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ABSTRAK

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP DI WALHI
LAMPUNG BERBASIS MOBILE

OLEH

EKO NOPRIANTO
1511050095

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah organisasi lingkungan hidup yang
independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian adalah membuat
sistem pengaduan pencemaran lingkungan. Dalam melakukan pengaduann pencemaran
masyarakat datang langsung ke kantor WALHI dan pengaduan masih dicatat kedalam
formulir pengaduan.
Metode pengembangan sistem menggunakan metode System Development Life
Cycle (SDLC) dan perancangan sistem menggunakan metode UML. Menggunakan
metode penelitian berupa pengamatan, tinjauan pustaka, dokumentasi dan
menganalisis hasil wawancara dari WALHI. Hasil yang ingin dicapai adalah sebuah sistem
pengaduan pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat membantu WALHI dan
masyarakat untuk mempercepat dan mempermudah dalam menginformasikan
pengaduan.
Hasil penelitian ini adalah sistem informasi manajemen pengaduan lingkungan
hidup berbasis mobile di wilayah Lampung sehingga dapat mempermudah bagian
administrasi mengelola data pengaduan secara tepat, cepat, dan aman, dan
menghasilkan informasi bagi perusahaan, serta masyarakat tidak perlu datang untuk
melakukan pendaftaran pengaduan. Sistem ini nantinya akan terhubung dengan pihak
yang terkait dalam proses pengaduan.

Kata Kunci : Pembangunan Sistem Informasi Penanganan, System Development
Life Cycle (SDLC), MySQL

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF MOBILE-BASED INFORMATION SYSTEM FOR
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN WALHI LAMPUNG

BY
EKO NOPRIANTO
1511050095

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia is the largest independent, non-profit
and environmental organization in Indonesia. The research objective is to create a
complaint system for environmental pollution. When making a public pollution
complaint comes directly to the WALHI office and the complaint is still recorded on the
complaint form.
The system development method uses the System Development Life Cycle
(SDLC) method and the system design uses the UML method. Using research methods in
the form of observation, literature review, documentation and analyzing the results of
interviews from WALHI. The desired result is an environmental pollution complaint
system. This can help WALHI and the community to speed up and make it easier to
inform complaints.
The result of this research is a mobile-based environmental complaint
management information system in the Lampung region so that it can make it easier for
the administration to manage complaint data appropriately, quickly, and safely, and to
generate information for companies, and the public does not need to come to register
complaints. This system will later be connected with the parties involved in the
complaint process.

Keywords: Development of Handling Information
Development Life Cycle (SDLC), MySQL

Systems,

System
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DAFTAR LAMPIRAN
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pada organisasi baik itu bidang jasa, dagang atau lembaga pendidikan

tidak akan lepas dari kegiatan pengolahan data, baik secara manual ataupun
dengan cara elektronik. Pengolahan data, bukan sekedar kegiatan tulis menulis,
menyimpan berkas. Pengolahan data merupakan suatu hal rutinitas organisasi
sehingga perlu dibudayakan dengan baik dan benar supaya menghasilkan suatu
informasi yang akurat.
Sistem informasi merupakan sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri
dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu
menyajikan informasi (Adrian dan Pramono, 2017). Sistem ini adalah salah satu
solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam suatu organisasi yang
membutuhkan informasi pengolahan transaksi harian dan kegiatan strategi dari
suatu organisasi untuk membuat keputusan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah organisasi lingkungan hidup
yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia salah satunya terdapat di
Bandar Lampung. Dalam proses pengaduan pencemaran terdapat 3 tahapan yaitu
dimulai dari kerangka kerja advokasi, advokasi litigasi, advokasi non litigasi.
kerangka kerja advokasi dimulai dari pengaduan masyarakat, pengumpulan data,
investgasi, perencanaan advokasi, dan kampanye. jika pengaduan mencapai tahap
peradilan (advokasi litigasi) dimulai dari perencanaan gugatan, pendaftaran
gugatan, kampanye, monitoring persidangan, putusan, dan monitoring putusan.
Tetapi jika pengaduan tidak sampai tahap peradilan (advokasi non litigasi) maka

tahapan tersebut adalah pelaporan kasus, pertemuan para pihak, kampanye, dan
monitoring

hasil

pertemuan.

Dalam

melakukan

pengaduan

pencemaran

masyarakat datang langsung ke kantor WALHI dan pengaduan masih dicatat
kedalam formulir pengaduan, dan akan direkap menggunakan aplikasi ms. word.
Walaupun dalam proses pengolahan data sudah secara terkomputerisasi tetapi
masaih terdapat masalah yang dihadapai dalam pengolahan data di Kantor
WALHI yaitu pengerjaan perekapan dikerjakan secara dua kali yaitu dicatat
kedalam formulir dan direkap ulang di aplikasi ms word, sering terjadi kerusakan
dan kehilangan formulir pengaduan, sulitnya dalam pencarian data untuk
mengetahui progress kasus yang sudah dilaporkan. Tidak adanya keamanan data
seperti hak akses login sehigga data dapat diketahui oleh pihak lain. Serta tidak
adanya laporan pengaduan secara priode.
Solusi permasalahan di atas akan dibuat sistem informasi manajemen
pengaduan lingkungan hidup berbasis mobile di wilayah Lampung sehingga dapat
mempermudah bagian administrasi mengelola data pengaduan secara tepat, cepat,
dan aman, dan menghasilkan informasi bagi perusahaan, serta masyarakat tidak
perlu datang untuk melakukan pendaftaran pengaduan. Sistem ini nantinya akan
terhubung dengan pihak yang terkait dalam proses pengaduan. Berdasarkan latar
belakang dan gambaran yang telah dijelaskan tersebut, penulis bermaksud
mengambil judul yaitu “Pembangunan Sistem Informasi Pengaduan Dan
Penanganan Lingkungan
Lampung)”.

Hidup Berbasis Mobile (Studi Kasus, WALHI

1.2

Ruang Lingkup

Pada

pelaksanaan

penelitian

ini,

penulis

menemukan

beberapa

kemungkinan ketidak sesuaian permasalahan, kebutuhan sistem dan kemampuan
penulis. Sehingga penulis membuat ruang lingkup untuk mengingat luasnya
kegiatan yang ada di WALHI, maka dengan adanya perumusan masalah di atas,
penulis membatasi masalah pada :
1.

Data yang dibahas data pengaduan kasus.

2.

Tempat Penelitian dilakukan pada WALHI Lampung

3.

Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, dan perancangan sistem
menggunakan UML.

4.

Bahasa pemograman menggunakan PHP dan MySQL sebagai database.

5.

Data yang dikelola adalah mengelola data pengaduan, admin dapat login, view
pengaduan, melakukan ACC, hasil observasi, dan laporan pengaduan.

1.3

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang
dapat diangkat adalah sebagai berikut “Bagaimana mengelola data, membuat
laporan, dan merancang sistem informasi penanganan lingkungan hidup pada
WALHI Lampung ?.”

1.4

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis, adalah :
1. Mengelola data penanganan lingkungan hidup pada WALHI Lampung.
2. Membuat laporan penanganan lingkungan hidup pada WALHI Lampung.

3. Merancang sistem informasi pengaduan pencemaran lingkungan pada WALHI
Lampung.

1.5

Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Memungkinkan untuk melakukan pemanfaatan software untuk melakukan
pengolahan data pengaduan pencemaran lingkungan sebagai upaya untuk
mempercepat proses penanganan lingkungan hidup
1.5.2

Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis dalam membuat sistem pengolahan data

penanganan lingkungan hidup dengan lebih baik, dan proses administrasi
pengaduan lingkungan hidup menjadi lebih mudah dan cepat.

1.6.

Sistematika Penulisan

Dibwah ini adalah susunan sistematika penulisan laporan yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan
Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung
pembahasan

yaitu

definisi

tentang

sistem

informasi

manajemen

penanganan lingkungan hidup, waterfall, UML, Mobile, dan MySQL.
Materi yang diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah
yang sedang dikaji dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk
memecahkan masalah.

BAB III PERNANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML,
dan form rancangan sistem .
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat.
Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat dilihat dibawah ini:
1.

Fristikawati (2016), meneliti tentang Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup Di Luar Pengadilan, menggunakan Metode deskritif, hasil penilitian ini adalah
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sudah diatur dari awal
terbentuknya aturan tentang lingkungan hidup yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982,
kemudian juga tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 dan UU Nomor 32
Tahun 2009. Dari ketiga aturan tentang lingkungan hidup ada sedikit perbedaan
tentang cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2.

Utama (2016) meneliti tentang Akuntansi Lingkungan Sebagai Suatu Sistem
Informasi: Studi Pada Perusahaan Gas Negara (PGN), metode penelitian Kualitatif,
hasil yang didapatkan terlihat bahwa PGN telah menerapkan akuntansi lingkungan,
hal ini terlihat pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Informasi lain yang
didapat menunjukkan bahwa biaya lingkungan memiliki dampak positif terhadap
penerimaan dan menunjukkan model sistem informasi akuntansi lingkungan pada
PGN.

3.

Rio Jumardi (2018), meneliti tentang Purwarupa Aplikasi Mobile Monitoring
Laporan Pengaduan Sampah, Penggunaan handphone sudah semakin luas
dikalangan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna telepon selular dapat
memanfaatkan telepon selularnya untuk berbagai kebutuhan termasuk dapat
memberikan keluhan terhadap pemerintah. Sampah merupakan salah satu dari
masalah sosial yang dihadapai masyarakat. Sampah dapat membawa dampak buruk
bagi kesehatan apabila tidak ditanggulangi. Jika sampah tersebut dibuang secara

sembarangan maka akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan dilingkungan
masyarakat. Dengan demikian diperlukan cara yang lebih efektif untuk
meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan
laporan sampah. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode prototyping. Purwarupa aplikasi mobile monitoring laporan
pengaduan

sampah

diharapkan

mampu

memfasilitasi

masyarakat

dalam

melaporkan keluhan dan laporan mengenai persoalan social dalam hal ini sampah
yang mereka temui disekitar lingkungan nya kepada pemerintah kota secara lebih
cepat, mudah dan terselesaikan.

2.2. Pembangunan
Pengembangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa
atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang
utuh dan berfungsi. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan
kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak
kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada
(Pressman, 2015).

2.3 Pengertian Sistem

Menurut Hamim Tohari (2017) mendefinisikan sistem

“Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variablevariabel yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling tergantung
satu sama lain untuk mencapai tujuan”.
Sedangkan menurut Maniah (2017) mendefinisikan sistem
“Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa
data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
sumber daya manusia, teknologi baik hadware dan software yang saling
berinteraksi sebagao kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu
yang sama”.
Dari beberapa kutipan di atas maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa sistem informasi adalah sistem di dalam suatu instansi atau organisasi
perusahaan yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian
dan memberikan laporan-laporan atau informasi yang dibutuhkan.
2.4 Pengertian Informasi

Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu
sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Suatu organisasi
tanpa adanya suatu informasi maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan dan
tidak bisa beroperasi (Kristanto, 2018).
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi
berarti bagi penerimanaya (Sutanta, 2015).
Jadi informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

2.5 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang
terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan
yaitu menyajikan informasi (Kristanto, 2018).
2.5. Pengertian Manajemen

Menurut

McLeod

(2017),

Manajemen

adalah usaha untuk

mencapai/menggapai tujuan tertentu melalui kegiatan/usaha orang lain.
Menurut Pangestu (2018), Manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan
tertentu yang dilakukan oleh orang lain/usaha orang lain.
2.6. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Pangestu (2018), SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan
sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab
mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna
untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan
pengendalian.

2.7. Metode Pengembangan SDLC

Menurut Rosa A.S dan Shalahudin (2018), System Development Life Cycle
(SDLC) adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistemperangkat
lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yangdigunakan orang
untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya.

Gambar 2.1 Ilustrasi model SDLC
Sumber : Rosa A.S dan Shalahudin (2018)
2.8. Bahasa Pemodelan Pengembangan Sistem (UML)
Bahasa Pemodelan Pengembangan Sistem (Unified Modeling Language)
adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk
mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan
arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek Rosa A.S dan Shalahudin
(2018).
1.

Use Case Diagram

Menurut Rosa A.S dan Shalahudin (2018).
“Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk
kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat”.
Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor
dengan sistem informasi yang akan dibuat. Rosa menggambarkan simbol-simbol
yang ada pada diagram use case dapat dilihat pada gambar 2.1:
Tabel 2.1 Simbol Diagram Use Case
Simbol
Use Case

Deskripsi
Fungsionalitas yang disediakan sistem
sebagai unit-unit yang saling bertukar

nama use case

pesan antar unit atau aktor, biasanya
dinyatakan dengan menggunakan kata

kerja di awal frase nama use case.
Aktor/actor

Orang, proses atau sistem lain yang
berinteraksi dengan sistem informasi
yang akan dibuat itu sendiri, jadi
walaupun simbol dari aktor adalah
gambar orang, tapi aktor belum tentu
merupakan orang, biasanya dinyatakan
menggunakan kata benda di awal frase
nama actor.

Asosiasi/association

Komunikasi antara aktor dan use case
yang berpatisipasi pada use case atau
use case memiliki interaksi dengan
actor

Ekstensi/extend

Relasi use case tambahan ke sebuah use
case dimana use case yang ditambahkan

<<extend>>

dapat berdiri sendiri walau tanpa use
case tambahan itu mirip dengan prinsip
inheritance

pada

pemrograman

berorientasi objek biasanya use case
tambahan memiliki nama depan

Generalisasi/generalization

Hubungan generalisasi dan spesialisasi
(umum-khusus) antara dua buah use
case dimana fungsi yang satu adalah
fungsi yang lebih umum dari lainnya.

Menggunakan/Include/uses

Relasi use case tambahan ke sebuah use
case dimana use case yang ditambahkan

<<include>>

memerlukan

use

case

ini

untuk

menjalankan fungsinya atau sebagai
syarat dijalankan use case ini

2.

Class Diagram

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari
segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.
Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Rosa
menggambarkan simbol-simbol yang ada pada diagram kelas pada tabel
class diagram 2.2 di bawah ini:
Tabel 2.2 Simbol Class Diagram
Deskripsi

Simbol
Kelas

Kelas pada struktur sistem
nama_kelas
+atribut
+operasi()

Antarmuka/Interface

Sama dengan konsep interface dalam
pemrograman berorientasi objek

nama_interface
Asosiasi/asociation

Relasi antar kelas dengan makna umum,
asosiasi biasanya juga disertai dengan
multiplicity

Asosiasi berarah/directed association

Relasi antar kelas dengan makna kelas yang
satu digunakan oleh kelas yang lain,
asosiasi

biasanya

disertai

dengan

multiplicity
Generalisasi

Relasi

antar

kelas

dengan

makna

generalisasi-spesialisasi(umum khusus)

Agregasi/agregation

Relasi antar kelas dengan makna semua
bagian (whole-part)

3.

Activity Diagram
Activity diagram atau Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran
kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu
diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan
aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat
dilakukan oleh sistem. Menggambarkan simbol-simbol yang ada pada
activity diagram dapat dilihat pada tabel 2.3:
Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram
Deskripsi

Simbol

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram
Status awal

aktivitas memiliki sebuah status awal.

Aktivita

Aktivias
Aktivitas

Percabangan/decision

yang

dilakukan

sistem,

aktivitas

biasanya diawali dengan kata kerja.
Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan
aktivitas lebih dari satu

Penggabungan/join

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari
satu aktivitas digabungkan menjadi satu

Tabel

Suatu file komputer dari mana data bisa dibaca
atau direkam selama kejadian bisnis

Dokumen

Menunjukan dokumen sumber atau laporan

Status akhir

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah
diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.

Swimlane
nama swimlane

2.9.

Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung
jawab terhadap aktivitas yang terjadi

PHP (Personal Home Page)
Menurut Arief (2015), PHP (Personal Home Page) adalah bahasa

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan
pengembangan sebuah web dan bisa digunakan pada HTML. PHP merupakan
singkatan dari “PHP: Hypertext Prepocessor”, dan merupakan bahasa yang
disertakan dalam dokumen HTML sekaligus bekerja di sisi server (server-side
HTML-embedded scripting). Artinya sintaks dan perintah yang diberikan akan
sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa,
sehingga script-nya tak tampak di sisi client.
PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server dan
dibuat sedimikian rupa sehingga pembuatan dokumen HTML yang dapat
mengakses database menjadi begitu mudah. Tujuan dari bahasa scripting ini
adalah untuk membuat aplikasi dimana aplikasi tersebut yang dibangun oleh PHP
pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara
keseluruhan dijalankan di server.

2.10. Pengertian SQL
Menurut Arief (2015), bahwa
“MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan
banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan
database sebagai sumber dan pengolahan datanya”.
MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sumber
terbuka. Tahun 2013, MySQL merupakan RDBMS kedua yang paling banyak
digunakan di dunia dan yang pertama untuk RDBMS sumber terbuka. MySQL
didasarkan pada SQL (Select Query language) yaitu bahasa standar untuk
berkomunikasi dengan sistem manajemen basis data relasional. SQL terdiri dari
pernyataan-pernyataan untuk menambah, mengambil dan mengelola data,
membuat dan memelihara tabel-tabel serta untuk mengelola database.
Berikut adalah tampilan menu awal database MySql pada PhpMyadmin :

Gambar 2.2 Tampilan Menu Awal Database MySQL
2.11. Pengujian Black – Box

Pengujian black-box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak.
Dengan demikian, pengujian black-box memungkinkan perekayasa perangkat
lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan
semua persyaratan fungsional untuk suatu program (Rosa A.S dan Shalahudin,
2018)
Pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori
sebagai berikut :
a. Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang,
b. Kesalahan interface
c. Kesalahan dalam struktur data atau akses eksternal
d. Kesalahan kinerja
e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Pemecahan Sistem
Penulis menyusun metode penelitian yang akan di pergunakan dalam penelitian,
dalam bentuk diagram alur untuk menunjukan tahapan-tahapan yang akan di lakukan
untuk mendapatkan informasi, diagram alir pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Ilustrasi Model SDLC
1. Analisis kebutuhan perangkat lunak (Requirement Analysis)
Proses

pengumpulan

kebutuhan

dilakukan

secara

intensif

untuk

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangakat
lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat
lunak pada tahap ini perlu untuk di dokumentasikan.
2. Desain (Design)
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang focus pada desain
pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur
perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini
mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan
kerepresentasi desain agar dapat diimplmentasikan menjadi program pada

tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga
perlu didokumentasikan.
3. Pembuatan kode program (Implementation)
Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap
ini adalah program computer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada
tahap desain.
4. Pengujian (Testing)
Pengujian focus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional dan
memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan yang diinginkan.
5. Evaluasi (Evaluation)
Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan
ketika sudah dikirimkan keuser. Perubahan bias terjadi karena adanya kesalahan
yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus
beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan
dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk
perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat
perangkat lunak baru.

3.1.2

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan
penelitian, seorang peneliti biasanya memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia
gunakan, dugaan terserbut disebut dengan hipotesis untuk membuktikan hipotesis

secara empiris, seorang peneliti membutuhkan data untuk diteliti secara lebih
mendalam.
Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan
sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan
masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai
wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan.
a. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mewawancarai ketua WALHI mengenai
penanganan lingkungan, kendala dan solusi yang terjadi, masalah atau komplain
apa yang sering terjadi.
b. Observasi
Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Teknik
pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk
mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala – gejala alam. Observasi
dilakukan di kantor WALHI yang beralamatkan Jl. Z.A Pagar Alam, Kedaton
Bandar Lampung.
c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan
langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis
pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna
untuk bahan analisis.

3.2

PenentuanSampel
Penentuan sample dilakukan untuk mengumpulkan segala kebutuhan-kebutuhan
yang akan digunakan dalam proses penelitian. Kebutuhan-kebutuhan tersebut
merupakan bebutuhan akan data baik dari sumber buku maupun dari pihak-pihak

yang bersangkutan dengan penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, akan
menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:
1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan bersama-sama dengan proses identifikasi masalah
dengan membaca dan memahami literatur-literatur yang relevan dengan
penelitian yang dilakukan. Studi pustaka dilakukan agar diperoleh bekal dan
gambaran mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan sehingga dapat diberikan alternatif solusi secara ilmiah.
2. Kuisioner/Angket

Tahap ini peneliti mempelajari kondisi menagani lingkungan hidup dengan
cara melakukan studi langsung ke WALHI dan melalui penyebaran
pertanyaan-pertanyaan pada orang-orang yang berkepentingan yang ada di
WALHI.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya. Analisa data kuantitatif didasarkan pada hasil kuesioner
tersebut. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila
peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa
diharapkan dari responden. Tingkat kepuasan pengunjung dapat dilihat dari
tabel berikut :
Tabel 3.1 Tingkat Kepuasan
No

Tingkat Kepuasan

1

Pelayanan

2

Tempat Kejadian

3

Penanganan

4

Hasil Penangan

Berikut adalah jenis penanganan lingkungan hidup yang WALHI lakukan :
Tabel 3.2 Jenis Penaganan
No

Fasilitas

1

Pencemaran Lingkungan

2

Penebangan Pohon

3

Kecelakaan

4

Hutang Gundul

5

Keadaan Iklmin

Adapun atribut-atribut yang akan digunakan dalam pertanyaan kuisioner dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Atribut Pertanyaan Kuisioner
No

Pertanyaan

Dimensi Tangibles
1

Mendengarkan keluhan masyarakat

2

Melakukan observasi

3

Melakukan penanganan

4

Keamanan masyarakat

5

Lingkungan yang bersih

6

Adanya pelayanan pengaduan secara online

7

Adanya solusi dalam keluhan masyarakat

Dimensi Reliability
11

Prosedur pelayanan yang tidak rumit

12

Layanan penanganan yang baik

13

Keramahan dalam penanganan lingkungan

14

Jam layanan penaganan lingkungan

Responsiveness

16

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

17

Pelayanan yang cekatan

Dimensi Assurance
18

Pemberitahuan kegiatan WALHI

19

Resiko pencemaran lingkungan

DimensiEmpaty
20

Kesopanan pelayanan penangan lingkungan

21

Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran

22

Penampilan pelayan yang baik

23

Pelayanan yang rata, tanpa memandang (pekerjaan, usia, suku, dll)

3.2.1

Skala Pengukuran Skala Likert

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima poin
Skala Likert. Pengguna akan diminta menilai WALHI untuk kualitas masingmasing menggunakan skala mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat
Setuju). Skala Likert lebih baik dibuat ganjil untuk menghindari kecenderungan
respoinden yang bersikap netral. Terlepas dari perdebatan apakah Skala Likert
memiliki jenis data ordinal ataukah interval, sehingga dapat digunakan untuk
statistika parametrik seperti analisis regresi linier berganda. Penelitian
dilaksanakan

menggunakan

teknik

wawancara

dan

kuisioner,

dimana

pengumpulan data primer melalui pentebaran daftar pertanyaan (kuisioner).
Sampel yang diambil sebanyak 10 responden. Sampel dipilih secara
purposive (judgment sampling) karena responden harus memiliki kriteria pernah
melakukan pengaduan kepada WALHI sebelumnya. Skala Likert adalah suatu
skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala
yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Penggunaan yang
penelitian yang seringmenggunakan skala ini adalah bila penelitian menggunakan

jenis penelitian Survei Deskriptif (Gambaran). Nama skala ini diambil dari nama
penciptanya Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan
penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan
memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan
skala dengan format seperti:
1. PertanyaanPositif (+)

Skor 1. Sangat tidak setuju
Skor 2. Tidak setuju
Skor 3. Kurang setuju
Skor 4. Setuju
Skor 5. Sangat setuju
2. PertanyaanNegatif (-)

Skor 1. Sangat setuju
Skor 2. Setuju
Skor 3. Kurang setuju
Skor 4. Tidak setuju
Skor 5. Sangat tidak setuju
Skala Likert juga adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi,
sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau
fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh
peneliti.
Rumus : T x Pn
T

= Total jmlh panelis yg memilih

Pn

= Pilihan angka Skor likert

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100
Y

3.3

= Skor Tertinggi Likert X Jumlah Responden

Usecase Prosedur Sistem Berjalan
Dibawah ini adalah gambar dari proses sistem berjalan dalam pengelolaan

data penanganan lingkungan hidup. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Usecase Sistem Berjalan
Dibawah ini adalah skenario usecase sistem yang berjalan, dapat dilihat
pada tabel 3.4 :
Tabel 3.4 Skenario Usecase
Usecase
Mengisi data pengaduan
formulir pengaduan

Aktor
Masyarakat
1.
2.

Masyarakat
Admin

Rekap data pengaduan

Admin

Mengelola data survey
Laporan pengaduan

Admin
Admin

Keterangan
Masyarakat
melakukan
pengisian data pengaduan
melakukan
pengelolan
formulir
Melakukan perekapan data
pengaduan
Dapat mengelola data survei
Dapat membuat laporan
pengaduan

Laporan hasil survey

Admin

Dapat
survei

membuat

laporan

3.4. Usecase Diagram

Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk
kelakuan

(behavior)

sistem

informasi

yang

akan

dibuat.

Use

case

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan system
informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use casedigunakan untuk mengetahui
fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang
berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dapat dilihat pada gambar dibawah
ini :

Gambar 3.3 Usecase Diagram Usulan Sistem Baru
Dibawah ini adalah skenario usecase sistem yang ingin diusulkan, dapat
dilihat pada tabel 3.5 :

Tabel 3.5 Skenario Usecase
Usecase

Aktor
1. Masyarakat
2. Investigator
3. Admin

Login

Mengelola
pendaftaran

data Masyarakat

Mengelola
pengaduan

data Masyarakat

Mengelola
masyarakat

data Admin

view data pendaftaran

Admin

view pengaduan

Admin

Mengelola Pengumpulan Investigator
Data
Mengelola data jadwal

Mengelola
survey

data

Admin

bukti Admin

Mengelola data pesan

1. Masyarakat
2. Admin

Laporan pengaduan

Admin

Keterangan
dapat
melakukan
login
dengan
memasukan
username dan password
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan
pengeditan
data
pendaftaran
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan
pengeditan
data
pengaduan
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan
pengeditan
data
masyarakat
dapat melihat da pendaftaran
yang
dilakukan
oleh
masyarakat
dapat melihat da pengaduan
yang
dilakukan
oleh
masyarakat
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan pengeditan data
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan pengeditan data jadwal
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan pengeditan data survei
dapat
melakukan
penginputan, penghapusan,
dan pengeditan data pesan
dapat mencetak dan melihat
data laporan pengaduan

3.5. Activity Diagram
Activity diagram atau Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran
kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan
disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Dapat
dilhat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.4. Activity Diagram Admin

Gambar 3.5. Activity Diagram Mayarakat

Gambar 3.6. Activity Diagram Investigator

3.6. Class Diagram
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas
memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Dapat dilihat pada
gambar dibawah ini :

Gambar 3.7 Class Diagram

3.7. Kamus Data
1. Tabel Survei

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: Survei

Kunci Utama (Primary Key)

: idsurvei*

Kunci Tamu (Foreign Key)

: idpengaduan**

Tabel 3.5 Tabel Survei
Field Name

Description

Type

Size

Id Survei

Int

5

Id Survei

Id Pengaduan

Int

5

Id Pengaduan

Tanggal Survei

Varchar

30

Tanggal Survei

Lokasi

Varchar

100

Lokasi

Text

-

Keterangan

Keterangan

2. Tabel Artikel

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: Artikel

Kunci Utama (Primary Key)

: idartikel*

Kunci Tamu (Foreign Key)

: -

Tabel 3.6 Tabel Artikel
Field Name

Description

Type

Size

Int

5

Id Artikel

Judul

Varchar

60

Judul

Penulis

Varchar

30

Penulis

Id Artikel

Tanggal

Varchar

30

Isi

Text

-

Isi

Gambar

Text

-

Gambar

Varchar

20

Status

Tanggal

Status

3. Tabel User

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: User

Kunci Utama (Primary Key)

: NIK*

Kunci Tamu (Foreign Key)

: -

Tabel 3.7 Tabel User
Field Name

Description

Type

Size

Nik

Varchar

20

Nik

Nama Lengkap

Varchar

30

Nama Lengkap

Username

Varchar

20

Username

Password

Varchar

60

Password

JK

Varchar

10

JK

Email

Varchar

20

Email

No HP

Varchar

12

No HP

Alamat

Text

-

Alamat

Varchar

50

Level

Level

4. Tabel Pengaduan

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: Pengaduan

Kunci Utama (Primary Key)

: Id Pengaduan*

Kunci Tamu (Foreign Key)

: NIK

Tabel 3.8 Tabel Pengaduan
Field Name

Description

Type

Size

Int

5

NIK

Varchar

100

NIK

Subjek

Varchar

100

Subjek

Tempat

Varchar

100

Tempat

Jalan

Varchar

100

Jalan

Desa

Varchar

30

Desa

Dusun

Varchar

30

Dusun

Kecamatan

Varchar

50

Kecamatan

Kabupaten

Varchar

40

Kabupaten

Isi pengaduan

Text

-

Isi pengaduan

Jumlah korban

Varchar

50

Jumlah korban

Dampak

Varchar

50

Dampak

Kronologis

Text

-

Kronologis

Tanggal pengaduan

Date

-

Tanggal pengaduan

Gambar

Text

-

Gambar

Status

Varchar

12

Status

Status Survei

Varchar

20

Status Survei

Id Pengaduan

Id Pengaduan

5. Tabel Balasan

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: Balasan

Kunci Utama (Primary Key)

: idbalasan*

Kunci Tamu (Foreign Key)

:

Tabel 3.9 Tabel Balasan
Field Name

Description

Type

Size

Id balasan

Varchar

11

Id balasan

Id Pengaduan

Varchar

11

Id Pengaduan

Text

-

Varchar

11

Isi Balasan
Tanggal

Isi Balasan
Tanggal

6. Tabel Pesan

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: Pesan

Kunci Utama (Primary Key)

: idpesan*

Kunci Tamu (Foreign Key)

: NIK

Tabel 3.10 Tabel Balasan
Field Name

Description

Type

Size

Id pesan

Varchar

5

Id pesan

NIK

Varchar

30

NIK

Subjek

Varchar

60

Subjek

Tanggal pesan

Varchar

20

Tanggal pesan

Text

-

Isi Pesan

7. Tabel Data Survei

Isi Pesan

Nama Db

: Pengaduan_Walhi

Nama Tabel

: Data Survei

Kunci Utama (Primary Key)

: id_data_survei*

Kunci Tamu (Foreign Key)

: idpengaduan**

Tabel 3.11 Tabel Data Survei
Field Name

Description

Type

Size

Id Data Survei

Int

5

Id Survei

Id Pengaduan

Int

5

Id Pengaduan

Tanggal

Date

-

Tanggal

Lokasi_s

Varchar

30

Lokasi_s

Hasil

Text

-

Hasil

Foto Survei

Text

-

Foto Survei

3.7. Desain Program

Rancangan proses bisnis dalam pembangunan interface merupakan upaya
untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan informasi berdasarkan
rancangan program. Dibawah ini adalah tampilan sistem yaitu:
3.7.1. Menu Utama

Pada halaman menu utamadalam website ini merupakan tampilan

beranda

mengenai Keseluruhan dan garis besar mengenai isi-isi juga konten didalam
website untuk melihat informasi seputar WALHI. Adapun tampilannya sebagai
berikut:

Gambar 3.11 Menu Utama
3.7.2. Menu Pendaftaran

Form pendaftaran yang dirancang untuk memudahkan warga dalam
melakukan pendaftaran untuk mengadukan pencemeran lingkungan yang tertera
dalam website. Pelanggan bisa langsung mengisi data diri yang telah disediakan
melalui form pendaftaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam form
pendaftaran. Adapun tampilannya sebagai berikut pilihan menu pendaftaran untuk
menjadi member.

Gambar 3.12 Menu Pendaftaran

3.7.3. Tampilan yang Diakses Mayarakat

a. Menu Login

Menu login adalah tampilan untuk masuk kedalam sistem disini pelanngan dapat
memasukan email dan password setelah mendaftar ataupun yang sudah tedaftar.
Tombol login digunakan untuk masuk kedalam sistem. Adapun tampilannya
sebagai berikut:

Gambar 3.13 Menu Login
b. Menu Utama

Menu utama adalah adalah tampilan yang menampilkan tampilan awal program
mayarakat yan ingin melakukan pengaduan.pada menu ini terdapat menu lainnya
seperti menu profile, pengaduan, jadwal survei, akun anda, pesan, dan menu
keluar. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.14 Menu Utama
c. Menu Pengaduan

Menu pengaduan adalah tampilan yang menampilkan untuk melakukan pengaduan
pencemaran lingkungan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.15 Menu Pengaduan
d. Menu Jadwal

Menu pesan adalah tampilan yang menampilkan infromasi jadwal urvei
berdasarkan pengaduan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.16 Menu Jadwal

e. Menu Pesan

Menu pesan adalah tampilan yang menampilkan tampilan pesan jika masyarakan
ingin melakukan pertanyaan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.17 Menu Pesan
3.7.4. Tampilan yang Diakses Admin
a. Menu Login

Menu login adalah hak akses admin untuk masuk kedalam sistem disini
pelanngan dapat memasukan email dan password setelah mendaftar ataupun yang
sudah tedaftar. Menu login ini terdapat tombol login yang nantinya akan masuk
kedalam sistem. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.18 Menu Login
b. Tampilan Menu Utama

Menu utama adalah adalah tampilan yang menampilkan tampilan awal program
dimenu admin. Didalam tampilan ini terdapat menu home, member data, dan data
laporan untuk mencetak laporan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.19 Menu Utama
c. Tampilan Data Artikel

Tampilan artikel digunakan untuk menambah data artikel yang akan diinputkan
dan secara otomatis masuk kedalam halaman utama. Adapun tampilan sebagai
berikut:

Gambar 3.20 Menu Data Artikel
d.

Menu Data Pesan

Tampilan data pesanan bertujuan melihat data pesan yang telah dikirim oleh
masyarakat, terdapat informasi nama masyarakat, tangga. Adapun tampilan pesan
masuk sebagai berikut:

Gambar 3.21 Menu Pesan
e.

Tampilan Menu User

Merupakan menu yang berfungsi untuk menambahkan data user yang dapat
mengakses sistem. Adapun tampilannya sebagai berikut :

Gambar. 3.22 Data User

f.

Tampilan Menu Pengaduan

Merupakan menu yang berfungsi untuk melihat data data yang telah diadukan
oleh masyarakat. Adapun tampilan menu pengaduan sebagai berikut :

Gambar 3.23 Data Pengaduan
g. Menu Laporan

Laporan adalah tampilan yang menampikan laporan peengaduan yang dlakukan
oleh masyarakat. Laporan ini dapat dicetak sesuai dengan priode yaitu dengan
cara menginputkan tanggal yang ingin dilakukan pencetakan lalu menekan tombol
simpan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 3.24 Form Laporan
h. Tampilan Hasil Cetak Laporan Pengaduan

Dibawah ini merupakan contoh dari hasil cetak laporan pengaduan sesuai
tanggal yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya.

Gambar. 3.25 Laporan Pengaduan
3.7.3 Rancangan Logika Program
a. Logika Program Home Admin

Gambar 3.26 Logika Program Home Admin

Gambar 3.27 Logika Program Artikel

Gambar 3.28 Logika Program Pesan

Gambar 3.29 Logika Program User

Gambar 3.30 Logika Program Pengaduan

Gambar 3.31 Logika Program Laporan

Gambar 3.32 Logika Program Masyarakat

Gambar 3.33 Logika Program Pengaduan

Gambar 3.34 Logika Program Pesan

Gambar 3.35 Logika Program Jadwal

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Alat Yang Digunakan dalam Penelitian

Adapun alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
perangkat keras komputer (hardware) dan perangkat lunak (software), yaitu :
a. Perangkat Keras (Hardware) Sistem
Perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan
perancangan sistem informasi manajemen penanganan lingkungan menggunakan antara
lain sebagai berikut:
1. Processor : Intel Core 2 Duo 3,2 Ghz
2. Harddisk 320 GB
3. Monitor 14”
4. Printer
5. Mouse dan Keyboard
b.

Perangkat Lunak (Software) Sistem

Selain perangkat keras, untuk membuat perancangan sistem informasi
manajemen penanganan lingkungan dibutuhkan spesifikasi perangkat lunak yang
digunakan sebagai pendukung sistem adapun spesifikasi perangkat lunak yang
digunakan antara lain:
1.

Sistem operasi Microsoft Windows 7

2.

Bahasa pemrograman PHP

3.

Jquery Mobile

4.

SQLyog enterprise

5.

Appserv win-32.2.5.8

6.

Browser : Google crome, dan Mozila Firefox

4.2. Implementasi Program

Bab ini akan menjelaskan tentang pembuatan program pengaduan
pencemaran lingkungan, dengan memberikan contoh tampilan form, Implementasi
merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada tahap sebenarnya,
sehingga akan diketahui apakah sistem yang akan dibuat benar-benar dapat
menghasilakan tujuan yang diinginkan. Dibawah ini adalah tampilan sistem yaitu:
4.2.1. Menu Utama

Pada halaman menu utamadalam website ini merupakan tampilan

beranda

mengenai keseluruhan dan garis besar mengenai isi-isi juga konten didalam
website pengaduan dan penangan lingkungan hidup untuk melihat informasi
seputar WALHI. Pada menu utama ini terdapat menu home untuk menampilkan
menu utama, menu profile yaitu menu mengenai profile WALHI, daftar akun
yaitu untuk melakukan pendaftaran akun untuk pengaduan, dan menu masuk
untuk masuk atau login kedalam sistem. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.1 Menu Utama
4.2.2. Menu Pendaftaran

Menu pendaftaran yang dirancang untuk memudahkan warga dalam
melakukan pendaftaran untuk mengadukan pencemeran lingkungan yang tertera
dalam website. Masyarakat bisa langsung mengisi data diri yang telah disediakan
melalui menu pendaftaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam
menu pendaftaran, pada menu ini dapat mengisikan biodata seperti NIK, nama, no
handphone username, alamat, email, password, ulangi password, dan jenis
kelamin. Menu pendaftaran ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ingin
melakukan pengaduan. Adapun tampilan menu sebagai berikut pilihan menu
pendaftaran untuk menjadi member WALHI dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 Menu Pendaftaran
4.2.3. Menu Login

Menu login adalah tampilan untuk masuk kedalam sistem disini pelanngan dapat
memasukan email dan password setelah mendaftar ataupun yang sudah tedaftar.
Tombol login digunakan untuk masuk kedalam sistem. Adapun tampilannya
sebagai berikut:

Gambar 4.3 Menu Login
4.2.4. Menu Utama

Menu utama adalah adalah tampilan yang menampilkan tampilan awal program
mayarakat yan ingin melakukan pengaduan. Pada menu ini terdapat menu lainnya
seperti menu profile, pengaduan, jadwal survei, akun anda, pesan, dan menu
keluar. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.4 Menu Utama

4.2.5. Menu Pengaduan

Menu pengaduan adalah tampilan yang menampilkan untuk melakukan pengaduan
pencemaran lingkungan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.5 Menu Pengaduan
4.2.6. Menu Jadwal

Menu pesan adalah tampilan yang menampilkan infromasi jadwal urvei
berdasarkan pengaduan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.6 Menu Jadwal

4.2.7. Menu Pesan

Menu pesan adalah tampilan yang menampilkan tampilan pesan jika masyarakan
ingin melakukan pertanyaan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.7 Menu Pesan
4.2.8. Tampilan yang Diakses Admin
A.

Menu Login

Menu login adalah hak akses admin untuk masuk kedalam sistem disini
pelanngan dapat memasukan email dan password setelah mendaftar ataupun yang
sudah tedaftar. Menu login ini terdapat tombol login yang nantinya akan masuk
kedalam sistem. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.8 Menu Login

B.

Tampilan Menu Utama

Menu utama adalah adalah tampilan yang menampilkan tampilan awal program
dimenu admin. Didalam tampilan ini terdapat menu home, member data, dan data
laporan untuk mencetak laporan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.9 Menu Utama
C. Tampilan Data Artikel

Tampilan artikel digunakan untuk menambah data artikel yang akan diinputkan
dan secara otomatis masuk kedalam halaman utama. Adapun tampilan sebagai
berikut:

D.

Menu Data Pesan

Tampilan data pesanan bertujuan melihat data pesan yang telah dikirim oleh
masyarakat, terdapat informasi nama masyarakat, tangga. Adapun tampilan pesan
masuk sebagai berikut:

Gambar 4.11 Menu Pesan
E.

Tampilan Menu User

Merupakan menu yang berfungsi untuk menambahkan data user yang dapat
mengakses sistem. Adapun tampilannya sebagai berikut :

Gambar 4.12 Data User
F. Tampilan Menu Pengaduan

Merupakan menu yang berfungsi untuk melihat data data yang telah diadukan
oleh masyarakat. Adapun tampilan menu pengaduan sebagai berikut :

Gambar. 4.13 Data Pengaduan
G. Tampilan Menu Survei

Merupakan menu yang berfungsi untuk melihat data data yang telah disurvei.
Adapun tampilan menu pengaduan sebagai berikut :

Gambar 4.14 Data Survei

H. Menu Laporan

Laporan adalah tampilan yang menampikan laporan peengaduan yang dlakukan
oleh masyarakat. Laporan ini dapat dicetak sesuai dengan priode yaitu dengan
cara menginputkan tanggal yang ingin dilakukan pencetakan lalu menekan tombol
simpan. Adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar. 4.14 Form Laporan
I.

Tampilan Hasil Cetak Laporan Pengaduan
Dibawah ini merupakan contoh dari hasil cetak laporan pengaduan sesuai

tanggal yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya.

Gambar. 4.15 Laporan Pengaduan
4.3. Kelayakan Sistem

Studi kelayakan merupakan suatu proses mempelajari dan menganalisa
permasalahan yang terjadi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan
banyaknya jumlah data yang akan diolah sehingga memerlukan sistem yang dapat
mempersingkat pekerjaan dalam pemrosesan data-data tersebut. Untuk itu ada
beberapa hal yang menjadi pertimbangan layak atau tidaknya sebuah sistem
sederhana untuk diterapkan ke dalam sistem yang terkomputerisasi pada proses
pengaduan lingkungan pada WALHI.
1.

Kelayakan Teknis

Dinilai dari segi kelayakan teknis, proses pengaduan mempunyai sumber daya
yang dapat mendukung dalam mengimplementasikan sistem ini nantinya. Hal ini

ditinjau dari ketersediaan komputeryang akan menunjang dalam pengoperasian
sistem ini. Dari ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah
didapat sehingga operasional sistem nantinya akan berjalan lancar.
2.

Kelayakan Operasional

Dari segi kelayakan operasional, sistem baru ini dirancang agar lebih mudah
dimengerti dan dioperasikan oleh masyarakat dan bagian Admin pada WALHI.
3.

Kelayakan Ekonomi

Sistem pemesananyang akan dibuat ini dapat memberikan keuntungan, karena
dapat membantu dan mempersingkat proses kegiatan pengaduan pencemaran
lingkungan pada WALHI.

4.4.

Pengujian Black Box
Pengujian sistem dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga mengetahui

kelemahan dari sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa
perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang handal, yaitu mampu
merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, analisis, perancangan dan pengkodean
dari perangkat lunak itu sendiri.
Dalam pengujian perangkat lunak ini penulis menggunakan suatu metode
pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibangun.
Metode yang diambil adalah metode pengujian Black Box. Pengujian Black Box adalah
pengujian yang sistemnya tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat
lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi

dengan benar. Ada dua komponen yang harus diperhatikan dalam strategi pengujian,
yaitu :
1.

Faktor pengujian yang merupakan hal-hal yang harus diperhatikan selama
melakukan pengujian. Faktor pengujian ini dipilih sesuai dengan sistem yang akan
diuji.

2.

Tahapan pengujian yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan
pengujian.

Berikut adalah beberapa kasus dan hasil pengujian yang telah dilakukan,
diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pengujian Form Login
Kasus dan Pengujian (Data Normal)
Data
Masukan
Tekan
tombol
login

Data Diharapkan

Masuk ke menu
halaman utama setelah
login dan
menampilkan pesan
“Anda berhasil login”

Pengamatan

Kesimpulan

Menu halaman
utama setelah
login dan
menampilkan
pesan “Anda
berhasil login”

Kasus dan Pengujian (Data Salah)

Diterima

Tekan
tombol
login

Kosongkan data maka

Menampilkan

akan menampilkan

pesan “Email

pesan “Email dan

dan Password

Password anda tidak

anda tidak benar

benar silahkan login

silahkan login

ulang”

ulang”

Diterima

Tabel 4.2 Pengujian Form Pengaduan
Kasus dan Pengujian (Data Normal)
Data

Data Diharapkan

Pengamatan

Tekan

Jika memilih tombol

Masuk ke

tombol kirim

kieim maka barang

dalam database

akan masuk kedalam

dan menu

database pengaduan

pengaduan

dan menu pengaduan

adminn

Masukan

Kesimpulan

Diterima

pada admin.
Kasus dan Pengujian (Data Salah)
Memilih

Mengosongkan data

Menampilkan

menu kirim

pengaduan maka

pesan “isi isian

akan menampilkan

ini”

Diterima

pesan “isi isian ini”

Tabel 4.3 Pengujian Form Pesan
Kasusdan Pengujian (Data Normal)
Data

Data Diharapkan

Pengamatan

Tekan

Jika memilih tombol

Masuk ke dalam

tombol

krim maka data akan

database dan

kirim

masuk kedalam database menu

Masukan

pengaduan dan menu

pengaduan

Kesimpulan

Diterima

pengaduan pada admin.

adminn

Kasus dan Pengujian (Data Salah)
Memilih

Jika inputan data kosong Menampilkan

menu

maka akan

pesan isi isian

kirim

menampilkan pesan “isi

ini”

Diterima

isian ini”

Tabel 4.4 Pengujian Form Cetak Laporan
Kasusdan Pengujian (Data Normal)
Data

Data Diharapkan

Pengamatan

Menginput

Tampil laporan siap

Menampilkan

tanggal

cetak sesuai tanggal

laporan yang

laporan

yang sudah diinput

akan dicetak

Masukan

pengaduan

sesuai tanggal

lalu klik

yang telah

tombol cetak

diinput

Kesimpulan

Diterima

Kasusdan Pengujian (Data Salah)
Menginput

Tidak menampilkan

Tidak

tanggal atau

laporan

menampilkan

tahun
kosong, lalu
klik tombol
cetak

laporan

Diterima

Berdasarkan pengujian black box diatas, berikut ini adalah rumus
perhitungan dari pengujian yang telah dilakukan tersebut dengan metode analisis
deskriptif.

Keterangan:
Skor Aktual

: Jawaban diterima seluruh responden

Skor Ideal

: Total jumlah butir soal yang telah diajukan kepada responden

Total butir pertanyaan kuisioner black box sebanyak 8 pertanyaan dan
diuji oleh 10 (Sepuluh) orang responden, yang menghasilkan 80 butir soal
diterima dari 80 total jumlah butir pertanyaan.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai hasil pengujian sebesar
100 %. Sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dan sistem
dinyatakan sangat baik atau sangat layak untuk digunakan, karena sudah
melampaui batas kelayakan yaitu 80%.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Bedasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
Pembuatan sistem informasi pengaduan pencemaran lingkungan pada Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia, dimulai dari metode penumpulan data (wawancara,
pengamatan, dokumentasi). Dalam pengembangan sistem menggunakan metode
pengembangan SDLC dimulai dari analisis, desain, implementasi, dan testing.
Dari tahapan pengembangan ini dibuatlah rancangan sistem menggunakan UML.
Sistem ini menggunakan aplikasi HPP dan MySQL. Sistem diharapkan
mempermudah WALHI dan masyrakat dalam melakukan pengaduan pencemaran
lingkungan, hasil pengujian sebesar 100 %. Sehingga pengujian yang dilakukan
dapat dikatakan berhasil dan sistem dinyatakan sangat baik atau sangat layak
untuk digunakan, karena sudah melampaui batas kelayakan yaitu 80%.
5.2.

Saran

Beberapa saran yang dapat di sampaikan pada akhir dari penelitian laporan
skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menerapkan aplikasi
android.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode SWOT
3. Operator/user yang menggunakan sistem ini sebaiknya memiliki pengetahuan
yang cukup tentang komputer agar dalam pelaksanaannya tidak memiliki

hambatan.

Dapat

juga

dilakukan

sosialisasi

terlebih

dahulu

kepada

operator/user.
4. WALHI perlu mempelajari kekurangan-kekurangan yang ditemui agar sistem
informasi ini dapat diimplementasikan dengan baik.
5. Untuk mendukung kelancaran dan kinerja dari sistem informasi ini perlu
diadakan pemeliharaan (maintenance) yang baik dan teratur.
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1. Coding login
<?php
error_reporting(0);
include "koneksi.php";
$pass=md5($_POST['password']);
$login=mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
username='$_POST[username]' AND password='$pass'");
$ketemu=mysql_num_rows($login);
$r=mysql_fetch_array($login);
// Apabila username dan password ditemukan
if ($ketemu > 0){
session_start();
// inisialisasi session /////////
("id");
("username");
("password");
("level");
$_SESSION[nik]
= $r[nik];
$_SESSION[username]
= $r[username];
$_SESSION[password]
= $r[password];
$_SESSION[level]
= $r[level];
echo "<SCRIPT language=Javascript>
alert('Anda berhasil login')
</script>";
echo "
<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=media.php?module=home'/>";
}
else{
echo "<SCRIPT language=Javascript>
alert('Login Anda Gagal, username dan password tidak valid.
Silahkan Hubungi Admin')
</script>";
echo "
<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=media.php?module=masuk'/>";
}
?>
2. Coding home
<section class="banner">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-6 col-md-offset-3">
<h2>PENGADUAN WALHI</h2>
<h2>PROVINSI LAMPUNG</h2>

<div class="primary-button">
<?php
if ($_SESSION['username']=='') {
?> <a href="?module=masuk">Masuk</a> <?php
}else{
?> <a href="logout.php">Logout</a> <?php
}
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<section class="our-blog">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="heading">
<h2>Artikel Terbaru</h2>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<?php
$sql = mysql_query("select * from artikel where
status='Share' order by tanggal desc limit 10");
while($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<div class="col-md-6">
<div class="blog-post">
<img src="img/<?php echo $data['gambar']
?>" alt="">
<div class="date"></div>
<div class="right-content">
<h4><?php echo $data['judul'] ?></h4>
<?php echo $data['tanggal'] ?>
<span>by : <?php echo $data['penulis']
?></span>
<p><?php echo
substr($data['isi'],0,50); ?><a href="?module=detail&id=<?php echo
$data['id_artikel'] ?>">readmore...</a></p><div class="textbutton">
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>

</div>
</section>
<section class="sign-up">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="heading">
<h2>Signup for our newsletters</h2>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

3. Coding Media
<section class="banner">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-6 col-md-offset-3">
<h2>PENGADUAN WALHI</h2>
<h2>PROVINSI LAMPUNG</h2>
<div class="primary-button">
<?php
if ($_SESSION['username']=='') {
?> <a href="?module=masuk">Masuk</a> <?php
}else{
?> <a href="logout.php">Logout</a> <?php
}
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<section class="our-blog">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="heading">
<h2>Artikel Terbaru</h2>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<?php
$sql = mysql_query("select * from artikel where
status='Share' order by tanggal desc limit 10");

while($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<div class="col-md-6">
<div class="blog-post">
<img src="img/<?php echo $data['gambar']
?>" alt="">
<div class="date"></div>
<div class="right-content">
<h4><?php echo $data['judul'] ?></h4>
<?php echo $data['tanggal'] ?>
<span>by : <?php echo $data['penulis']
?></span>
<p><?php echo
substr($data['isi'],0,50); ?><a href="?module=detail&id=<?php echo
$data['id_artikel'] ?>">readmore...</a></p><div class="textbutton">
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</section>
<section class="sign-up">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="heading">
<h2>Signup for our newsletters</h2>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
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