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RINGKASAN 

E-Quiz merupakan aplikasi Pengelolaan Quisenair Online berbasis web yang dapat digunakan 

untuk mengelola Quiz secara otomatis. Aplikasi ini mempunyai tiga pengguna, yaitu admin, 

pemilik survey dan responden. Admin dapat mengelola semua data yaitu data responden, data 

pemilik survey, data kuesioner dan data hasil. Pemilik survey hanya dapat mengelola beberapa 

data saja yaitu data kuesioner dan data hasil. Sedangkan responden hanya sebagai pengguna 

aplikasi yang bertugas untuk mengisi kuesioner. Aplikasi ini berguna untuk memudahkan pemilik 

survey dalam pengelolaan kuesioner. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, perhitungan analisis 

terhadap kuesioner dapat dilakukan dengan lebih mudah. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

mengelola berbagai macam kuesioner, dapat diakses melalui internet. Data untuk pengujian dan 

implementasi dibatasi pada data responden dan data kuesioner. Luaran dari sistem ini adalah hasil 

kuesioner, hasil analisis dan histori kuesioner.  Aplikasi ini terdiri dari responden yang bertugas 

mengisi kuesioner, pembuat survey yang bertugas membuat dan mengelola data kuesioner, serta 

admin yang bertugas mengelola data keseluruhan yang meliputi data pemilik survey, data 

responden dan data kuesioner. 

 

 

TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Admin 

Pertama-tama, admin harus melakukan login dengan memasukkan username dan 

password.  

 

Gambar 1. Login Admin 
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Apabila admin gagal dalam memasukkan data username dan password pada proses login 

maka akan mengulang proses login serta muncul notifikasi bahwa username dan password 

yang digunakan salah.  

 

Gambar 2. Login Gagal 

Jika admin telah berhasil melakukan login, maka akan masuk ke beranda admin dan akan 

dapat mengakses beranda admin. Tampilan halaman beranda admin merupakan tampilan 

awal saat admin berhasil melakukan proses login.  

 

Gambar 3. Beranda Admin 

Terdapat tiga informasi yang terdapat pada halaman ini yaitu jumlah pemilik survey, 

jumlah responden dan jumlah kuesioner. Selain informasi tersebut, pada halaman admin 

terdapat beberapa menu yang dapat diakses yaitu dashboard, kelola pemilik survey, kelola 

responden, kelola kuesioner, kelola pertanyaan, hasil, kelola komentar. Pada menu kelola 

pemilik survey akan menampilkan daftar data pemilik survey, serta terdapat beberapa aksi 

yang dapat dilakukan oleh admin, seperti menambah data, mengubah data dan menghapus 
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data. Menu kelola responden akan menampilkan daftar data responden dan admin hanya 

dapat melakukan hapus data saja. Pada menu kelola kuesioner dan kelola pertanyaan sama 

seperti kelola pemilik survey, yaitu dapat menampilkan daftar data kuesioner dan 

pertanyaan serta terdapat beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh admin yaitu menambah 

data, mengubah data dan menghapus data. Menu hasil akan menampilkan data hasil dari 

kuesioner dan admin dapat mencetak data tersebut. Pada menu kelola komentar akan 

menampilkan daftar data komentar yang telah dikirimkan oleh user, dan pada menu ini 

admin hanya dapat melakukan aksi menghapus data. 

 

2. Tampilan Pemilik/Pengelola Survey 

Tampilan halaman kelola pemilik survey merupakan tampilan untuk mengelola data 

pemilik survey oleh admin yaitu menambah data pemilik survey, menghapus data pemilik 

survey dan mengubah data pemilik survey. Pemilik survey juga diharuskan mendapat 

persetujuan admin untuk mendapatkan user name dan pasword sebagai pengelola survey. 

Halaman utama pemilik survey dapat dilihat di gambar 4. Admin dapat menambahkan data 

pemilik survey dengan memilih tombol tambah dan halaman tambah pemilik survey baru 

akan tampil. Untuk menghapus data pemilik survey, dapat memilih tombol hapus maka 

data pemilik survey akan terhapus secara otomatis. Sedangkan untuk merubah data pemilik 

survey, dapat memilih tombol edit maka halaman edit data pemilik survey akan muncul. 

 

Gambar 4. Pengisian Data Pemilik Survey 

Selanjutnya, pemilik survey dapat melakukan pengelolaan responden. Tampilan halaman 

kelola responden merupakan tampilan untuk mengelola data responden oleh admin yaitu 
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menghapus data responden. Untuk menghapus data responden dapat dilakukan dengan cara 

pilih tombol hapus, maka data responden akan secara otomatis terhapus, seperti disajikan 

pada gambar 5.  

 

Gambar 5. Antarmuka Kelola Responden  

Tampilan halaman kelola kuesioner merupakan tampilan untuk mengelola data kuesioner 

oleh admin yaitu dengan menambah data kuesioner, mengubah data kuesioner dan 

menghapus data kuesioner. Tampilan halaman kelola kuesioner dapat dilihat pada gambar 

6. 

 

Gambar 6. Antarmuka Kelola Kuisenair 

Admin dapat menambahkan data kuesioner dengan memilih tombol tambah dan halaman 

tambah kuesioner baru akan tampil. Untuk mengubah data kuesioner, admin dapat memilih 

tombol edit lalu akan muncul halaman ubah kuesioner. Sedangkan untuk menghapus data 
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kuesioner, admin dapat memilih tombol hapus, maka kuesioner akan terhapus secara 

otomatis dari database. 

Tampilan halaman kelola pertanyaan merupakan tampilan untuk mengelola data 

pertanyaan oleh admin berdasarkan data kuesioner yang ada yaitu menambah data 

pertanyaan, mengubah data pertanyaan dan menghapus data pertanyaan. Antarmuka kelola 

pertanyaan dapat dilihat di gambar 7. 

 

Gambar 7. Antarmuka Kelola Pertanyaan 

Pada tampilan halaman kelola pertanyaan yang akan muncul pertama yaitu daftar judul 

kuesioner serta terdapat tombol lihat pertanyaan untuk dapat melihat pertanyaan dari 

masing-masing judul kuesioner. Tampilan halaman daftar pertanyaan dapat dilihat pada 

Gambar 8.  

 

Gambar 8. Antarmuka kelola pertanyaan 

Tampilan halaman kelola komentar merupakan tampilan untuk mengelola data komentar 

yang telah dikirim oleh pengguna kepada admin, yaitu dengan menghapus data komentar. 
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Untuk menghapus data komentar dapat dilakukan dengan cara pilih tombol hapus, maka 

data komentar akan secara otomatis terhapus. Tampilan halaman kelola komentar dapat 

dilihat pada pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Antarmuka kelola komentar 

Tampilan halaman hasil merupakan tampilan halaman yang menampilkan hasil dari 

pengisian kuesioner. Pada halaman hasil ini terdapat beberapa kolom yang menampilkan 

hasil kuesioner berdasarkan judul kuesioner, yaitu kolom judul, kolom hasil skor 

keseluruhan dalam bentuk persen serta kesimpulan dari hasil persentase skor tersebut. Pada 

kolom persentase skor diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah skor 

keseluruhan responden dibagi dengan skor ideal lalu dikalikan dengan seratus persen. 

Dimana skor ideal tersebut deperoleh dari hasil perkalian antara skala skor tertinggi, jumlah 

responden dan jumlah pernyataan pada kuesioner tersebut. Tampilan halaman hasil dapat 

dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Antarmuka kelola Hasil 



7 

 

Pada halaman hasil ini terdapat satu tombol aksi, yaitu tombol detail. Tombol detail 

tersebut berfungsi untuk melihat detail hasil dari pengisian kuesioner tersebut dari masing-

masing responden. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yaitu nama responden, 

tanggal pengisian kuesioner, jumlah skor dan total skor. Jumlah skor disini diperoleh dari 

jumlah skor tiap-tiap pertanyaan, sedangkan total skor diperoleh dari penjumlahan seluruh 

jumlah skor dari tiap-tiap responden. Tampilan halaman detail hasil dapat dilihat pada pada 

Gambar 11. 

 

Gambar 11. Tampilan Halaman Detail Hasil 

3. Tampilan Pengguna/Responden 

Pada aplikasi ini, responden juga diharuskan melakukan proses login terlebih dahulu untuk 

dapat masuk ke dalam aplikasi dan mengisi kuesioner dengan mengisi field username dan 

password. Antarmuka login responden disajikan pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Antarmuka login Responden 
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Apabila responden belum memiliki akun, maka harus melakukan register. Tampilan 

halaman register responden merupakan tampilan form registrasi untuk responden yang 

terdiri dari beberapa field yang harus diisi sebelum dapat melakukan proses login dan 

masuk ke dalam aplikasi untuk dapat mengisi kuesioner. Tampilan halaman register 

responden dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Antarmuka register responden 

Setelah melakukan login, maka responden akan masuk ke halaman beranda. Tampilan 

halaman beranda responden merupakan tampilan awal saat responden menjalankan 

aplikasi tersebut. Terdapat beberapa menu yang dapat diakses pada halaman responden 

yaitu beranda, info website, komentar, login dan registrasi responden. Tampilan halaman 

beranda responden dapat dilihat pada Gambar  14. 

 

Gambar 13. Antarmuka beranda responden 
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Setelah berada di halaman beranda, responden dapat memilih mengisi kuisenair yang 

tersedia untuk mereka. Tampilan halaman pengisian kuesioner merupakan halaman yang 

disediakan bagi responden untuk mengisi setiap pertanyaan kuesioner yang telah 

disediakan oleh masing-masing pemilik survey melalui aplikasi ini untuk tujuan tertentu. 

Tampilan halaman pengisian kuesioner dapat dilihat pada Gambar 14.  

 

Gambar 14. Pengisian Kuisenair oleh Responden 

 

 

 Pengujian sistem dilakukan dengan pengujian dari sisi input, proses dan output pada 

sistem. Pengujian tersebut berupa tambah, edit dan hapus, yang hasil pengujiannya telah sesuai 

dengan yang diharapkan karena data yang diinputkan mauput diubah bisa masuk ke database 

sistem, lihat data hasil pengujiannya telah sesuai dengan yang diharapkan karena sistem dapat 

menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam database sistem. 

Aplikasi rancang bangun pengelolaan kuesioner berbasis web ini dapat mempermudah masyarakat 

dan lembaga/instansi dalam melakukan pengisian maupun pengelolaan kuesioner yang dapat 

dilakukan secara online. 

 




