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BAB 4 PEMBAHASAN 

  

4.1. Data yang dihasilkan OpenStreetMap dan HERE 

Dalam aplikasi sistem informasi geografis pengaduan kerusakan jalan 

dan jembatan Kota Semarang, disisi pengguna saat melaporkan kerusakan 

terdapat 2 menu yang memiliki form yang sama namun pengambilan informasi 

lokasi yang berbeda yang dimaksudkan informasi yang berbeda yaitu saat 

mengambil lokasi menu pertama menggunakan data lokasi dari 

OpenStreetMap, sedangkan menu input laporan via HERE mendapatkan 

informasi lokasi dari HERE. Dibuatnya ada 2 menu dengan form yang sama 

bertujuan untuk mengetahui penyedia mana yang menyediakan data yang lebih 

lengkap dan mencari pembeda dari kedua provider tersebut. 

Untuk data dari OpenStreetMap menggunakan API 

nominatim.openstreetmap.org, Nominatim adalah sebuah alat untuk mencari 

data OSM berdasarkan nama dan jalan(geocoding) and membuat alamat 

sintetis titik OSM(reverse geocoding). Untuk mengakses API dari nominatim 

dapat menggunakan query yang berparameter latitude, longitude, dan format. 

Terdapat beberapa format yang dapat dipakai, diantaranya jsonv2, geojson, 

geocodejson, dan XML. Penulis menggunakan format jsonv2, dimana json 

mudah untuk diolah datanya. Endpoint OSM adalah 

https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=jsonv2&lat=-

<latitude>&lon=<longitude>. 

Input laporan via HERE menggunakan endpoint 

https://reverse.geocoder.api.here.com/6.2/reversegeocode.json?app_code=<a

https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=jsonv2&lat=-%3clatitude%3e&lon=%3clongitude
https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=jsonv2&lat=-%3clatitude%3e&lon=%3clongitude
https://reverse.geocoder.api.here.com/6.2/reversegeocode.json?app_code=%3capp_code%3e&app_id=%3capp_id%3e&mode=trackPosition&pos=-%3clat%3e,%3clng%3e,5&maxresults=2&addressattributes=street
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pp_code>&app_id=<app_id>&mode=trackPosition&pos=-

<lat>,<lng>,5&maxresults=2&addressattributes=street. Dalam endpoint 

tersebut, terdapat beberapa parameter yang perlu digunakan yaitu: app_code, 

app_id, mode, pos, maxresults, dan addressattributes. HERE membutuhkan 

autentifikasi berupa app_code dan app_id. Mode menggunakan trackposisiton 

yang berarti mendapatkan informasi jalan dan alamat berdasarkan dari posisi 

dan batas. Pos parameter merupakan posisi yang akan diambil, berupa latitude 

dan longitude dengan jarak berapa meter. Maxresults adalah mendefinisikan 

jumlah maksimum yang didapatkan dalam sebuah stuktur hasil output. 

Parameter yang terakhir addressattributes merupakan element apa yang akan 

dicari. 

Dalam uji coba endpoint dari OpenStreetMap dan HERE, penulis 

menggunakan latitude dan longitude yang sama yaitu: lat: -6.9925048, lng: 

110.40058540000001. 

 

4.2. Data yang dihasilkan OSM dan HERE 

Dari hasil uji coba permintaan API ke endpoint OSM dan HERE dengan 

parameter latitude dan longitude yang sama menghasilkan respons sebagai 

berikut, tabel 4.1 merupakan hasil respon dari HERE dan table 4.2 merupakan 

hasil respon dari OSM. 

  

 

 

 

https://reverse.geocoder.api.here.com/6.2/reversegeocode.json?app_code=%3capp_code%3e&app_id=%3capp_id%3e&mode=trackPosition&pos=-%3clat%3e,%3clng%3e,5&maxresults=2&addressattributes=street
https://reverse.geocoder.api.here.com/6.2/reversegeocode.json?app_code=%3capp_code%3e&app_id=%3capp_id%3e&mode=trackPosition&pos=-%3clat%3e,%3clng%3e,5&maxresults=2&addressattributes=street


18 

 

 

Tabel 4. 1 Hasil respon HERE 

Data Deskripsi 

Relevance Nilai dari 0 sampai 1 merepresentasikan persentase 

input yang cocok dengan alamat yang dihasilkan. 

Distance Jarak dalam meter antara lokasi objek yang 

diidentifikasi posisi klien. 

Direction arah objek lokasi seperti yang terlihat dari posisi klien 

yang ditentukan diukur searah jarum jam dalam derajat 

yang dimulai dengan 0. 

MatchLevel alamat paling detail yang cocok dengan geocoding dan 

membalikkan query geocoding 

MatchQuality informasi tingkat atribut tentang kualitas kecocokan; 

selalu 1,0 untuk hasil geocode terbalik 

MatchType kualitas kecocokan lokasi, baik pointAddress atau 

interpolasi 

Location lokasi yang ditemukan, dengan LocationId, 

LocationType, Address, dan sebagainya 
 

Tabel 4. 2 Hasil respon OpenStreetMap 

Data Deskripsi 

Category Jenis kategori: highway 

Type Tipe dari kategori: residential, primary, secondary, 

national 

Address type Tipe jalan: road 

Name Nama jalan 

Display name Nama jalan lengkap dengan kelurahan, kecamatan, 

kota, negara. 

 

4.3. Desain Aplikasi 

4.3.1. Use Case 

Use case digunakan untuk mengetahui urutan proses aktifitas yang 

ada pada sistem, guna mengembangkan sistem informasi dan 

memperoleh kebutuhan fungsi dari sistem yang ada 
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Gambar 4. 1 Use Case 

4.3.2. Rancangan ERD 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sekumpulan cara 

atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek yang berasal dari 

dunia nyata atau yang lebih dikenal dengan entitas (entity) beserta dengan 

hubungan (relationship) antar entitas dengan menggunakan notasi. Pada 

gambar 4.2 merupakan rancangan ERD yang telah dibuat. 
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Gambar 4. 2 ERD  
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Pada tabel 4.3 merupakan implementasi tabel kategori beserta dengan tipe 

kolomnya. 

Tabel 4. 3 Tabel Kategori 

Nama kategori_id nama_kategori created_at updated_at 

Tipe int(10) varchar(191) timestamp timestamp 

 

  

Pada tabel 4.4 merupakan implementasi tabel kategori kerusakan beserta 

dengan tipe kolomnya. 

Tabel 4. 4 Tabel Kategori Kerusakan 

Nama kode_kerusakan kerusakan_kategori created_at updated_at 

Tipe int(10) varchar(20) timestamp timestamp 

 

 Pada tabel 4.5 merupakan implementasi tabel kecamatan beserta dengan 

tipe kolomnya. 

Tabel 4. 5 Tabel Kecamatan 

Nama Id name boundary created_at updated_at 

Tipe bigint(20) varchar(100) Text timestamp timestamp 

 

 

 Pada tabel 4.6 merupakan implementasi ERD tabel laporan beserta dengan 

tipe kolomnya. 

Tabel 4. 6 Tabel Laporan 
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Nama Tipe 

laporan_id int(10) 

user_id char(36) 

judullaporan varchar(100) 

imagelaporan varchar(500) 

deskripsilaporan varchar(60) 

kategori_id int(10) 

kecamatan varchar(191) 

nama_jalan varchar(100) 

tipe_jalan varchar(100) 

kode_kerusakan int(10) 

latitude varchar(191) 

longitude varchar(191) 

Status tinyint(1) 

created_at timestamp 

updated_at timestamp 

  

 

Pada tabel 4.7 merupakan implementasi ERD dari tabel role beserta dengan 

tipe kolomnya. 

Tabel 4. 7 Tabel Role 

Nama role_id rolename description created_at updated_at 

Tipe int(10) varchar(191) varchar(191) timestamp timestamp 
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 Pada tabel 4.8 merupakan implementasi ERD dari tabel user beserta dengan 

tipe kolomnya. 

Tabel 4. 8 Tabel User 

Nama Tipe 

user_id char(36) 

username varchar(20) 

email varchar(191) 

role_id int(10) 

password varchar(256) 

created_at timestamp 

updated_at timestamp 

 

Pada tabel 4.9 merupakan implementasi ERD dari tabel validasi beserta 

dengan tipe kolomnya. 

Tabel 4. 9 Tabel Validasi 

Name Tipe 

id_validation bigint(20) 

laporan_id int(10) 

user_id char(36) 

bukti_validasi text 

permintaan tinyint(1) 

status_validated tinyint(1) 

created_at timestamp 

updated_at timestamp 
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4.3.3. Rancangan Aplikasi 

Aplikasi pelaporan jalan dan jembatan wilayah Kota Semarang 

merupakan aplikasi berbasis website dan mobile yang digunakan untuk 

mengetahui daftar laporan kerusakan jalan dan jembatan yang telah 

dilaporakan dari masyarakat Kota Semarang. Berikut merupakan tampilan 

desain awal antarmuka atau interface menggunakan Balsamiq sebagai 

mockup. Berikut tampilan awal desain aplikasi: 

 

Pada gambar 4.3 merupakan tampilan awal saat login disisi admin dan 

operator. 

 

Gambar 4. 3 Rancangan tampilan login sisi admin dan operator 

 

 Pada gambar 4.4 merupakan tampilan saat ketika akan membuat user baru 

di tampilan user. 
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Gambar 4. 4 Rancangan tampilan register untuk user 

  Pada gambar 4.4 merupakan tampilan dashboard operator, tampilan 

ketika sudah login. 

 

Gambar 4. 5 Rancangan dashboard operator 
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 Pada gambar 4.6 merupakan tampilan dari menu data report dari sisi 

operator, ditampilan ini terdapat hasil report yang berupa laporan dari berbagai 

pengguna. 

 

Gambar 4. 6 Rancangan tampilan menu report master operator 

 

Pada gambar 4.7 merupakan tampilan ketika mengklik tombol aksi, terdapat 

informasi detail laporan dan peta lokasi dimana lokasi berada.  

 

Gambar 4. 7 Rancangan operator ubah status laporan 
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 Pada gambar 4.8 merupakan tampilan statistik dari sisi operator, 

dimana tampilan tersebut terdapat statistik per kecamatan, per tipe jalan, per nama 

jalan, dan per tingkat kategori kerusakan. 

 

Gambar 4. 8 Rancangan menu statistic di operator 

Pada gambar 4.9 merupakan tampilan dashboard ketika sudah login sebagai 

admin. Terdapat 2 menu navigasi yaitu Management dan Validasi. Setiap menu 

terdapat submenu. Di tampilan dashboard juga terdapat 3 informasi global yaitu: 

jalan yang sudah diperbaiki, masih di proses, dan belum di proses. Dashboard juga 

dilengkapi dengan peta Kota Semarang beserta klasifikasi jalannya. 
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Gambar 4. 9 Rancangan dashboard admin 

 

Pada gambar 4.10 merupakan tampilan dari menu management, sub menu 

user. Di menu ini mengatur pembuatan user, edit, dan delete user. 
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Gambar 4. 10 Rancangan admin user management 

 

Pada gambar 4.11 merupakan tampilan dari sisi admin menu management 

sub menu role management. Tampilan ini mengatur pembuatan role dan hapus role. 

 

Gambar 4. 11 Rancangan admin role management 
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Pada gambar 4.12 merupakan tampilan di admin menu management 

submenu category management. Di tampilan ini berfungsi untuk mengatur 

pembuatan kategori baru dan menghapus kategori. 

 

Gambar 4. 12 Rancangan admin category management 

 

Pada gambar 4.13 sisi admin, merupakan tampilan dari menu validasi. Di 

sisi admin bertugas untuk menyetujui perubahan status dari operator. 

 

Gambar 4. 13  Rancangan admin validasi laporan hasil perubahan status dari operator 
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 Pada gambar 4.14 merupakan tampilan awal ketika userakan login, 

terdapat field username dan password. 

 

Gambar 4. 14 Rancangan user login 

Pada gambar 4.15 merupakan tampilan pendaftaran pengguna baru jika 

tidak mempunyai akun. 

 

Gambar 4. 15 Rancangan user register 

 

Pada gambar 4.16 merupakan tampilan user dashboard ketika sudah login, 

tampilan awal langsung menampilan berapa laporan yang sudah diproses dan 
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belum. Terdapat timeline, merupakan hasil laporan yang telah di input lalu tertampil 

di dashboard user. Ketika status laporan sudah diproses oleh operator, maka warna 

akan berubah menjadi biru. Jika belum maka secara default masih merah. 

 

Gambar 4. 16 Rancangan dashboard user 

 

Pada gambar 4.17 merupakan tampilan ketika akan membuat laporan baru. 

Terdapat field subjek laporan, deskripsi laporan. Nama jalan, dan tipe jalan akan 

otomatis terisi dari sistem GPS. Lalu terdapat field unggah gambar, yang berfungsi 

untuk bagian dari bukti laporan. 
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Gambar 4. 17 Rancangan user saat input laporan 

Pada gambar 4.18 merupakan tampilan dari detail informasi laporan yang 

telah diinput. 

 

Gambar 4. 18 Rancangan user detail laporan 
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4.4. Pengembangan Aplikasi Android Dan Website 

Aplikasi “Sistem Informasi Geografi Pengaduan Kerusakan Jalan dan 

Jembatan di Kota Semarang” merupakan aplikasi yang dirujukan kepada 

masyarakat umum Kota Semarang untuk membantu dalam menyampaikan 

kerusakan jalan dan jembatan agar apa yang disampaikan dapat 

tersampaikan ke pihak terkait Kota Semarang. Aplikasi mobile ini dibangun 

dengan Android Studio yang berbasis sistem operasi Android, komponen 

yang diapakai menggunakan webview, dimana komponen tersebut 

mengakses dari URL website dan ditampilkan dalam bentuk mobile 

responsive. Website dibangun diatas framework PHP yaitu Laravel. 

Diagram alir atau flowchart penggunaan aplikasi “Sistem Informasi 

Geografi Pengaduan Kerusakan Jalan dan Jembatan Kota Semarang” dapat 

dilihat dalam Gambar 4.19 
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Gambar 4. 19 Flowchart Aplikasi Pelaporan Kerusakan Jalan dan Jembatan Kota Semarang 
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Untuk dapat menggunakan aplikasi android “Pengaduan Kerusakan 

Jalan dan Jembatan di Kota Semarang” dapat diunduh melalui URL 

berikut:  

https://skripsipart2.mooo.com/storage/laporanimg/skripsi_lintang.apk  

Karena mendownload file apk dari website, maka harus mengijinkan 

instalasi dari unknown source, ini dapat diaktifkan melalui pengaturan 

android. Setelah mendownload maka aplikasi meminta untuk mendapat 

akses lokasi saat ini. 

 

Gambar 4. 20 Halaman awal akses lokasi 

Untuk mendapatkan akses lokasi di Android Studio harus 

mengaktifkan beberapa permission melalui android manifest, diantaranya: 

https://skripsipart2.mooo.com/storage/imglaporan/skripsi_lintang.apk
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Gambar 4. 21 Manifest permission 

 Setelah mendapatkan perijinan lokasi maka akan menampilkan tampilan 

login, yang menampilkan kolom username, password dan disertai tombol sign up. 

Di laravel menggunakan konesep MVC, yaitu Model, View, Controller. Untuk 

urusan tampilan di kerjakan dalam view, hubungan database dalam Model, dan 

logika ada dalam file controller. 

 

Gambar 4. 22 Halaman login 
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Gambar 4. 23 Route login 

 

Gambar 4. 24 LoginController 

 

Dari script login tersebut, dijelaskan bahwa kolom username, dan 

password wajib diisi, jika login berhasil maka hasil login berupa username, 

user_id, dan role_id akan disimpan dalam session. Jika login salah, maka 

akan melemparkan pesan error bahwa tidak dapat login. 
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Gambar 4. 25 Tampilam pendaftaran 

 
Gambar 4. 26 Proses registrasi user 
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Gambar 4. 27 Lanjutan script Proses registrasi user gambar 4.24 

 

Dalam script pendaftaran, kolom yang wajib diisi adalah username, 

email, dan password. Dengan setiap kolom tersebut diberi ketentuan untuk 

divalidasi, untuk username harus unik dalam database, maksimal karakter 

10. Kolom email harus sesuai peraturan penulisan email. Dan password 

minimal 6 karakter. Lalu hasil form pendaftaran disimpan dalam bentuk 

session, penyimpanan kedalam database password menggunakan algortima 

Argon bawaan Laravel. 

 

Gambar 4. 28 Dashboard user 
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Di proses dashboard controller, proses ini menentukan yang login 

siapa dan akan diteruskan ke halaman dashboard sesuai dengan rolenya. 

Setelah mendapatkan rolenya, lalu mengambil data status laporan dari 

database sesuai dengan role. Jika roleid-nya merupakan admin dan operator 

maka tampilan dashboard akan menampilkan map, dan badge status 

laporan. Sedangkan roleidnya user, maka tampilan tidak ada dashboard. 

Hanya badge, dan timeline hasil laporan yang telah diinput melalui input 

laporan. Di dashboard admin dan operator terdapat map kota semarang 

beserta batas map administrasinya. Data batas administrasi diambil dari 

website openstreetmap Kota Semarang dalam berupa GeoJSON. Untuk 

script dapat dilihat di Lampiran 2. 

 

Gambar 4. 29 User melakukan input laporan 



40 

 

 

Gambar 4. 30 Script proses menampilkan data yang diperlukan di input laporan 

 

Di tampilan input laporan, memanggil model Kategori yang berisi 

seluruh kategori di table kategori, memangil model KategoriKerusakan 

untuk kategori jalan, dan jembatan. Dari data tersebut akan ditampilkan di 

view blade dari laporan seperti di gambar 4.31: 

 

Gambar 4. 31 laporan.blade view 

 

Di view input laporan juga memerlukan kode javascript yang berguna 

untuk mengambil posisi latitude dan longitude. Diamana lat dan lng tersebut 
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akan dilempar lagi ke API untuk mendapatkan posisi jalan dan tipe jalan 

untuk pelaporan. API menggunakan openstreetmap, hasil tersebut akan 

diset ke dalam sebuah inputan di html yang bertipe readonly. 

Dalam fungsi laporan_detail menerima parameter 

laporan_id dari method GET, dari parameter tersebut mencari data 

pertama di table laporan. Gambar yang disimpan dalam table 

laporan disimpan dalam bentuk json, maka perlu di decode terlebih 

dahulu. Script dapat dilihat di Lampiran 3. 

Di laporan detail, perlu memberikan sebuah lingkaran yang berarti 

titik tersebut yang menjadi indikasi laporan dari pengguna. Kode javascript 

leaflet circle akan di bind ke dalam variable map dari leaflet. Kode dapat 

dilihat dalam Lampiran 4. 

 
Gambar 4. 32 Script untuk logout 

 

Di script logout Laravel mempunya magic keyword yaitu 

Auth::logout(), yang berguna untuk melogout seluruh user yang telah login 

disesi tersebut. Lalu diperlukan juga untuk menghapus session yaitu dengan 

bawaan Class Laravel Session::flush(). 
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Gambar 4. 33 Dashboard map login operator 

Tile map yang digunakan menggunakan CartoDB, library olah map 

menggunakan LeafletJS, dan data map berdasarkan opensource 

openstreetmap. Label dalam map yang berupa jenis-jenis jalan yang diambil 

dari overpass-turbo hanya jalan primer, sekunder, nasional, residential. 

Data berupa GeoJSON. Data-data GeoJSON untuk batas wilayah 

administrasi Kota Semarang penulis unggah di layanan berbagi kode gratis 

dari Github bernama Gist. 
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Gambar 4. 34 Script javasript untuk meload titk laporan pada dashboard operator dan admin 

 

 

 Untuk menampilkan titik-titik lingkaran yang berwarna 

merah muda yang berarti titik tersebut merupakan hasil pengaduan dari 

pengguna yang telah menggunakan aplikasi mobile, data dipanggil melalui 

ajax ke url laporanjson, dan ditampilkan dalam callback Javascript jquery 

when. Detail dari laporanjson dapat dilihat di Lampiran 5. 

 

Fungsi tersebut memanggil model Laporan dan mengambil seluruh 

datanya, kemudian memanggil query ibarat select * all dari table Kecamatan 

disimpan di variable kecamatans. Membuat base template format 

GeoJSON, kenapa karena untuk direturn ke fungsi callback javscript, di 

map tersebut menerima format GeoJSON. Melakukan looping foreach di 

variable laporan untuk mendapatkan bukti gambar laporan. Didalam per 

ulangan tersebut lakukan perulangan lagi untuk menentukan wilayah 
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administrasi kecamatan, yang menggunakan fungsi inside_polygon yang 

return type Boolean, kode dapat dilihat di Lampiran 6. Jika sudah akan 

fungsi getDataLaporan akan melempar berupa json yang siap dipakai di 

map leaflet callback javascript. 

 

 

Gambar 4. 35 Tampilan dari sisi operator menu data report 

 

Tampilan diatas merupakan tampilan jika login sebagai operator, 

dibagian menu data report. Dimana data report merupakan datatable hasil 

dari semua pengaduan masyarakat melalui mobile yang ditampilkan berupa 

bentuk table dengan kolom username, judul laporan, deskripsi laporan, 

kategori, kategori kerusakan, kecamatan, nama jalan, tipe jalan, status, 

dibuat tanggal, dan action. Action untuk melihat detail laporan tersebut dan 

merubah status laporan. Perubahan status laporan memerlukan validasi dari 

Administrator, kode dapat dilihat dalam Lampiran 7, kode view data report. 
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Kode dari Lampiran 8 menginisiasi di element ber-ID 

#datatable_datareport, lalu melakukan panggilan ajax dengan metode 

serverside bukan clientside, yang berarti jika melakukan search di kotak 

datatable, maka perlu kalkulasi query lagi di bagian server. Karena pada 

dasarnya clientside hanya perlu kalkulasi di awal. Untuk mengisi datatable 

tersebut, melakukan permintaan GET ke url admin.datareport.json, yang 

script tersebut akan dimuat di properties datatable bagian columns. Script 

admin.datareport.json dapat dilihat di Lampiran 9. 

Kode dalam Lampiran 9 menggunakan library tambahan untuk 

memudahkan pengembangan di Laravel yaitu YajraBox Laravel. Yang 

perlu diperhatikan adalah yajrabox laravel ada fungsi addColumn, yang 

berguna untuk menambahkan kolom di datatable bisa berupa tag HTML. 

Jika ingin merender tag HTML ke datatable, maka harus menambahkan 

chaining method lagi yaitu rawColumn, parameternya nama kolom apa 

yang berupa tag HTML, sebagaimana kode diatas yaitu action. 
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Gambar 4. 36 Tampilan rubah status untuk operator 

 

Ketika operator ingin mengubah status laporan, di data report 

operator mengklik lihat dan ubah status, di tampilan ini yang membedakan 

ada pada bagian status. Dimana jika login sebagai operator maka status 

menjadi dropdown, dan ketika merubah status menjadi Telah Di Proses atau 

Sudah Selesai, operator harus mengunggah bukti lapangan. 
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Gambar 4. 37 Script dropdown auto change rubah status 

 

Ketika dropdown status berubah, maka mengambil nilai dari elemen 

tersebut, serta mengambil id dari laporan_id. Lalu membandingkan jika 

nilai status 1 atau 2 yang berarti telah di proses atau sudah selesai maka 

memunculkan elemen baru yang tadinya hidden. 
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Gambar 4. 38 Tampilan operator statistic per kecamatan dan per tpe jalan 

 

 

Gambar 4. 39 Tampilan operator statistic per nama jalan dan per tangka kategori kerusakan 

 

Dari Lampiran 10 untuk kode chart statistid di tampilan operator, 

library yang digunakan untuk menampilkan chart tersebut menggunakan 

amchart. Lalu penulis membuat 4 fungsi, setiap fungsi memanggil data 

untuk statistic kecamatan, statistic tipe jalan, statistic nama jalan, dan 

statistic kategori kerusakan. Data tersebut semuanya beroutput json. 
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Gambar 4. 40 Halaman dashboard admin, menu management. 

 

 

Gambar 4. 41 Tampilan menu validasi di admin 

 

Login sebagai admin terdapat 2 menu, yaitu manajemen dan 

validasi. Management berisi 3 yaitu: Manajemen role, manajemen kategori, 

dan manajemen user. Manajemen role untuk menambah role baru. 

Manajemen kategori untuk menambah kategori baru, yang secara default 

adalah jalan dan jembatan. Dan manajemen user untuk menambah user 

baru, merubah user, dan menghapus user. Sementara menu Validasi berisi 

validasi report yang berupa table, dimana data tersebut merupakan perubah 

status dari operator yang perlu untuk divalidasi. 

 



50 

 

 

Gambar 4. 42 Tampilan manejemen role 

 

Gambar 4. 43 Tampilan manejemen role bagian 2. 

 

 

Gambar 4. 44 Script role management 

Script fungsi index diatas menjalankan query dari table roles 

disimpan di variable kategoris, lalu return view role_management dengan 

melempar variable bername roles yang berisi variable kategoris. 
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Gambar 4. 45  Script untuk menyimpan role baru oleh sisi admin 

 

Fungsi di atas memvalidasi dari element bernama role_name dengan 

aturan validasi harus diisi, dan harus unik. Elemen dengan nama role_desc 

harus diisi. Jika semua terpenuhi maka proses insert ke dalam database, 

laravel menggunakan model Role dan static method create untuk membuat 

entri baru di database. Jika berhasil maka redirect ke halaman sebelumnua 

dengan pesan Role behasil disubmit. 

 

Gambar 4. 46 Tampilan manejemen user di sisi admin 



52 

 

 

Di tampilan manajemen user, terdapat form untuk menambah user 

baru dengan kolom berikut: username, email, password, konfirmasi 

password, role. 

 

Gambar 4. 47 Tampilan table user master di sisi admin 
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Gambar 4. 48 Script menampilkan manajemen user disisi admin 

 

 Script di atas menginisiasi pada elemen id bernama 

dataTable_usermgmt, pada datatable tersebut menggunakan serverside, dan 

memanggil permintaan GET ke userjson. Kolom yang ditampilkan user_id, 

username, email, rolename, created_at, dan action. Script untuk userjson 

dapat dilihat pada gambar 4.49 dibawah ini: 
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`
 

 
Gambar 4. 49 Script menampilkan data user master 

 

Memanggil model User dengan fungsi userDenganRole, dan 

disimpan dalam variable data. Lalu menggunakan static class dari datatable 

untuk merubah kolom created_at ke format yang dapat mudah dibaca oleh 

manusia. Kemudian menambahkan kolom action dengan merender tag 

HTML. 

 

Gambar 4. 50 Script untuk menghapus user melalui user master admin 

Script pada gamba4 4.50 melakukan query builder di table user 

mencari berdasarkan user_id dan memanggil fungsi delete dari laravel 

query builder. 
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Gambar 4. 51 Script untuk merubah user dari admin 

Script pada gambar 4.51 memvalidasi username, email, password, 

dan role. Lalu mencari dari model User where user_id berdasarkan inputkan 

field HTML. Lalu disimpan menggunakan eloquent Laravel. 

 

 

Gambar 4. 52 Tampilan admin manajemen kategori 

 

Gambar 4. 53 Tampilan master kategori sisi admin 
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Gambar 4. 54 Script manajemen category di sisi admin 

 

Script di atas memvalidasi elemen bernama category_name, jika 

sudah divalidasi maka menggunakan Eloquent laravel Kategori dengan 

static method created lalu membuat kategori baru tersebut. Jika berhasil atau 

sudah meng-create akan redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan 

Kategori berhasil disubmit. 

 

4.5. Hasil Kuisioner 

4.5.1. Profile Responden 

Dari 30 responden yang mengikuti uji coba aplikasi sistem informasi 

geografi pengaduan kerusakan jalan dan jembatan Kota Semarang 

dapat diketahui jumlah responden berdasarkan umur, dan jenis 

kelamin. Pada tabel 4.10 dihasilkan bahwa paling banyak yang 

mengisi yaitu berumur 21 tahun sebanyak 16 orang, untuk yang 

terkecil yaitu berumut 20 tahun sejumlah 1 orang. 
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Tabel 4. 10 Tabel Umur 

 

 

Gambar 4. 55 Bar chart Umur 

 

Pada tabel 4.11 dijelaskan bahwa paling banyak yaitu berjenis kelamin 

laki-laki sejumlah 16 orang diikuti dengan perempuan sebanyak 14 

orang. 
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Tabel 4. 11 Gender 

 

 

Gambar 4. 56 bar chart gender 

4.5.2. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menampilkan bahwa 

variabel yang dinilai memang benar-benar variable yang hendak 

diteliti oleh peneliti. Hasil uji validitas untuk uji 5 pernyataan 

menghasilkan pada tabel 4.13. Seluruh nilai indikator telah 

memenuhi nilai batas di atas 0.4. 
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Tabel 4. 12 Uji validitas 

Validitas 1 2 3 4 
PE1 .632 .303 .305 .449 

PE2 .472 -.139 .390 .512 

PE3 .801 .199 .262 .055 

EE1 .075 .199 .091 .885 

EE2 .114 .517 .217 .488 

EE3 .047 .588 .335 .627 

SI1 .078 .707 .223 .168 

SI2 .532 .623 .370 .119 

SI3 .267 .824 .145 .177 

SA1 .114 .324 .851 .243 

SA2 .205 .078 .866 .134 

SA3 .174 .439 .679 .189 

BI1 .822 .139 .039 .186 

BI2 .582 .068 .147 .594 

BI3 .602 .510 .365 .141 

 

4.5.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji untuk memastikan kuisioner 

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel 

penelitian reliabel atau tidak, dikatan reliabel apabila kuisioner 

tersebut dilakukan pengukuran ulang maka tetap akan menghasilkan 

yang sama. Hasil dari uji reliabilitas setiap pernyataan dari koefisien 

Cronbach’s Alpha menunjukkan hasil sebagai berikut pada tabel 4.13.  

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

Tabel 4. 13Hasil uji reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4. Uji Korelasi Variabel Penelitian 

Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variable APE, AEE, ASI, 

APU, ABI saling berkorelasi dengan ditandai adanya tanda bintang 

(*).  

Untuk menghitung uji korelasi dengan menghitung nilai rata-

rata dari setiap variabel yang sama. Berdasarkan tabel 4.17 

didapatkan bahwa variabel perform expectancy (APE) berkorelasi 

dengan variabel effort expectancy (AEE), variabel social influence 

(ASI), variabel satisfaction (ASA), dan variabel behavior intension 

(ABI). Variabel effort expectancy (AEE) berkorelasi dengan 

perform expectancy (APE), variabel social influence (ASI), 

variabel satisfaction (ASA), dan variabel behavior intension (ABI). 

Lalu variabel social influence (ASI) berkorelasi dengan variabel 

effort expectancy (AEE), variabel satisfaction (ASA), dan variabel 

behavior intension (ABI). Lalu untuk variabel tentang kepuasan 

satisfaction (ASA) saling berkorelasi dengan variabel perform 

expectancy (APE), variabel effort expectancy (AEE), variabel 

social influence (ASI) dan variabel behavior intension (ABI). Dan 

variabel jangka panjang behavior intension (ABI) saling 

berkorelasi dengan variabel perform expectancy (APE), variabel 

Variable Cronbach’s Alpha Keterangan 

PE 0.836 Good 

EE 0.819 Good 

SI 0.832 Good 

SA 0.872 Good 

BI 0.820 Good 
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effort expectancy (AEE), variabel social influence (ASI), dan 

variabel kepuasan satisfaction (ASA). 

 

 

 
Tabel 4. 14Korelasi 

Correlations 

  APE AEE ASI ASA ABI 

APE 1 .539** .529** .551** .679** 

AEE .539** 1 .602** .576** .527** 

ASI .529** .602** 1 .598** .608** 

ASA .551** .576** .598** 1 .527** 

ABI .679** .527** .608** .527** 1 

  


