-one 

yang berarti 1 atau lebih survei memiliki/termasuk dalam 1 kategori atau 

setiap kategori boleh digunakan oleh banyak survei. 

3. tb_data_survei dan tb_kotak_laporan dengan kardinalitas one-to-many yang 

berarti setiap survei dapat dilaporkan 1 kali atau lebih dan setiap laporan 1 

atau lebih laporan melaporkan tentang 1 survei. 
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Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram 

4. tb_data survei dan tb_pertanyaan dengan kardinalitas one-to-many yang 

berarti setiap survei dapat memiliki 1 atau lebih pertanyaan, atau 1 atau lebih 

pertanyaan dapat dimiliki oleh 1 survei. 

5. tb_pertanyaan dan tb_detail_pilihan dengan kardinalitas one-to-many yang 

berarti 1 pertanyaan dapat memiliki 1 atau lebih pilihan, atau 1 atau lebih 

pilihan dapat dimiliki oleh 1 pertanyaan. 
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6. tb_pertanyaan dan tb_hasil_survei dengan kardinalitas one-to-one yang 

berarti setiap 1 pertanyaan memiliki 1 hasil atau setiap 1 hasil hanya dimiliki 

oleh 1 pertanyaan. 

7. tb_hasil_survei dan tb_responden dengan kardinalitas many-to-one yang  

berarti 1 atau lebih hasil survei dapat dihasilkan oleh 1 responden yang sama 

atau setiap responden dapat menghasilkan 1 atau lebih hasil survei. 

 

3.3.2.3 Rancangan Basis Data (Database) 

Berikut merupakan rancangan tabel-tabel pada database yang akan digunakan 

dalam pengembangan aplikasi: 

a. Tabel Pengguna (tb_surveyor) 

Tabel Surveyor merupakan media penyimpanan data-data pengguna aplikasi yaitu 

administrator dan surveyor. Tabel 3.1 menunjukkan struktur dari tb_surveyor. 

Terdapat 7 atribut pada tb_surveyor yaitu: 

1. id_surveyor yang akan menyimpan data id setiap surveyor dengan tipe data 

integer dan panjang maksimal karakter adalah 20 karakter. Atribut ini 

merupakan Primary Key pada tabel Surveyor, oleh karena itu Id dari setiap 

surveyor berbeda-beda. 

2. username akan menyimpan data-data username dari setiap surveyor dengan 

tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 

3. password akan menyimpan data-data kata sandi dari setiap surveyor dengan 

tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 
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4. email akan menyimpan data-data akun email dari setiap surveyor dengan tipe 

data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 

5. pekerjaan akan menyimpan data-data pekerjaan dari setiap surveyor dengan 

tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 

6. jenis_kelamin akan menyimpan data-data jenis kelamin dari setiap surveyor 

dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 20 karakter. 

7. tipe_user akan menyimpan data-data tipe pengguna (user) dari aplikasi 

dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 2 karakter. 

Tabel 3.1 tb_surveyor 

Field Type(Length) Index 

id_surveyor int(20) Primary Key 

Username varchar(100) - 

Password varchar(100) - 

Email varchar(100) - 

Pekerjaan varchar(100) - 

jenis_kelamin varchar(20) - 

tipe_user int(2) - 

 

b. Tabel Survei (tb_data_survei) 

Tabel Survei merupakan media penyimpanan data-data survei. Tabel 3.2 

menunjukkan struktur dari tb_data_survei. Terdapat 7 atribut pada tb_data_survei 

yaitu: 

1. id_survei yang akan menyimpan data-data id dari setiap survei dengan tipe 

data integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. Atribut ini 

merupakan Primary Key pada tabel id_survei sehingga setiap data id survei 

berbeda-beda. 
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2. judul_survei yang akan menyimpan data-data judul dari setiap survei dengan 

tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 

3. id_kategori_survei yang akan menyimpan data-data ID kategori yang dipilih 

pada setiap survei dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter 

adalah 3 karakter. 

4. jumlah_pertanyaan yang akan menyimpan data-data jumlah pertanyaan dari 

setiap survei dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 5 

karakter. 

5. id_surveyor merupakan Foreign Key pada tb_survei dan berfungsi untuk 

menghubungkan tb_survei dengan tb_surveyor. 

6. password yang akan menyimpan data-data kata sandi untuk survei yang diberi 

kata sandi dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 

100 karakter. 

7. keterangan yang akan menyimpan data-data keterangan dari setiap survei 

dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 500 karakter. 

8. tautan yang akan menyimpan data-data tautan dari setiap survei dengan tipe 

data text. 

9. publikasikan yang akan menyimpan data-data status publikasi dari setiap 

survei dengan tipe data enum yang direpresentasikan dengan karakter “F” 

(untuk survei yang belum dipublikasikan) atau “T” (untuk survei yang telah 

dipublikasikan). 

10. tampilkan_hasil yang akan menyimpan data-data pilihan privasi dari hasil 

survei (hasil ditampilkan atau tidak ditampilkan kepada responden) dengan 
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tipe data enum yang direpresentasikan dengan karakter “F” (hasil survei 

ditampilkan) dan “T” (hasil survei tidak ditampilkan). 

11. tanggal yang akan menyimpan data-data tanggal publikasi survei dengan tipe 

data date. 

Tabel 3.2 tb_data_survei 

Field Type(Length) Index 

id_survei int(10) Primary Key 

judul_survei varchar(100) - 

id_kategori_survei int(3) - 

jumlah_pertanyaan int(5) - 

id_surveyor int(20) Foreign Key 

Password varchar (100) - 

Keterangan varchar(500) - 

Tautan Text - 

Publikasikan enum („F‟,‟T‟) - 

tampilkan_hasil enum („F‟,‟T‟) - 

Tanggal Date - 

 

c. Tabel Pertanyaan (tb_pertanyaan) 

Tabel Pertanyaan merupakan media penyimpanan data-data pertanyaan pada 

survei. Tabel 3.3 menunjukkan struktur dari tb_pertanyaan. Terdapat 7 atribut 

pada tb_pertanyaan yaitu: 

1. id_pertanyaan yang akan menyimpan data-data id dari setiap pertanyaan 

dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. 

Atribut ini merupakan Primary Key pada tb_pertanyaan sehingga setiap data 

id pertanyaan berbeda-beda. 

2. id_survei merupakan Foreign Key pada tb_pertanyaan yang berfungsi untuk 

menghubungkan tb_pertanyaan dengan tb_data_survei. 
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3. konten_pertanyaan yang akan menyimpan data-data konten pertanyaaan 

dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 

4. jumlah_pilihan yang akan menyimpan data-data jumlah pilihan dari setiap 

pertanyaan dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 3 

karakter. 

5. tipe_pilihan yang akan menyimpan data-data tipe pilihan dari setiap 

pertanyaan dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 10 

karakter. 

6. jenis_pilihan yang akan menyimpan data-data jenis pilihan dari setiap 

pertanyaan dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 30 

karakter. 

Tabel 3.3 tb_pertanyaan 

Field Type(Length) Index 

id_pertanyaan Int(10) Primary Key 

id_survei int(10) Foreign Key 

konten_pertanyaan varchar(100) - 

jumlah_pilihan Int(3) - 

tipe_ pilihan varchar(30) - 

jenis_ pilihan varchar(30) - 

 

d. Tabel Detail Pilihan (tb_detail_pilihan) 

Tabel Detail Pilihan merupakan media penyimpanan data-data pilihan dari setiap 

pertanyaan. Tabel 3.4 menunjukkan struktur tb_detail_pilihan yang memiliki 5 

atribut yaitu: 

1. id_pertanyaan merupakan Foreign Key pada tb_detail_pilihan yang berfungsi 

untuk menghubungkan tb_detail_pilihan dengan tb_pertanyaan. 
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2. konten_pilihan yang akan menyimpan data-data konten pilihan dengan tipe 

data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 50 karakter. 

3. bobot_pilihan yang akan menyimpan data-data bobot pilihan dengan tipe data 

integer dan panjang maksimal karakter adalah 3 karakter. 

Tabel 3.4 tb_detail_pilihan 

Field Type(Length) Index 

id_pertanyaan int(10) Foreign Key 

konten_pilihan varchar(50) - 

bobot_pilihan int(3) - 

 

e. Tabel Daftar Pilihan Otomatis (tb_pilihan_otomatis) 

Tabel Daftar Pilihan Otomatis merupakan media penyimpanan data-data daftar 

konten dari pilihan otomatis yang dapat dipilih oleh surveyor untuk setiap 

pertanyaan. Tabel 3.5 menunjukkan struktur tb_pilihan_otomatis yang memiliki 2 

atribut yaitu: 

1. id_pilihan yang akan menyimpan data-data id dari setiap pilihan otomatis 

dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. 

Atribut ini merupakan Primary Key pada tb_pilihan_otomatis sehingga setiap 

data id pilihan otomatis berbeda-beda. 

2. pilihan yang akan menyimpan nama dari konten pilihan otomatis yang dapat 

dipilih oleh surveyor dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter 

adalah 100 karakter. 

Tabel 3.5 tb_pilihan_otomatis 

Field Type(Length) Index 

id_pilihan int(10) Primary Key 

Pilihan varchar(100) - 
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f. Tabel Tautan (tb_tautan) 

Tabel Tautan merupakan media penyimpanan data-data tautan dari setiap survei. 

Tabel 3.6 menunjukkan struktur dari tb_tautan. Terdapat 2 atribut pada tb_tautan 

yaitu: 

1. id_tautan yang akan menyimpan data-data id tautan dari setiap survei dengan 

tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 20 karakter. Atribut 

ini merupakan Primary Key pada tb_tautan sehingga setiap data id tautan 

berbeda-beda. 

2. tautan yang akan menyimpan data-data tautan dari setiap survei dengan tipe 

data text. 

Tabel 3.6 tb_tautan 

Field Type(Length) Index 

id_tautan int(20) Primary Key 

Tautan Text - 

 

g. Tabel Kategori (tb_kategori_survei) 

Tabel Kategori merupakan media penyimpanan data-data kategori survei. Tabel 

3.7 menunjukkan struktur dari tb_kategori_survei. Terdapat 2 atribut pada 

tb_kategori_survei yaitu: 

1. id_kategori_survei yang akan menyimpan data-data id kategori survei dengan 

tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 3 karakter. Atribut ini 

merupakan Primary Key pada tb_kategori_survei sehingga setiap data id 

kategori berbeda-beda. 
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2. nama_kategori_survei yang akan menyimpan data-data nama dari setiap 

kategori dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 

karakter. 

Tabel 3.7 tb_kategori_survei 

Field Type(Length) Index 

id_kategori_survei int(3) Primary Key 

nama_kategori_survei varchar(100) - 

 

h. Tabel Responden (tb_responden) 

Tabel Responden merupakan media penyimpanan data-data dari setiap responden 

yang berpartisipasi dalam suatu survei. Tabel 3.8 menunjukkan struktur dari 

tb_responden. Terdapat 5 atribut pada tb_responden yaitu: 

1. id_responden yang akan menyimpan data-data id responden dari setiap survei 

dengan tipe data integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. 

Atribut ini merupakan Primary Key pada tb_responden sehingga setiap data id 

responden berbeda-beda. 

2. IP_responden akan menyimpan data  berupa alamat IP dari setiap responden 

dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 100 karakter. 

3. id_survei merupakan Foreign Key pada tb_responden yang berfungsi untuk 

menghubungkan tb_responden dengan tb_data_survei. 

4. no_responden akan menyimpan data-data nomor urut responden dengan tipe 

data integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. 

5. tgl_mengisi akan menyimpan data-data berupa tanggal pengisian survei yang 

dilakukan oleh responden dengan tipe data date. 
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Tabel 3.8 tb_responden 

Field Type(Length) Index 

id_responden int(10) Primary Key 

IP_responden varchar(100) - 

id_survei int(10) Foreign Key 

no_responden int(10) - 

tgl_mengisi Date - 

 

i. Tabel Hasil Survei (tb_hasil_survei) 

Tabel Hasil Survei merupakan media penyimpanan data-data hasil setiap survei. 

Tabel 3.9 menunjukkan struktur dari tb_hasil_survei. Terdapat 4 atribut pada 

tb_hasil_survei yaitu: 

1. id_hasil_survei yang akan menyimpan data-data id hasil survei dengan tipe 

data integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. Atribut ini 

merupakan Primary Key pada tb_hasil_survei sehingga setiap data id hasil 

survei berbeda-beda. 

2. id_responden merupakan Foreign Key pada tb_hasil_survei yang berfungsi 

untuk menghubungkan tabel tb_hasil_survei dengan tb_responden. 

3. id_pertanyaan merupakan Foreign Key pada tb_hasil_survei yang berfungsi 

untuk menghubungkan tb_hasil_survei dengan tb_pertanyaan. 

4. jawaban yang akan menyimpan data-data jawaban dari setiap pertanyaan yang 

dipilih oleh responden dengan tipe data varchar dan panjang maksimal 

karakter adalah 100 karakter. 
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Tabel 3.9 tb_hasil_survei 

Field Type(Length) Index 

id_hasil_survei int(10) Primary Key 

id_responden int(10) Foreign Key 

id_pertanyaan int(10) Foreign Key 

Jawaban varchar(100) - 

 

j. Tabel Laporan Responden (tb_kotak_laporan) 

Tabel Laporan Responden merupakan media penyimpanan data-data laporan 

responden mengenai suatu survei. Tabel 3.10 menunjukkan struktur dari 

tb_kotak_laporan. Terdapat 5 atribut pada tabel tb_kotak_laporan yaitu: 

1. id_laporan yang akan menyimpan data-data id laporan dengan tipe data 

integer dan panjang maksimal karakter adalah 10 karakter. Atribut ini 

merupakan Primary Key pada tb_kotak_laporan sehingga setiap data id 

laporan berbeda-beda. 

2. id_survei yang akan menyimpan data-data id survei yang dilaporkan dan 

merupakan Foreign Key pada tb_kotak_laporan yang berfungsi untuk 

menghubungkan tb_kotak_laporan dengan tb_data_survei. 

3. tanggal yang akan menyimpan data-data tanggal dari setiap pembuatan 

laporan dengan tipe data date. 

4. isi_laporan yang akan menyimpan data berupa keterangan mengenai survei 

yang dilaporkan atau isi dari laporan yang merupakan alasan pelaporan survei 

dengan tipe data text. 

5. status yang akan menyimpan data-data status tindak lanjut dari setiap laporan 

responden terhadap suatu survei dengan tipe data integer dengan panjang 

karakter adalah 1 karakter. 
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Tabel 3.10 tb_kotak_laporan 

Field Type(Length) Index 

id_laporan int(10) Primary Key 

id_survei int(10) Foreign Key 

Tanggal Date - 

isi_laporan Text - 

Status int(1) - 

 

3.3.2.4 Rancangan Antarmuka Pengguna (User Interface Design) 

Antarmuka pengguna atau user interface pada aplikasi ini dibangun sesuai 

kebutuhan aplikasi. Rancangan antarmuka pengguna pada aplikasi yang dibangun 

adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Utama 

Halaman utama adalah halaman yang akan muncul untuk pertama kali ketika 

pengguna mengakses aplikasi. Halaman utama akan menampilkan menu masuk 

(login), pendaftaran daftar survei terbaru dan daftar survei terpopuler dari 

berbagai kategori yang dibuat oleh surveyor. Pengguna yang ingin melihat daftar 

survei berdasarkan kategori tertentu dapat memilih kategori yang diinginkan pada 

daftar kategori yang terdapat di bagian kanan halaman utama. Pengguna dapat 

mengisi survei dan melihat hasil dari suatu memilih survei yang diinginkan pada 

daftar survei tersebut. Rancangan halaman utama dan halaman survei ditunjukkan 

pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.18. 
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Gambar 3.8 Rancangan halaman utama aplikasi 

b. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Pendaftaran 

 

Gambar 3.9 Rancangan halaman pendaftaran surveyor  
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Gambar 3.9 menunjukkan rancangan halaman pendaftaran. Halaman tersebut 

dapat diakses dengan memilih button Mendaftar sebagai surveyor pada halaman 

utama aplikasi dan dapat digunakan oleh pengguna yang ingin mendaftar sebagai 

surveyor. Pengguna harus memasukkan data diri mereka pada halaman 

pendaftaran. 

c. Rancangan Antarmuka Pengguna Menu Login 

 

Gambar 3.10 Rancangan menu login 

Gambar 3.10 menunjukkan rancangan menu login bagi administrator dan 

surveyor. Pengguna yang akan masuk ke dalam aplikasi harus melakukan login 

terlebih dulu dengan memasukkan username dan kata sandi pada menu login di 

halaman utama aplikasi.  
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d. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Buat Survei Baru 

 

Gambar 3.11 Rancangan halaman buat judul survei 

Halaman Buat Judul Survei adalah halaman yang akan muncul pertama kali pada 

halaman surveyor setelah surveyor melakukan proses login. Halaman Buat Judul 

Survei merupakan halaman pertama dari menu Buat Survei Baru. Terdapat 3 

menu lainnya yaitu Daftar Survei, Lihat Hasil Survei dan Pengaturan Akun. 

Pada rancangan halaman Buat Judul Survei yang ditunjukkan pada Gambar 3.11, 

surveyor dapat memberi judul survei, memilih kategori survei, memasukkan 

jumlah pertanyaan, memberi kata sandi untuk survei tersebut, memberi 

keterangan mengenai survei yang akan dibuat (optional) dan memilih opsi untuk 

menampikan atau tidak menampilkan hasil survei kepada responden. 
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Gambar 3.12 Rancangan halaman buat pertanyaan 

Setelah mengisi data-data pada halaman Buat Judul Survei dan memilih button 

BERIKUTNYA, akan muncul halaman kedua dari menu Buat Survei Baru yaitu 

halaman Buat Pertanyaan seperti ditunjukkan pada Gambar 3.12. Pada halaman 

tersebut, pengguna dapat mengisi pertanyaan pada text field yang tersedia, 

memilih tipe pilihan dan mengisi jumlah pilihan. 



61 
 

 
 

Gambar 3.13 Rancangan halaman buat pilihan tipe manual 

Gambar 3.13 dan 3.14 menunjukkan halaman buat pilihan. Terdapat 2 menu yang 

muncul sesuai dengan tipe pilihan yang dipilih pada halaman sebelumnya. Menu 

Jenis Pilihan akan muncul apabila pengguna memilih tipe pilihan manual, 

sedangkan menu Konten Pilihan akan muncul apabila pengguna memilih tipe 

pilihan otomatis. Pengguna juga dapat memberikan bobot (optional) pada setiap 

pilihan manual. 
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Gambar 3.14 Rancangan halaman buat pilihan tipe otomatis 

e. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Tinjau Survei 

 

Gambar 3.15 Rancangan halaman tinjau survei 
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Halaman Tinjau Survei adalah halaman yang dapat diakses pada menu Daftar 

Survei. Surveyor dapat meninjau sebuah survei terlebih dahulu sebelum 

mempublikasikannya dengan memilih button Lihat pada kolom aksi. Halaman ini 

akan menampilkan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh surveyor. Surveyor 

juga dapat memperbaiki (edit) data survei tersebut dengan memilih button Ubah. 

Gambar 3.15 adalah rancangan antarmuka pengguna halaman tinjau survei. 

f. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Tautan Survei 

Gambar 3.16 menunjukkan rancangan halaman tautan survei yang akan muncul 

setelah pengguna selesai membuat kuesioner suatu survei. Halaman ini akan 

menampilkan tautan dari survei yang dapat diakses oleh responden. 

 

Gambar 3.16 Rancangan halaman tautan survei 

g. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Lihat Hasil untuk 

Responden 

Gambar 3.17 menunjukkan rancangan antarmuka pengguna halaman lihat hasil 

survei untuk responden. Halaman ini akan muncul ketika responden memilih 
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button LIHAT HASIL yang terdapat di bagian bawah judul survei pada halaman 

utama aplikasi. Halaman ini akan langsung menampilkan hasil dari survei dan 

terdapat 2 button yaitu button LAPORKAN dan IKUTI SURVEI. Pengguna 

dapat mengikuti survei dengan memilih button IKUTI SURVEI, dan halaman 

yang akan muncul adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.18, Gambar 

3.19 dan Gambar 3.20. Gambar 3.18 dan 3.19 menunjukkan rancangan pertanyaan 

survei dengan jenis pilihan PILIH SALAH 1, sedangkan Gambar 3.20 

menunjukkan rancangan pertanyaan survei dengan jenis pilihan PILIH 1 ATAU 

LEBIH. 

 

Gambar 3.17 Rancangan halaman lihat hasil survei untuk responden 
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Gambar 3.18 Rancangan halaman ikuti survei (halaman pertama) 

 

Gambar 3.19 Rancangan halaman ikuti survei (halaman kedua) 
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Gambar 3.20 Rancangan halaman ikuti survei (halaman terakhir) 

 

Gambar 3.21 Rancangan halaman notifikasi untuk responden 

Ketika responden selesai mengisikan kuesioner, akan muncul halaman notifikasi 

seperti ditunjukkan pada Gambar 3.21. Terdapat button LIHAT HASIL pada 

halaman tersebut yang dapat dipilih untuk menampilkan halaman hasil survei, 

akan tetapi apabila hasil survei tidak ditampilkan, maka yang akan muncul adalah 

button KEMBALI. 
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Gambar 3.22 Rancangan halaman pelaporan survei untuk responden 

Gambar 3.22 menunjukkan rancangan antarmuka pengguna halaman pelaporan 

survei. Halaman tersebut dapat diakses dengan memilih button LAPORKAN 

pada halaman utama survei. Responden dapat melaporkan suatu survei yang 

dianggap tidak pantas dengan menyertakan alasannya (konten laporan) kemudian 

mengirimkan laporan tersebut kepada administrator aplikasi dengan memilih 

button LAPORKAN. 

h. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Daftar Survei 

Gambar 3.23 menunjukkan rancangan halaman Daftar Survei. Halaman ini akan 

memuat daftar dari survei yang telah dibuat oleh surveyor. Surveyor dapat 

meninjau (lihat) sebuah survei dan mengubahnya (edit) sebelum survei tersebut 

dipublikasikan. 
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Gambar 3.23 Rancangan halaman daftar survei untuk surveyor 

i. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Lihat Hasil Survei 

 

Gambar 3.24 Rancangan halaman lihat hasil survei untuk surveyor 
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Gambar 3.24 menunjukkan rancangan antarmuka penguna untuk halaman Lihat 

Hasil Survei. Halaman ini akan menampilkan daftar survei, jumlah responden 

yang berpartisipasi dalam setiap survei dan button Tampilkan Hasil. Surveyor 

dapat melihat detail dari hasil survei dengan memilih button Tampilkan Hasil. 

Gambar 3.25 merupakan rancangan halaman hasil survei yang di dalamnya 

memuat pertanyaan dan grafik batang horizontal yang menunjukkan jumlah 

responden yang memilih setiap pilihan pada suatu pertanyaan. 

 

Gambar 3.25 Rancangan halaman hasil survei 
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j. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Data Diri Surveyor 

Gambar 3.25 menunjukkan rancangan halaman menu Pengaturan Akun yang 

menampilkan data diri pemilik akun. Pada halaman ini, surveyor sebagai pemilik 

akun dapat mengubah data diri dan menyimpannya kembali dengan memilih 

button SIMPAN.  

 

Gambar 3.26 Rancangan halaman pengaturan akun 

k. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Manajemen Surveyor 

Gambar 3.27 menunjukkan rancangan antarmuka pengguna untuk halaman dari 

menu Manajemen Surveyor. Administrator dapat melihat data surveyor dan 

melakukan fungsi penghapusan akun surveyor dengan memilih button Hapus 

pada kolom aksi. 
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Gambar 3.27 Rancangan halaman manajemen surveyor untuk administrator 

l. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Manajemen Survei 

Gambar 3.28 menunjukkan rancangan halaman untuk menu Manajemen Survei. 

Halaman tersebut akan menampilkan daftar survei yang dibuat oleh surveyor. 

Administrator dapat melihat daftar survei yang dikelompokkan berdasarkan 

kategori dan dapat mencari suatu survei berdasarkan judulnya. Fungsi yang dapat 

dilakukan pada survei adalah fungsi penghapusan dengan memilih button Hapus 

pada kolom aksi. 
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Gambar 3.28 Rancangan halaman manajemen survei untuk administrator 

m. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Manajemen Kategori 

 

Gambar 3.29 Rancangan halaman manajemen kategori untuk administrator 
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Gambar 3.29 menunjukkan rancangan halaman dari menu Manajemen Kategori. 

Administrator dapat melakukan beberapa fungsi pengelolaan kategori yaitu 

tambah kategori, edit atau perbaiki kategori dan menghapus kategori. 

n. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Manajemen Pilihan 

Otomatis 

Gambar 3.30 menunjukkan rancangan halaman dari menu Manajemen Pilihan 

Otomatis. Halaman tersebut akan menampilkan daftar pilihan otomatis dan 

administrator dapat melakukan beberapa fungsi pengelolaan yaitu tambah, ubah 

dan hapus pilihan otomatis. 

 

Gambar 3.30 Rancangan halaman manajemen pilihan otomatis 
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o. Rancangan Antarmuka Pengguna Halaman Kotak Laporan 

Gambar 3.31 menunjukkan rancangan halaman dari menu Kotak Laporan. 

Administrator dapat melihat laporan-laporan mengenai survei yang dikirimkan 

oleh responden. Laporan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

administrator untuk menghapus survei tertentu. Laporan dengan status “1” 

menandakan bahwa laporan tersebut sudah dibaca dan ditindak lanjuti sedangkan 

laporan dengan status “0” menandakan bahwa laporan tersebut belum dibaca. 

 

Gambar 3.31 Rancangan halaman menu kotak laporan untuk administrator 

Ketika administrator memilih judul survei yang dilaporkan, maka halaman yang 

akan muncul adalah seperti pada Gambar 3.32. Pada halaman Laporan 

Responden terdapat 2 button tindak lanjut yaitu HAPUS SURVEI untuk 
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menghapus survei yang dilaporkan atau ABAIKAN jika administrator merasa 

tidak perlu untuk menghapus survei tersebut. 

 

Gambar 3.32 Rancangan halaman laporan responden 

3.3.3 Penulisan Kode Program (Coding) 

Tahap yang dilakukan setelah menyelesaikan tahap perancangan aplikasi adalah 

tahap penulisan program atau disebut juga dengan pengkodean (coding). Aplikasi 

akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

menggunakan MySQL sebagai database dari aplikasi. 
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3.3.4 Pengujian Program (Testing) 

Aplikasi akan diuji menggunakan metode pengujian Black Box dengan 

pendekatan Partisi Ekuivalensi (Equivalence Partitioning) untuk memastikan 

bahwa fungsi-fungsi pada aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan 

dan untuk menemukan kemungkinan adanya kesalahan fungsional pada aplikasi. 

Rancangan pengujian yang akan digunakan pada tahap pengujian ditunjukkan 

pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Rancangan pengujian fungsional tingkat surveyor 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

1. Fungsi pada 

halaman 

pendaftaran 

Pengujian pada 

proses pendaftaran 

sebagai surveyor 

Memilih button 

“Mendaftar” 

setelah mengisi 

data-data yang 

dibutuhkan 

Berhasil 

menyimpan data 

dan terdaftar 

sebagai surveyor 

Memilih button 

“Mendaftar” tanpa 

mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

Muncul 

notifikasi yang 

berisi 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

data-data yang 

dibutuhkan. 

2. Fungsi 

menu masuk 

(login) 

Pengujian pada 

proses masuk 

(login) ke dalam 

aplikasi 

Mengisi data login 

yang sesuai dan 

memilih button 

“Masuk” 

Berhasil masuk 

ke halaman 

utama surveyor 

Mengisi data login 

yang tidak sesuai 

dan memilih 

button “Masuk” 

Muncul 

notifikasi yang 

berisi 

pemberitahuan 

bahwa proses 

login gagal 

karena data login 

tidak sesuai. 
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Tabel 3.11 Rancangan pengujian fungsional tingkat surveyor (lanjutan) 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

3. Fungsi pada 

menu Buat 

Survei 

Baru  

Pengujian pada 

proses buat judul 

survei 

Mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

dan memilih 

button “Buat 

Survei” 

Menampilkan 

halaman proses 

selanjutnya 

Mengosongkan 

data-data yang 

dibutuhkan dan 

memilih button 

“Buat Survei” 

Menampilkan 

notifikasi untuk 

mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

Pengujian pada 

proses buat 

pertanyaan 

Mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

dan memilih 

button ”Buat 

Pilihan” 

Menampilkan 

halaman proses 

selanjutnya 

Mengosongkan 

data-data yang 

dibutuhkan dan 

memilih button 

“Buat Pilihan” 

Menampilkan 

notifikasi untuk 

mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

Pengujian pada 

proses buat pilihan 

Mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

dan memilih 

button “Selesai” 

Menampilkan 

halaman tautan 

survei 

Mengosongkan 

data-data yang 

dibutuhkan dan 

memilih button 

“Selesai” 

Menampilkan 

notifikasi untuk 

mengisi data-data 

yang dibutuhkan 

4. Fungsi pada 

menu 

Daftar 

Survei 

Pengujian pada aksi 

“Ubah” 

Memilih button 

aksi “Ubah” 

Menampilkan 

halaman Ubah 

Survei dengan 

text field yang 

sudah terisi data-

data sebelumnya 
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Tabel 3.11 Rancangan pengujian fungsional tingkat surveyor (lanjutan) 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

  Pengujian pada aksi 

“Lihat” 

Memilih button 

aksi “Lihat” 

Menampilkan 

halaman Tinjau 

Survei yang 

berisi daftar 

pertanyaan dan 

pilihan yang 

telah dibuat 

Pengujian pada aksi 

“Hapus” 

Memilih button 

aksi “Hapus” 

Menghapus 

survei yang 

dipilih 

Pengujian pada 

pengubahan status 

publikasi survei 

Memilih button 

status publikasi 

“Belum” 

Status publikasi 

berubah menjadi 

“Sudah” dan 

button aksi 

“Ubah” menjadi  

non aktif. 

5. Fungsi pada 

menu Lihat 

Hasil 

Survei 

Pengujian pada aksi 

“Lihat Hasil” 

Memilih button 

aksi “Lihat Hasil” 

Menampilkan 

halaman detail 

hasil survei 

6. Fungsi pada 

menu 

Pengaturan 

Akun 

Pengujian pada 

proses pengubahan 

data diri 

Mengubah data 

yang diperlukan 

dan memilih 

button “Simpan 

Perubahan” 

Data diri berhasil 

diubah 

7. Fungsi 

menu keluar 

(logout) 

Pengujian pada 

proses keluar 

(logout) 

Memilih button 

“Keluar” 

Berhasil keluar 

dari halaman 

surveyor 
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Tabel 3.12 Rancangan pengujian fungsional tingkat administrator 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

1. Fungsi 

menu masuk 

(login) 

Pengujian pada 

proses masuk 

(login) ke dalam 

aplikasi 

Mengisi data login 

yang sesuai dan 

memilih button 

“Masuk” 

Berhasil masuk 

ke halaman 

utama 

administrator 

Mengisi data login 

yang tidak sesuai 

dan memilih 

button “Masuk” 

Muncul 

notifikasi yang 

berisi 

pemberitahuan 

bahwa proses 

login gagal 

karena data login 

tidak sesuai. 

2. Fungsi pada 

menu 

Manajemen 

Surveyor 

Pengujian pada 

proses hapus 

surveyor 

Memilih button 

“Hapus” pada 

kolom aksi 

Berhasil  

menghapus akun 

surveyor yang 

dipilih 

3. Fungsi pada 

menu 

Manajemen 

Survei 

Pengujian pada 

proses lihat detail 

survei 

Memilih button 

“Detail” pada 

kolom aksi 

Menampilkan 

detail survei 

berupa daftar 

pertanyaan dan 

pilihan 

Pengujian pada 

proses hapus survei 

Memilih button 

“Hapus” pada 

kolom aksi 

Berhasil 

menghapus 

survei yang 

dipilih 

4. Fungsi pada 

menu 

Manajemen 

Kategori 

Survei 

Pengujian pada 

proses tambah 

kategori survei baru 

Mengisi data 

kategori pada text 

field “Tambah” 

dan memilih 

button “Tambah” 

Berhasil  

menambahkan 

data kategori 

baru 

Pengujian pada 

proses ubah 

kategori survei 

Mengubah data 

kategori pada 

halaman Ubah 

Kategori dan 

memilih button 

“Perbarui” 

Berhasil 

mengubah data 

kategori 
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Tabel 3.12 Rancangan pengujian fungsional tingkat administrator (lanjutan) 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

  Pengujian pada 

proses hapus 

kategori survei 

Memilih button 

“Hapus” pada 

kolom aksi 

Berhasil 

menghapus data 

kategori survei 

yang dipilih. 

5. Fungsi pada  

menu 

Manajemen 

Pilihan 

Otomatis 

Pengujian pada 

proses tambah 

pilihan otomatis  

Mengisi data 

pilihan otomatis 

pada text field 

“Tambah” dan 

memilih button 

“Tambah” 

Berhasil  

menambahkan 

data pilihan 

otomatis baru 

Pengujian pada 

proses ubah pilihan 

otomatis 

Mengubah data 

pilihan otomatis 

pada halaman 

Ubah Pilihan 

Otomatis dan 

memilih button 

“Perbarui” 

Berhasil 

mengubah data 

pilihan otomatis 

Pengujian pada 

proses hapus 

pilihan otomatis 

Memilih button 

“Hapus” pada 

kolom aksi 

Berhasil 

menghapus data 

pilihan otomatis 

yang dipilih 

6. Fungsi pada 

menu 

Kotak 

Laporan 

Pengujian pada 

proses lihat detail 

laporan 

Memilih button 

“Baca” pada 

kolom aksi 

Menampilkan 

halaman detail 

laporan 

Pengujian pada 

proses hapus 

laporan 

Memilih button 

“Hapus” pada 

kolom aksi 

Berhasil  

menghapus 

laporan yang 

dipilih 

7. Fungsi pada 

halaman 

detail 

laporan 

Pengujian pada aksi 

lihat detail survei 

Memilih judul 

survei yang 

dilaporkan 

Menampilkan 

detail survei 

yang dilaporkan 
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Tabel 3.12 Rancangan pengujian fungsional tingkat administrator (lanjutan) 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

  Pengujian pada aksi 

tindak lanjut 

“Abaikan” 

Memilih button 

tindak lanjut 

“Abaikan”  

Berhasil 

mengubah status 

tindak lanjut 

laporan 

Pengujian pada aksi 

tindak lanjut 

“Hapus Survei” 

Memilih button 

“Hapus Survei” 

Berhasil 

menghapus 

survei yang 

dilaporkan dan 

berhasil 

mengubah status 

tindak lanjut 

laporan 

 

Tabel 3.13 Rancangan pengujian fungsional tingkat responden 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

1. Fungsi pada 

halaman 

utama 

aplikasi 

Pengujian pada 

proses lihat hasil 

survei 

Memilih button 

“Lihat Hasil” yang 

aktif 

Menampilkan 

halaman detail 

hasil survei 

Memilih button 

“Lihat Hasil” yang 

tidak aktif 

Tidak ada yang 

terjadi  

Pengujian pada 

proses ikuti survei 

 

Memilih button 

“Ikuti Survei” 

yang aktif 

Menampilkan 

halaman 

pertanyaan 

Memilih button 

“Ikuti Survei” 

yang tidak aktif 

Tidak ada yang 

terjadi 

2. Fungsi pada 

halaman 

hasil survei 

Pengujian pada 

proses ikuti survei 

Memilih button 

“Ikuti Survei” 

yang aktif 

Menampilkan 

halaman 

pertanyaan 

Memilih button 

“Ikuti Survei” 

yang tidak aktif 

Tidak ada yang 

terjadi 
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Tabel 3.13 Rancangan pengujian fungsional tingkat responden 

No. Kelas Uji Daftar Pengujian Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 

   Mengikuti survei 

yang sama dengan 

IP Address yang 

berbeda 

Berhasil 

mengakses 

halaman 

pertanyaan dari 

survei yang 

dimaksud 

Mengikuti survei 

yang sama dengan 

IP Address yang 

sama 

Tidak dapat 

mengakses 

halaman 

pertanyaan dari 

survei yang 

dimaksud 

  Pengujian pada 

proses pelaporan 

survei 

Memilih button 

“Laporkan Survei”  

Menampilkan 

halaman 

Pelaporan Survei 

Mengisi text field 

Laporan dan 

memilih button 

“Laporkan Survei” 

Laporan berhasil 

dikirimkan 

kepada 

administrator 

Mengosongkan 

text field Laporan 

dan memilih 

button “Laporkan 

Survei” 

Menampilkan 

notifikasi untuk 

mengisi text field 

Laporan 

 


