
BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan lanjutan dari tahap perancangan sistem 

pada bab sebelumnya. Implementasi sistem menjelaskan cara kerja sistem sesuai 

dengan perancangan yang telah dibuat.

5.1.1 Halaman Menu Utama

Menu utama menampilkan beberapa pilihan bagi pengguna yang dapat 

dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Menu-menu tersebut diantaranya lakukan tes, 

problem wajah, grafik dan tabel, petunjuk, tentang dan exit. Halaman menu utama 

ditunjukkan pada gambar 5.1. 

Gambar 5.1 Halaman Menu Utama
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5.1.2 Halaman Lakukan Tes

Halaman lakukan tes merupakan halaman dimana aplikasi akan

menampilkan beberapa pertanyaan seputar wajah yang harus dijawab oleh 

pengguna. Halaman lakukan tes ditunjukkan pada gambar 5.2. 

Gambar 5.2 Halaman Lakukan Tes

5.1.3 Halaman Hasil Tes

Halaman hasil tes merupakan halaman yang akan secara otomatis 

ditampilkan setelah pengguna menyelesaikan tes dan menekan tombol selesai. 

Pada halaman ini akan ditampilkan tanggal tes, hasil tes dan solusi perawatan 

wajah yang tepat sesuai dengan hasil tes. Halaman hasil tes ditunjukkan pada 

gambar 5.3. 
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Gambar 5.3 Halaman Hasil Tes

5.1.4 Halaman Problem Wajah

Halaman problem wajah merupakan halaman dimana aplikasi 

menyediakan fitur pencarian terkait dengan informasi seputar gangguan atau 

problem pada wajah serta solusi perawatan yang dapat dilakukan oleh

pengguna. Halaman problem wajah dapat dilihat pada gambar 5.4.

Gambar 5.4 Halaman Problem Wajah
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5.1.5 Halaman Grafik dan Tabel

Pada halaman grafik dan tabel pengguna dapat melihat record tes yang 

telah dilakukan selama ini, hasil tes dapat dilihat dengan tampilan grafik 

maupun tabel. Tampilan grafik dapat dilihat pada gambar 5.5. Tampilan tabel 

akan muncul apabila pengguna menekan salah satu batang grafik yang 

diinginkan. Tampilan tabel dapat dilihat pada gambar 5.6.

Gambar 5.5 Halaman Grafik Hasil Tes

Gambar 5.6 Halaman Tabel Monitoring
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5.1.6 Halaman Petunjuk

Halaman petunjuk merupakan halaman yang menjelaskan mengenai 

manual atau petunjuk penggunaan dari aplikasi yang telah dibuat. Halaman 

petunjuk dapat dilihat pada gambar 5.7.

Gambar 5.7 Halaman Petunjuk

5.1.7 Halaman Tentang

Halaman tentang memuat mengenai definisi aplikasi Beautycare, rujukan 

yang digunakan sebagai landasan dibangunnya aplikasi serta terdapat juga 

profil dari pembangun aplikasi Beautycare ini. Halaman tentang dapat dilihat 

pada gambar 5.8.
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Gambar 5.8 Halaman Tentang

5.1.8 Menu Exit

Menu exit merupakan menu yang digunakan untuk menutup aplikasi 

Beautycare. Menu exit dapat dilihat pada gambar 5.9.

Gambar 5.9 Menu Exit

5.2 Pengujian Penggunaan Aplikasi

Pengujian penggunaan aplikasi dari sisi ahli dilakukan dengan cara 

meminta ahli untuk menggunakan aplikasi dan meminta ahli untuk mengisi 

kuisioner. Ahli tersebut adalah dr.Rosmelia, SpKK selaku dokter spesialis kulit 
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dan kelamin di Apotek Universitas Islam Indonesia serta di berbagai tempat 

praktik di Yogyakarta. 

Kuisioner yang diberikan memiliki beberapa indikator peniliaian yang 

dapat dilihat pada tabel 5.2. Skala yang diberikan pada setiap indikator di tabel 

kuisioner adalah menggunakan skala likert, dimana diberikan lima aturan yang 

masing-masing memiliki nilai. Aturan tersebut diantaranya STS (sangat tidak 

setuju) = 1, TS (tidak setuju) = 2, N (netral) = 3, S (setuju) = 4, dan SS (sangat 

setuju) = 5. 

Berdasarkan kuisioner yang telah diperoleh, kemudian direkap dalam 

bentuk tabel perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1 Tabel Perhitungan Kuisioner Ahli

No Indikator Sub Indikator STS TS N S SS Total

1

Fleksibilitas 
Aplikasi

Tampilan 1 5

2 Bahasa 1 4

3 Kreatifitas 1 4

4 Kemudahan 

pengguna

1 5

5

Fungsionalitas 

Aplikasi

Kehandalan 1 3

6 Konsistensi 1 3

7 Pemodelan materi 1 4

8 Kualitas 1 4

9

Produktifitas 

Aplikasi

Kesesuain Materi 1 4

10 Penyampaian dan 

Kelengkapan 

Informasi

1 4

11 Tingkat kebenaran 1 4

12 Efektifitas 1 4

Teori Usability Menurut ISO
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1 Usability

Menurut 

ISO 9126

Understandibility 1 5

2 Learnability 1 5

3 Operability 1 5

4 Atrractiveness 1 4

67

Dari hasil perhitungan kuisioner pada tabel 5.1, lalu digunakan rumus rata-

rata 5.1  sebagai berikut :

R = Total /  Total Indikator (5.1)

Maka R = 67 / 16 

= 4,1875 

Kemudian, nilai rata-rata di jadikan nilai presentase dengan rumus 5.2 

sebagaimana berikut ini :

Nilai Persentase (NP) = (R / Nilai Maksimal) x 100% (5.2)

Keterangan : Nilai maximal bernilai 5 untuk setiap indikator

NP = (4,1875 / 5) x 100%

= 0.8375 x 100%

= 83.75 %

Menurut hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluhan 

indikator pada kuisioner, responden Ahli menyatakan 83,75% setuju dengan 

isi kuisioner yang di dalam nya memuat mengenai fleksibilitas (tampilan, 

bahasa, kreatifitas, dan kemudahan), fungsionalitas (kehandalan, konsistensi, 

kualitas dan pemodelan materi), dan produktivitas (kesesuaian materi, 

penyampaian dan kelengkapan informasi, tingkat kebenaran, dan efektifitas), 

serta beberapa tambahan penilaian yang mengacu pada teori Usability menurut 
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ISO 9126 terdiri dari 4 tambahan komponen indikator yaitu Understandibility, 

Learnability, Operability, Attractiveness.


