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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

IV.1.  Tampilan Hasil  

Berikut ini dijelaskan tentang Tampilan hasil dari Sistem Informasi 

Geografis Pencarian Lokasi Rental mobil di Medan dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Tampilan Beranda 

Tampilan halaman utama berfungsi untuk melihat berita terbaru yang 

disajikan oleh pihak administrator website mengenai Rental mobil di Kota 

Medan. Tampilan hamalam utama dapat dilihat pada gambar IV.1. berikut : 

 

Gambar IV.1. Tampilan Beranda Web 
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2. Tampilan Form Melihat Peta 

Aktivitas melihat peta diterangkan dalam langkah-langkah state, dimulai dari 

kegiatan melihat panel peta kemudian mencari Konten Rental mobil, selanjutnya 

menekan tombol atau kode yang ada pada peta dan yang terakhir melihat 

informasi yang di sajikan dalam peta yang ditunjukkan pada gambar IV.2 : 

 
Gambar IV.2. Tampilan Form Melihat Peta 

 

 

3. Tampilan Form Login Admin 

Aktvitas proses login admin diterangkan dalam langkah-langkah state, 

dimulai dari memasukkan username, memasukkan password, jika akun valid 

maka mengaktifkan menu administrator, sedangkan jika tidak valid, maka 

tampilkan pesan kesalahan yang ditunjukkan pada gambar IV.3 : 
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Gambar IV.3. Tampilan Form Login Admin 

 

4. Tampilan Form Mengolah Data Rental 

Aktvitas proses mengolah data penanda diterangkan dalam langkah-langkah 

state yang ditunjukkan pada gambar IV.4: 

 

Gambar IV.4. Tampilan Form Mengolah Data Rental 

 

5. Tampilan Form Mengolah Data Halaman 

Aktvitas proses mengolah data halaman diterangkan dalam langkah-langkah 

state yang ditunjukkan pada gambar IV.5 : 
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Gambar IV.5. Tampilan Form Mengolah Data Halaman 

 

6. Tampilan Form Mengolah Data Testimonial 

Aktvitas proses mengolah data testimonial diterangkan dalam langkah-

langkah state yang ditunjukkan pada gambar IV.6 : 

 
Gambar IV.6. Tampilan Form Mengolah Data Testimonial 
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7. Tampilan Form Mengolah Data Akun 

Aktvitas proses mengolah data akun diterangkan dalam langkah-langkah state 

yang ditunjukkan pada gambar IV.7: 

 
Gambar IV.7. Tampilan Form Mengolah Data Akun 

 

IV.2  Uji Coba Program 

Uji coba terhadap sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem sudah 

berada pada kondisi siap pakai. Instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengujian ini yaitu dengan menggunakan: 

1. Satu unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Processor Intel Core I3 

b. Memory 4 Gb 

c. Hardisk 500 Gb 

 

2. Perangkat Lunak dreamweaver dan mysql dengan spesifikasi sebagai berikut: 
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a. Dreamweaver 

b. MySQL 

 

IV.2.1. Hasil Uji Coba  

Setelah melakukan uji coba terhadap sistem, maka dapat disimpulkan hasil 

yang didapatkan yaitu: 

1. Sistem memiliki performance yang relatif stabil. 

2. Sistem hanya membutuhkan ±3.5 detik untuk melakukan start-up. 

3. Sistem telah menghasilkan informasi yang valid. 

4. Peta yang ditampilkan dapat di-render dengan baik dan cepat. 

5. Antarmuka yang sederhana dapat mempermudah pengguna dalam 

mempelajari sistem ini. 

6. Kebutuhan akan informasi laporan sangat cepat disajikan. 

 

IV.3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem 

Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini adalah 

kelebihan dan kekurangan sistem yang telah dibuat. 

IV.3.1. Kelebihan Sistem 

Kelebihan sistem ini diantaranya yaitu: 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk proses start-up relatif singkat. 

2. Performance sistem relatif stabil. 

3. Sistem mampu menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. 
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4. Sistem sangat cepat mengolah data untuk menghasilkan berbagai informasi 

yang dibutuhkan pengguna. 

IV.3.2. Kekurangan Sistem 

Adapun kekurangan sistem yang telah dibuat diantaranya yaitu: 

1. Sistem belum memiliki splash-screen, sehingga terkadang pengguna mengira 

bahwa aplikasi tidak berjalan karena menunggu beberapa detik. 

2. Sistem ini belum memiliki modul pengolahan data spasial yang lengkap. 

3. Sistem ini masih memiliki batas kualitas, dimana saat pengguna memperbesar 

peta, peta yang di-render akan terlihat kabur. 


