
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tahap Komunikasi (Communication)  

Tahap komunikasi dilakukan untuk mendapatkan dan mengkomunikasikan 

masalah yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Tahap dari komunikasi ini 

dilakukan dengan cara wawancara dan hasil dari wawancara tersebut adalah: 

1. Belum adanya website resmi yang menampung seluruh informasi objek wisata yang 

ada di Kabupaten Bantul.  

2. Banyaknya sampah-sampah informasi pariwisata dikarenakan belum ada website 

resmi yang bisa dikelola atau di pelihara oleh pihak Dinas Pariwisata selaku Dinas 

yang bersangkutan. 

3. Dinas Pariwisata ingin menggunakan website dan menampung seluruh informasi dari 

objek wisata se Kabupaten Bantul. 

4. Dinas ingin memberikan informasi wisata secara mudah dan praktis kepada 

masyarakat.  

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah belum adanya website resmi 

Dinas Pariwisata yang bisa menampung seluruh informasi objek wisata se Kabupaten 

Bantul sehingga banyak website sampah yang tidak terpelihara sehingga informasi 

kurang akurat atau kurang benar.  

Dari hasil wawancara tersebut maka didapatkan beberapa spesifikasi produk yang 

sesuai yaitu: 

1. Produk berupa halaman website yang dapat membantu Dinas mengelola informasi 

objek wisata se Kabupaten Bantul dan mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Produk dapat menyimpan dan menampilkan informasi-informasi Pariwisata di 

Kabupaten Bantul.  

3. Produk bisa dibuka dengan tampilan smartphone guna mempermudah akses oleh 

masyarakat.  



4. Produk mudah dirawat dan diperbaiki juga mudah untuk diperbarui isi informasinya.  

5. Produk bisa menunjukkan lokasi wisata.  

Supaya spesifikasi di atas bisa diwujudkan maka dilakukan analisis kebutuhan 

(requirements gatherings) terlebih dahulu. Analisis ini sangat penting untuk 

pengembangan agar produk sesuai dengan spesifikasi yang ada di atas. Adapun analisis 

tersebut yaitu:  

1. Kebutuhan fungsional perangkat lunak  

a. Produk dapat menampung dan mengelola informasi pariwisata Kabupaten Bantul  

b. Produk mudah digunakan untuk menyimpan, menambah, menghapus dan 

mengedit informasi  

c. Produk mudah dan praktis diakses oleh masyarakat, kompatibel dengan tampilan 

smartphone  

d. Produk mudah dirawat  

e. Produk bisa menunjukan lokasi wisata  

2. Kebutuhan perangkat keras   

Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu sebuah Server  dengan spesifikasi pada Tabel 

12 di bawah ini:  

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Keras 

No Spesifikasi  

1 Prosesor Intel core i5-7200U, CPU @3.1GHz 

2 RAM : 4 GB 

3 HDD : 1 TB 

4 OS : Windows 10 x 64 

5 Koneksi Internet  

6 Domain untuk nama website  

 

3. Kebutuhan perangkat lunak  

Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem ini bisa dilihat pada 

Tabel 13. 

  



 

Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Lunak 

No Nama Deskripsi 

1 Codeigniter  Framework untuk membuat web  

2 PhpMyAdmin Untuk membuat database 

3 Sublime text Text Editor  

4 Corel Draw x5 Membuat desain UI 

5 Microsoft Visio 2013 Membuat desain UML  

6 Web Browser Menguji coba hasil Website  

 

B. Tahap Perencanaan ( planning)  

Pada tahap perencanaan akan menghasilkan jadwal (schedule) dalam melakukan 

kegiatan penelitian. Jadwal ini sangat berguna untuk memudahkan kegiatan penelitian 

supaya berjalan efektif dan memenuhi target sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  

Untuk menentukan jadwal maka disusun terlebih dahulu detail kegiatan tersebut. Pada 

detail tersebut menjelaskan tentang deskripsi kegiatan, waktu dan tahapan yang akan 

dilakukan. Detail dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 3. Detail Kegiatan Pengembangan 

No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Estimasi Waktu 

1 K 1 Analisis permasalahan dan 
kebutuhan 

1 minggu 

2 K 2 Pemodelan UML yang meliputi Use 
Case, activity, dab squence 

2 minggu  

3 K 3 Desain dan Implementasi 
Database  

2 minggu  

4 K 4 Pembuatan Kode Program 
Pembuatan kode proram meliputi 
modul admin dan user 

 

 K 4.1 Modul Admin 3 minggu 

 K 4.2 Modul Pengguna 3 minggu 

5 K 5  Pengujian 
Pengujian menggunakan standar 
kualitas produk ISO 25010 

2 minggu 

6 K 6 Deployment 1 minggu 

 

Detail tersebut kemudian dibuat jadwal penelitian. Hasil jadwal tersebut bisa dilihat pada 

Tabel 15. 

  



Tabel 4. Hasil Penjadwalan Pengembangan sistem 

No  Nama Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 

1 Analisis Permasalahan 

dan kebutuhan 

                

2 Pemodelan UML                 

3 Desain dan 

Implementasi Database 

                

4 Pengkodean  

Modul Admin                 

Modul Pengguna                 

5 Pengujian                 

6 Deployment                 

C. Pemodelan (Modeling) 

1. Use case Diagram  

Pada sistem yang dibuat ini ada dua aktor yaitu admin dan pengguna. Deskripsi 

dari masing-masing aktor tersebut bisa dilihat pada Tabel 16.  

Tabel 5. Deskripsi aktor 

Aktor Deskripsi 

Admin Pengguna dari pihak Dinas yang memiliki akses penuh 

terhadap pengelolaan sistem 

User Pengguna yang bisa melihat halaman website dan 

memasukan kritik saran.  

 

Admin harus login terlebih dahulu untuk dapat mengedit, menambah,menghapus 

(mengelola) informasi data wisata .  

Definisi use case admin ada pada Tabel 17.  

  



 

Tabel 6. Definisi Use case admin 

No Use case Deskripsi 

1 Login Proses masuk admin kedalam suatu halaman web 

sistem Informasi Pariwisata 

2 Logout Proses keluar admin dari sebuah halaman web 

sistem Informasi Pariwisata 

3 Home Merupakan halaman awal setelah admin login 

4 Mengelola data 

home 

Mengelola gambar dan informasi awal dari halaman 

web sistem Informasi pariwisata 

5 Megelola Berita Mengelola data berita meliputi menambah, 

mengurang, mengedit data berita yang ada di dalam 

sistem pariwisata tersebut 

6 Mengelola data 

pariwisata 

Mengelola data informasi pariwisata meliputi 

menambah, mengurang, mengedit, data informasi 

pariwisata  

7 Mengelola data 

Kritik dan saran 

Bisa melihat data kritik dan saran serta bisa 

mendownload seluruh kritik dan saran yang sudah 

diberikan oleh user 

8 Mengelola data 

tentang 

Megelola data yang ada dihalaman tentang meliputi 

menambah, mengurang, mengedit isi data halaman 

tentang 

 

Gambar use Case diagram admin bisa diihat pada Gambar 2. 

 



 

Gambar 1. Use case diagram admin 

 

Pengguna langsung bisa melihat informasi pariwisata pada sistem akan tetapi harus 

memasukkan beberapa identitas agar bisa memberikan kritik dan saran untuk sistem 

ataupun untuk objek wisata tersebut. Untuk lebih jelas definisi pengguna akan dijabarkan 

pada Tabel 18. 

Tabel 7. Definisi Use case admin 

No Use Case Deskripsi 

1 Home Merupakan halaman pertama yang keluar ketika user 

masuk website informasi pariwisata 

2 Pariwisata Merupakan halaman informasi objek wisata 

berdasarkan kategori dan bisa langsung dipilih mana 

objek wisata yang akan dilihat detail informasinya 

3 Kritik dan saran Merupakan form kritik dan saran yang disediakan 

sistem dan untuk memasukkan kritik dan saran user 

harus mengisi data berupa nama dan no Identitas 

terlebih dahulu. 

4 Tentang Merupakan halaman profil dinas dan pembuat website 

tersebut 



Gambar use case Diagram pengguna bisa dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 2. Use case diagram pengguna 

2. Activity Diagram  

Activity diagram ini dibuat berdasarkan use case yang sudah dibuat. Pada activity 

diagram ini menggambarkan alur kerja use case dengan aktor 

Salah satu activity diagram tersebut bisa dilihat pada Gambar 4.  



 

Gambar 3. activity diagram login 

 

Activity diagram yang lain dapat dilihat pada Lampiran 4. Daftar activity diagram dapat 

dilihat pada Tabel 19.  

Tabel 8. Daftar activity Diagram 

No Nama Activity Diagram 

1 Menambah data 

2 Menghapus data 

3 Mengedit data 

4 Logout 

6 Memasukkan kritik saran  

 

3. Sequence Diagram  

Sequence diagram akan menunjukan urutan yang jelas dari suatu pesan 

yang dilewatkan antar objek yang ada pada sistem. Salah satu sequence 

diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.  



 

Gambar 4. Sequence diagram login 

 

Sequence diagram yang lain bisa dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 9. Daftar sequence diagram 

No Nama Activity Diagram 

1 Menambah data 

2 Menghapus data 

3 Mengedit data 

4 Logout 

6 Memasukkan kritik saran  

 

4. Desain Database  

Desain database dibuat untuk menghasilkan sebuah rancangan tabel beserta 

relasinya yang dapat diimplementasikan ke dalam database MySQL. Model yang 

digunakan untuk membuat desain Database adalah model ERD (Entity Relational 

Diagram) yang menggambarkan hubungan antar objek (class) dalam basis data. Hasil 

dari ERD tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.  



 

Gambar 5. Desain ERD  sistem Pengenalan Pariwisata 

1. Desain Interface 

Desain Interface pada sistem ini menggunakan Software Corel Draw X5. Desain 

interface ini merupakan gambaran awal dari tampilan pengguna. Desain tersebut bisa 

dilihat pada Gambar 7. 



 

Gambar 6. Gambar Desain Interface 

Desain iterface menggunakan UI dengan  tujuan tampilan yang familiar untuk pengguna, 

Judul halaman diatas untuk memudahkan pengguna mengetahui halaman yang dibuka, 

beberapa gambar slide di bawahnya untuk menunjukan beberapa icon menarik yang 

ada di Kabupaten Bantul. Tombol bundar memanjang adalah desain untuk 

mempermudah pengguna dalam melihat dan memilih pilihan menu yang ada.  

D. Tahap Konstruksi (Construction) 

Tahap konstruksi yaitu adalah tahap yang menganalisis kebutuhan dan desain yang 

telah dibuat ditranslasikan ke dalam bentuk kode program dan menjadi bentuk User 

Interface (UI). Pada tahap konstruksi ini terdiri dari tahap pengkodean dan tahap 

pengujian sistem. Sistem ini mempunyai dua level pengguna yaitu admin dan user. 

Implementasi kode ini menggunakan framework codeigniter dengan text editor 

Sublime text 3.  

Implementasi interface  setelah hasil pengkodean selesai seperti pada Gambar 7.  

 

 



 

Gambar 7. Implementasi Interface 

 

Ketika tahap pengkodean sudah selesai, selanjutnya adalah tahap pengujian. 

Tahap pengujian ini mempunyai fungsi untuk mengetahui kualitas dari sistem yang 

dikembangkan tersebut. Standar yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah 

standar ISO 25010 yang meliputi empat aspek yaitu Funcional suitability, Usability, 

performance efficiency, dan reliability.  

1. Pengujian kualitas aspek Functional suitability  

Pengujian kualitas aspek Functional suitability pada sistem informasi pariwisata 

ini diuji oleh empat orang ahli pemrograman khususnya dalam bidang 

pengembangan perangkat lunak. Instrumen yang diujikan yaitu functional 

suitability Meliputi functional completeness, dan functional appropriateness, dan 

functional correctness.  

a. Functional completeness 



Hasil dari pengujian functional completeness pada admin dan pengguna 

dapat dilihat pada Tabel 22. 

Tabel 10. Tabel hasil pengujian functional completeness 

No. Fungsi Hasil 

Ya Tidak 

1 3 0 

2 3 0 

3 3 0 

4 3 0 

5 3 0 

6 3 0 

7 3 0 

8 3 0 

9 3 0 

10 3 0 

11 3 0 

12 3 0 

13 3 0 

14 3 0 

15 3 0 

Total 45 0 

 

Penghitungan yang diperoleh dari pengujian functional completeness yang 

dilakukan oleh ahli diperoleh nilai sebesar 45 dengan nilai maksimal adalah 45. 

Sehingga persentase kelayakan sistem tersebut bisa dihitung dengan rumus  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛  
𝑥 100% 

=  
45

45
 x 100% 

       = 100% 

b. Functional correctness 

Hasil pengujian dari functional correctness pada admin dan pengguna bisa 

dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 11 . Tabel hasil pengujian functional correctness 

No. Fungsi Hasil 

Ya Tidak 

1 3 0 

2 3 0 

Total 6 0 



Penghitungan yang diperoleh dari pengujian functional completeness yang 

dilakukan oleh ahli diperoleh nilai sebesar 6 dengan nilai maksimal adalah 6. 

Sehingga persentase kelayakan sistem tersebut bisa dihitung dengan rumus  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛  
𝑥 100%

=
6

6
𝑥 100% = 100% 

c. Functional Appropriateness 

Hasil pengujian dari functional appropriateness pada admin dan pengguna bisa 

dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 12. hasil pengujian functional appropriateness 

No. Fungsi Hasil 

Ya Tidak 

1 3 0 

Total 3 0 

 Penghitungan yang diperoleh dari pengujian functional completeness yang 

dilakukan oleh ahli diperoleh nilai sebesar 6 dengan nilai maksimal adalah 6. 

Sehingga persentase kelayakan sistem tersebut bisa dihitung dengan rumus:  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛  
𝑥 100% 

=  
3

3
 x 100% 

   = 100% 

Hasil pengujian dari seluruh sub karakter aspek functional suitability tersebut 

adalah 100% sehingga bisa disimpulkan bahwa semua fitur yang ada pada sistem 

pengenalan pariwisata berjalan dengan baik. Berdasarkan dari penghitungan 

kelayakan tersebut kualitas aplikasi pada aspek functional suitability telah 

memenuhi syarat dengan kategori sangat baik. 

2. Pengujian kualitas aspek Usability  

Pengujian kualitas aspek Usability  sistem pengenalan pariwisata 

menggunakan kuesioner USE Questionnaire  yang memakai 30 pertanyaan dengan 



skala likert pada 30 orang responden Dinas Pariwisata dan masyarakat secara 

acak.  Hasil Pengujian aspek usability bisa dilihat pada Gambar 10.  

 

Gambar 8. Hasil pengujian usability 

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan skor sebanyak 3650 dan kemudian hasil itu 

dihitung dengan rumus: 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑥 5
 𝑥 100% 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 =
3650

30 𝑥 30 𝑥 5
 𝑥 100% = 81.11 % 

Dari hasil di atas didapatkan nilai 81,11% dengan predikat baik. Jadi sistem pariwisata 

ini nilai usabilitynya sudah bernilai baik.Setelah mengetahui hasil nilai usability tersebut 

selanjutnya menghitung nilai konsistensi instrumen yang digunakan menggunakan 

perhitungan alpha Cronbach menggunakan software IBM SPSS Statistic. Hasil dari 

penghitungan tersebut bisa dilihat pada Gambar 11.  



 

Gambar 9. Hasil Pengujian Alpha Cronbach dengan SPSS 

 

3. Pengujian kualitas aspek Performance Efficiency  

Pengujian kualitas aspek Performance Efficiency sistem pengenalan pariwisata 

ini menggunakan software GTMetrix. Salah satu hasil yang diperoleh dari pengujian 

tersebut bisa dilihat pada Gambar 12.  

 

Gambar 10. Hasil pengujian dari halaman login admin 

Hasil pengujian yang lainnya bisa dilihat pada Tabel 24. 

 

 

Tabel 13. Hasil pengujian performance efficiency 

No Halaman Hasil 



PageSpeed Yslow Loaded 
Time 

1 Login 93 77 0,6 

2 Home 67 75 1,2 

3 Berita 55 64 1,7 

4 Wisata 64 64 1,0 

5 Kategori 64 63 1,1 

6 Objek Wisata 55 62 3,7 

7 Tentang 66 64 0,9 

Total 464 469 10,2 

Rata-rata (total/7) 64.23 66.30 1,5 

 

Dari pengujian performance efficiency di atas didapatkan rata-rata hasil 

pagespeed sebesar 64,23 (cukup), Yslow sebesar 66,30 (cukup) dan Loaded time 

sebesar 1,5 (baik) 

4. Pengujian kualitas aspek Reliability  

Pengujian aspek Reliability menggunakan software GTMetrix versi 10.0. 

Perangkat ini melakukan stress testing dengan mensimulasi pengguna aktif dan 

koneksi yang berlanjut. Pengujian menggunakan skenario ramp-up atau 

penggunaan jumlah pengguna secara bertahap dengan jumlah pengguna 

maksimal yang disimulasikan adalah 20 orang dalam 10 menit. Metrik yang diukur 

adalah pages, session dan hits. Hasil dari pengujian dengan software bisa dilihat 

pada Gambar 10. 

a. Hasil pengujian Login  

Hasil yang didapat dari pengujian reliability halaman login adalah failed 

session 0, failed pages 0, dan failed hits 0. Hasil pengujian reliability halaman login 

ada pada Gambar 13.  

 

Gambar 11. Hasil Pengujian reliability login 

 



b. Hasil Pengujian Halaman Home 

Hasil yang didapat dari pengujian reliability halaman home adalah 

failed session 3, failed pages 3, dan failed hits 3. Hasil pengujian reliability 

halaman login ada pada Gambar 14.  

 

Gambar 12. Hasil Pengujian reliability halaman home 

Hasil yang didapat dari pengujian reliability halaman berita adalah 

failed session 3, failed pages 3, dan failed hits 3. Hasil pengujian reliability 

halaman login ada pada Gambar 15.  

 

Gambar 13. Hasil Pengujian reliability halaman berita 

  

Hasil yang didapat dari pengujian reliability halaman wisata adalah 

failed session 0, failed pages 0, dan failed hits 0. Hasil pengujian reliability 

halaman login ada pada Gambar 16.  

 

Gambar 14. Hasil Pengujian reliability halaman wisata 

 



c. Hasil pengujian Halaman Objek wisata  

Hasil yang didapat dari pengujian reliability halaman objek wisata adalah 

failed session 0, failed pages 0, dan failed hits 0. Hasil pengujian reliability 

halaman login ada pada Gambar 17. 

 

Gambar 15. Hasil Pengujian reliability halaman objek wisata 

d. Hasil Pengujian Halaman Tentang  

Hasil yang didapat dari pengujian reliability halaman tentang adalah failed 

session 0, failed pages 0, dan failed hits 0. Hasil pengujian reliability  halaman 

login ada pada Gambar 18. 

 

Gambar 16. Hasil Pengujian reliability halaman tentang 

Dari pengujian aspek reliability dengan menggunakan WAPT 10.0 tersebut 

didapatkan hasil yang bisa dilihat pada Tabel 25. 

 

 

Tabel 14. Hasil Pengujian Reliability 

Halaman Successful 
sessions 

Failed 
sessions 

Success
ful 
Pages 

Failed 
Pages 

Successful hits Failed 
Hits 

Halaman 
Login 

831 0 1681 0 10161 0 

Halaman 
Home 

20651 3 20561 3 20561 3 

Halaman 
Berita 

2904 0 2923 0 81675 0 

Halaman 
Wisata 

20510 0 20510 0 20510 0 



Halaman 
Objek 
Wisata 

6517 0 6527 0 26096 0 

Halaman 
Tentang 

20423 0 20424 0 40849 0 

Total 71836 3 72626 3 199852 3 

 

Hasil yang didapatkan dari Tabel 25, kemudian dilakukan perhitungan 

persentase kelayakan sehingga menghasilkan nilai dengan rumus berikut:  

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 (%) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠𝑓𝑢𝑙𝑙 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 
𝑥 100% 

 

 

a. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑙 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 (%) =
71836

71836+3  
𝑥 100% = 99.9 % 

b. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠 (%) =
15683

15683+3 
𝑥 100% = 99.9 % 

c. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑙 ℎ𝑖𝑡𝑠 (%) =
199852

199852+3 
𝑥 100% = 99.9 % 

 

Dari perhitungan persentase kelayakan yang sudah dilakukan di atas 

didapatkan hasil yaitu 99,9% pada sessions, pages dan hits. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini telah memenuhi kelayakan reliability karena 

presentasinya lebih dari 95% dengan kategori baik.  

 


