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INTISARI

Pada Pembangunan “Sistem Informasi Kenaikan Pangkat pada kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat” dilatarbelakangi oleh proses administrasi kenaikan pangkat yang masih
menggunakan cara manual baik proses pengajuan dan pengecekkan kelengkapan dokumen
usulan kenaikan pangkat. Tujuan dari pembangunan sistem ini adalah untuk membantu
proses pelaksanaan pengusulan dan verifikasi kelengkapan dokumen kenaikan pangkat
sehingga penerimaan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat dapat tepat waktu ketika
diterbitkan.
Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP
yang menggunakan framework CodeIgniter. Teknik pengujian yang digunakan adalah black
box. Hasil pengujian yang didapatkan bahwa fungsi setiap menu yang disediakan dalam
sistem informasi ini dapat berjalan dengan sempurna sesuai dengan fungsinya. Alur kerja
dari sistem informasi ini sudah sesuai dengan alur kerja yang ada di setiap unit kerja di kantor
Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Kata kunci : Sistem Informasi, Kenaikan Pangkat, Framework CodeIgniter, Black Box.
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ABSTRACT

The development in Information System of Promotion at the Governor Office of West
Nusa Tenggara is still supported by manual process off administration both in proposing and
checking required document of promotional proposal. The aim at developing this system is
to help the implementation and verification of required document for promotion so the decree
of promotion can be published on time.
This system is developed based on programming language of HTML and PHP using
framework CodeIgniter. It is examined through black box technique. The result is that every
menu provided functions perfectly. The workflow of the information system has been suitable
with the workflow of every work unit in the governor office of West Nusa Tenggara.

Keywords: Information system, Promotion, Framework CodeIgniter, Black Box.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada perkembangan zaman ini, teknologi berkembang sangat pesat terutama pada
bidang teknologi informasi. Teknologi informasi hingga saat ini menjadi teknologi yang
berperan penting dalam pengelolaan informasi pada suatu instansi maupun organisasi
secara cepat dan akurat.
Pegawai merupakan subjek penting dalam sebuah organisasi. Manusia memiliki
kemampuan untuk menggerakkan semua sumber daya organisasi yang ada. Tanpa adanya
pegawai yang baik, organisasi akan sulit berkembang karena kekuatan setiap organisasi
terletak pada pegawai yang mengelola dan menanganinya. Apabila pegawai diperhatikan
secara tepat dengan menghargai bakat – bakat, mengembangkan kemampuan, dan
menggunakannya secara tepat maka organisasi akan menjadi dinamis dan berkembang
(Ristian, 2010).
Tuntutan zaman yang semakin modern, menuntut adanya suatu sistem yang
mampu mengelola data yang berkaitan dengan pegawai untuk mendukung kegiatan
operasional kepegawaian. Namun proses administrasi kenaikan pangkat di kantor
Gubernur Nusa Tenggara Barat masih menggunakan cara manual baik proses pengajuan
kenaikan pangkat, dan pengecekkan kelengkapan dokumen usulan kenaikan pangkat.
Pada proses pengajuan kenaikan pangkat pegawai dilakukan usulan kenaikan pangkat
pada bagian tata usaha. Staf tata usaha akan mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat
ke bagian BKD dan Diklat (Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan)
melalui Biro Organisasi. Setelah berkas kenaikan pangkat berada pada Biro Organisasi
maka akan dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan kenaikan pangkat sesuai
dengan kenaikan pangkat pilihan pegawai sebelum dikirim ke BKD dan Diklat. Setelah
berkas kenaikan pangkat berada di BKD dan Diklat dilakukan kembali proses verifikasi
berkas kenaikan pangkat sebelum di kirim ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk
mengetahui pegawai tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan kenaikan. Proses
selanjutnya berkas usulan kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat akan dikirim ke
BKN untuk mendapatkan nota persetujuan kenaikan pangkat dari BKN (Badan
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Kepegawaian Negara) sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat.
Selanjutnya diterbitkan surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nusa
Tenggara Barat (NTB) yang akan dikembalikan ke masing – masing SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) dan pegawai yang bersangkutan. Permasalahan lain yang muncul yaitu
proses pengecekan kelengkapan dokumen usulan kenaikan pangkat sering terjadi
pengembalian berkas dikarenakan kurang lengkap berkas atau hilang karena banyaknya
berkas yang ada sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Tata Usaha (TU) masingmasing untuk kembali melengkapi berkas. Nama jabatan pegawai yang diusulkan untuk
mendapatkan kenaikan pangkat terkadang tidak sesuai dengan nama jabatan yang ada di
SKP/ DP3 (Sasaran Kerja PNS/ Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS).
Untuk itu perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat menangani berbagai
pengolahan data dan dokumen dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan
untuk mengarsipkan data dan dokumen kepegawaian yaitu sistem informasi kenaikan
pangkat yang membantu proses pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat dan verifikasi
kelengkapan dokumen kenaikan pangkat sehingga penerimaan Surat Keputusan (SK)
Kenaikan Pangkat dapat tepat waktu ketika diterbitkan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini
adalah merancang dan membangun sistem informasi Kenaikan Pangkat untuk membantu
proses pengusulan kenaikan pangkat pegawai yang ada di kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat sehingga penerimaan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat dapat
tepat waktu ketika diterbitkan.

1.3 Batasan Masalah
Penelitian dilaksanakan pada kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Luasnya permasalahan yang ada mengenai sistem informasi kepegawaian, maka
penelitian dibatasi pada proses pengusulan kenaikan pangkat dan verifikasi kelengkapan
dokumen kenaikan pangkat pegawai. Dokumen kenaikan pangkat pegawai yang telah ada
akan di upload dengan format pdf oleh sistem yang akan diusulkan. Dokumen – dokumen
syarat kenaikan pangkat terdiri dari:
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a. Dokumen kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural terdiri dari:
 Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 SKP .
 Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat peryataan
pelantikan (SPP).
 Keputusan Pengangkatan dalam jabatan lama dan surat peryataan
pelantikan (SPP).
 STTPL/Diklatpim.
 Ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang belum mendapatkan pengakuan
pada kenaikan pangkat sebelumnya.
 Surat izin belajar.
 Keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS
b.

Dokumen kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional tertentu terdiri dari:
 Penetapan Angka Kredit (PAK) asli/ tanda tangan basah.
 Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 SKP.
 STTB/ ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang memperoleh peningkatan
pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional dan telah mendapatkan
penilaian pada PAK terakhir.
 Surat izin belajar.
 Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yang baru
mendapatkan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional tertentu.
 Keputusan pengangkatan dalam jenjang/ jabatan.
 Keputusan pembebasan sementara, bagi PNS yang telah 5 (lima) tahun
tidak dapat mengumpulkan angka kredit, kecuali yang menduduki jabatan
fungsional guru dan widyaiswara.
 Tanda lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
 Keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS.

c. Dokumen kenaikan pangkat pilihan regular terdiri dari:


Keputusan kenaikan pangkat terakhir.



SKP.
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STTB/ ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang memperoleh
peningkatan pendidikan.



Surat izin belajar.



Keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS.

1.4 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan sistem informasi kenaikan pangkat:
1. Merancang dan membuat sistem informasi kenaikan pangkat yang dapat
membantu pegawai dalam proses pengusulan kenaikan pangkat.
2. Membuat sistem verifikasi kelengkapan dokumen kenaikan pangkat pegawai.

1.5 Manfaat
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Untuk membantu pegawai dalam melakukan pengusulan kenaikan pangkat.
2. Untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat mengelola kenaikan
pangkat dan verifikasi dokumen kenaikan pangkat pegawai.

1.6 Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini terdiri dari lima Bab yang diuraikan dalam berbagai sub bab.
Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan, manfaat dan sistematika penulisan sebagai gambaran secara umum
tiap-tiap bab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI PENUNJANG
Menjelaskan tentang landasan teori yang akan dilakukan dalam
melakukan analisis, perancangan dan implementasi tugas akhir yang
dilakukan pada bab-bab selanjutnya.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Menjelaskan tentang subyek penelitian, tempat dan waktu penelitian,
ruang lingkup penelitian, materi penelitian, alat penelitian, prosedur
penelitian, metode-metode pengembangan sistem yang berkaitan dalam
perancangan sistem.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan tentang analisa masalah, perancangan sistem, struktur
database yang digunakan, perancangan menu, perancangan input dan
perancangan output, pengembangan dan persiapan implementasi sistem
yang telah dibuat, serta pelaksanaan implementasi sistem.

BAB V

PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang
diperoleh.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi kenaikan pangkat dengan judul
“Prototype Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada
Direktorat Kepangkatan dan Mutasi BKN Jakarta)”. Penelitian ini menghasilkan sebuah
prototype sistem informasi berbasis website tentang kenaikan pangkat pegawai negeri
sipil untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia (Agusten, 2015).
Penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian PNS
Berbasis Client Server dan SMS Gateway (Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang
dapat mempermudah staf kepegawaian untuk melakukan pengontrolan pegawai,
mengetahui syarat-syarat kenaikan pangkat dan mengetahui sisa-sisa cuti dengan
menggunakan fasilitas sms yang ada pada sistem (Rua, 2013).
Penelitian berikutnya berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
pada Kantor Walikota Madya Jakarta Timur”. Penelitian ini menghasilkan sistem
informasi yang akan mempermudah pelayanan dan pengelolaan data pegawai, yang
sebelumnya masih dilakukan secara semi terkomputasi yaitu mengetahui data-data yang
didapat kemudian diinputkan menggunakan program aplikasi pengolahan data seperti Ms
Word dan Ms Excel (Dahlia, 2008).
Pada penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dilakukan
penelitian mengenai sistem informasi kenaikan pangkat di Lingkup Kepegawaian pada
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu
kantor penyelenggara pemerintahan yang memiliki banyak data atau arsip pegawai. Pada
sistem informasi kenaikan pangkat banyak data dan dokumen pegawai yang harus diolah
dan disimpan untuk pengusulan kenaikan pangkat. Tuntutan zaman yang semakin
modern, menuntut adanya suatu sistem yang mampu mengelola data yang berkaitan
dengan pegawai untuk mendukung kegiatan operasional kepegawaian. Namun
pengelolaan kenaikan pangkat yang ada pada Lingkup Kepegawaian pada Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mengalami banyak kendala,
diantaranya adalah proses pengusulan kenaikan pangkat masih dilakukan secara manual
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yaitu pegawai melengkapi persyaratan kenaikan pangkat yang sesuai dengan pangkat
pilihan, kemudian pegawai melampirkan dokumen- dokumen persyaratan kenaikan
pangkat ke petugas tata usaha yang selanjutnya petugas tata usaha akan mengirimkan
berkas tersebut ke BKD dan Diklat melalui Biro Organisasi. Selain itu, dokumen –
dokumen yang telah dikirim oleh petugas tata usaha sewaktu – waktu sering terjadi
pengembalian berkas dikarenakan berkas hilang dan harus dilengkapi kembali hal ini
memakan waktu yang cukup lama.
Pada Lingkup Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) terdapat beberapa permasalahan maka dibuatlah “Rancang Bangun Sistem
Informasi Kenaikan Pangkat pada Lingkup Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB)” yang dapat mengelola proses pengusulan kenaikan pangkat
berbasis web.

2.2 Landasan Teori
2.2.1

Administrasi Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian menurut The Liang Gie, adalah segenap aktivitas

yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan
tertentu. Pokok permasalahannya terutama pada penerimaan, pengembangan dan
pemberian balas jasa (Imron, 2008).
Ada beberapa fungsi yang dijabarkan oleh (Imron , 2008) yang dibedakan menjadi
fungsi teknis dan fungsi umum pada adiministrasi kepegawaian sebagai berikut:

1. Fungsi teknis
Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi
manajerial dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan,
pikiran

atau

menggunakan

pikiran

(mental)

yang

meliputi

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pegawai. Pada fungsi operatif (teknis)
berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan,
pengembangan, kompensasi, integritas, pemeliharaan dan pensiun pegawai (Imron,
2008).
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2. Fungsi Umum
a. Perencanaan Pegawai
Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan
pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan yang terjadi dan
persediaan tenaga kerja yang ada.
b.

Pengorganisasian Kepegawaian
Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan
mengatur

berbagai macam

kegiatan,

penetapan

tugas

dan

wewenang

seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan.
c.

Pengarahan Pegawai
Banyak teori dan keyakinan tentang memotivasi pegawai, secara keseluruhan
tidak ada kesepakatan tentang motivasi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi
organisasi untuk membuat kebijakan dan pendekatan yang akan memuaskan
untuk semua pegawai.

d. Pengendalian Pegawai
Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran
dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efesiensi penggunaan
sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

2.2.2

Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatul Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (UU Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN pasal 1 poin 3).

2.2.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Menurut Sutabri (2005) pada dasarnya orang dapat membahas sistem informasi
manajemen tanpa komputer, tetapi kemampuan komputer membuat SIM terwujud
persoalannya bukan dipakai atau tidaknya komputer dalam sebuah sistem informasi
manajemen. Struktur SIM diuraikan oleh Sutabri (2005), bahwa terdapat dua cara
yaitu dasar kegiatan manajemen dan fungsi organisatoris. Kedua rancangan ditambah
konsep struktural kini akan disintesiskan ke dalam suatu struktur SIM. Pada hakekatnya
hal ini merupakan suatu kerangka konseptual yang memungkinkan pembahasan dan
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perencanaan sistem infomasi. Adapula suatu struktur fisik yang mendefinisikan cara
pelaksanaan SIM. Struktur konseptual suatu SIM merupakan suatu gagasan sintesis yang
telah disajikan. SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan sub sistem fungsional yang
masing-masing dibagi dalam empat seksi pengolahan informasi yaitu:
1. Pengolahan transaksi
2. Dukungan operasi sistem informasi
3. Dukungan pengendalian manajerial sistem informasi
4. Dukungan perencanaan strategis sistem informasi.

2.2.4

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa:
“Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang
terdiri atas perangkat pengolahan meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah,
perangkat lunak dan perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta
perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam
rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian”.

2.2.5 Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berdasar pada Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2000
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
khususnya pasal 34 ayat 2 menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan
informasi kepegawaian. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, perlu dibangun dan
dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam
Negeri (SIMDAGRI). Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mendukung
pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan aparatur pemerintah baik di Pusat
maupun Daerah sesuai esensi. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara pusat dan daerah. Sementara itu, upaya untuk mendukung pemantapan
administrasi kepegawaian telah dimulai dengan pembangunan Sistem Informasi
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Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG) pada tahun 1994 di 21 propinsi, sedangkan

pengembangan selanjutnya terus dilaksanakan hingga saat ini melalui berbagai kegiatan
yang meliputi :
1. Pemutakhiran database pegawai dilakukan sehubungan dengan terjadinya perubahan
data pegawai seperti mutasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, mutasi pangkat,
mutasi kenaikan gaji berkala, mutasi Pendidikan dan mutasi-mutasi lainnya
berdasarkan organisasi dan individu.
2. Perubahan kodefikasi pada tabel induk yang meliputi tabel organisasi, tabel unit
kerja, tabel wilayah, tabel pendidikan umum, dan tabel-tabel lainnya yang
fleksibel sesuai dengan dinamika orgainsasi.
3. Perubahan jenis data, elemen data dan struktur database pegawai sebagai bagian
perubahan pemutakhiran database dan perubahan kodefikasi pada tabel induk.

2.2.6 Kenaikan Pangkat
Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil pada Tabel
2.1.
Tabel 2.1 Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang PNS.
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pangkat
Juru Muda
Juru Muda Tingkat I
Juru
Juru Tingkat I
Pengatur Muda
Pengatur Muda Tingkat I
Pengatur
Pengatur Tingkat I
Penata Muda
Penata Muda Tingkat I
Penata
Penata Tingkat I
Pembina
Pembina Tingkat I
Pembina Utama Muda
Pembina Utama Madya
Pembina Utama

Golongan
I
I
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV

Ruang
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
B
C
D
E
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Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan
digunakan sebagai dasar penggajian.
Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam dua tahapan yaitu:
1. Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober
setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian,
2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 1980 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil).

2.2.7

Konsep Dasar Sistem Informasi
Sistem adalah sekumpulan objek yang merupakan suatu wadah terdiri dari

subsistem yang saling berhubungan. Pada hubungan tersebut terdapat ketergantungan
antara satu dengan yang lain, yaitu jika ada salah satu dari subsistem tidak berfungsi maka
sistem tersebut akan terganggu.
Pada kehidupan sehari-hari, informasi sering diartikan sebagai data. Data
merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri yang terlepas dari konteks
apapun. Menurut Jogiyanto HM menyatakan bahwa “Informasi adalah data yang
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dan
bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada saat sekarang atau masa yang akan
datang. Selain itu, informasi juga merupakan fakta-fakta atau data yang diproses atau
mengalami proses transformasi data sehingga berubah bentuk menjadi informasi
(Jogiyanto, 1989).
Sistem informasi adalah suatu sistem dengan komponen-komponen yang bekerja
untuk mengolah data menjadi informasi. Menurut Jogiyanto (1989) menyatakan bahwa
“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan
laporan-laporan yang diperlukan.
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2.2.8

Metode Pengembangan Sistem Waterfall
Model waterfall adalah proses pengembangan perangkat lunak tradisional yang

umum digunakan dalam pembangunan proyek-proyek perangkat lunak. Ini adalah model
sekuensial, sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas
berikutnya. Hal ini disebut waterfall karena proses mengalir secara sistematis dari satu
tahap ke tahap lainnya. Membentuk kerangka kerja untuk pengembangan perangkat
lunak. Beberapa varian dari model ada, setiap label yang berbeda menggunakan untuk
setiap tahap. Kebutuhan, desain, implementasi, verifikasi, instalasi dan pemeliharaan
(Fahrurrozi, 2010).

Gambar 2.1 Model Pengembangan Sistem Waterfall (Jogiyanto, 1999).

Dalam model pengembangan sistem waterfall, terdapat beberapa tahapan proses
pengembangan, diantaranya (Jogiyanto, 1999):
a. Analisis
Analisis adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk
merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Langkah-langkah yang dilakukan
dalam proses analisis adalah:
1. Identifikasi Masalah
Mengidentifikasi (mengenal) masalah merupakan langkah pertama yang
dilakukan dalam tahap analisis sistem.
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2. Analisis Sistem
Analisis sistem (system analysis) dapat di identifikasi sebagai penguraian dari
suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya
dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan,
kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga
dapat diusulkan perbaikannya.
b. Desain
Desain adalah kegiatan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user
tentang sistem yang baru. Laporan hasil desain meliputi:
1. Storyboard
Storyboard adalah uraian yang berisi visual atau gambaran dan audio atau
suara yang memberi penjelasan dari masing-masing alur dalam sistem yang
dibuat.
2. Desain Layout
Desain layout merupakan desain yang akan ditampilkan di layar.
c. Coding
Proses coding dilakukan dengan mentransformasikan desain dan perancangan ke
dalam bahasa pemrograman.
d. Testing
Menggunakan sistem untuk mengungkap kesalahan dalam program atau
kelemahan dalam rancangan. Melakukan percobaan dari software (perangkat
lunak) atau aplikasi yang telah dibuat dan memperbaiki apabila masih terdapat
kesalahan.
e. Implementasi dan Pemeliharaan
Implementasi merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber
daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja.
Segala yang telah dibuat seorang membutuhkan pemeliharaan atau perawatan. Hal
ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada sistem, selain
itu informasi dapat disajikan secara berkala dan dapat selalu diperbaharui isinya.
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2.2.9

UML (Unified Modelling Language)
The Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa standar untuk melakukan

spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi dari komponen - komponen
perangkat lunak, dan digunakan untuk pemodelan bisnis. UML menggunakan notasi
grafis untuk menyatakan suatu desain. Pemodelan dengan UML berarti menggambarkan
yang ada dalam dunia nyata ke dalam bentuk yang dapat dipahami dengan menggunakan
notasi standar UML.
Pemodelan dengan UML terdiri dari delapan tipe diagram yang berbeda untuk
memodelkan sistem perangkat lunak. Masing-masing diagram UML di desain untuk
menunjukkan satu sisi dari bermacam-macam sudut pandang (perspektif) dan terdiri dari
tingkat abstraksi yang berbeda. Delapan tipe diagram tersebut adalah sebagai berikut
(Bandriyah, 2007):
a. Use case Diagram
Use case diagram menggambarkan kelakukan (behavior) sistem informasi
yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor
dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk
mengetahui fungsi – fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi
dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi – fungsi itu (Sugiarti, 2013).
Penamaan use case didefinisikan sesederhana mungkin dan mudah untuk
dipahami. Ada dua hal yang utama dalam use case, yaitu aktor dan use case.
1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan
sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan
dibuat itu sendiri. Meskipun simbol dari aktor berbentuk orang, tapi aktor
belum tentu merupakan orang.
2.

Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit
– unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.
Menurut Sugiarti (2013), dalam use case diagram terdapat beberapa
simbol yang digunakan dalam pembuatan use case diagram sebagai
berikut:
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Tabel 2.2 Simbol – simbol pada Use Case Diagram.
Simbol
Use Case

Deskripsi
Fungsionalitas yang disediakan sistem
sebagai unit yang saling bertukar pesan

Nama usecase
Aktor

antar ubit atau aktor.
Orang, proses, atau sistem lain yang
berinteraksi dengan sistem yang akan
dikembangkan di luar sistem tersebut,
sehingga meskipun simbol aktor adalah

Aktor

gambar orang, tetapi aktor belum tentu
merupakan

orang,

sering

dinyatakan

menggunakan kata benda seperti : admin,
mahasiswa dan lain – lain.
Asosiasi

Menunjukkan komunikasi atau hubungan
antara aktor dan use case atau antar use
case.

Extend

Hubungan use case tambahan ke use case
dimana use case yang ditambahkan dapat
<<extend>>

berdiri sendiri walau tanpa use case
tambahan itu seperti: anak panah yang
menuju use case yang dituju, contoh:

Include

Hubungan antara use case tambahan ke
sebuah use case dimana use case yang
<<include>>

ditambahkan memerlukan use case ini
untuk menjalankan fungsinya, sehingga
sehingga use case harus dijalankan terlebih
dahulu sebelum menjalankan use case
tambahan, arah panah menujuk pada use
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case yang perlu dijalankan terlebih dahulu
contoh:

Simbol – symbol tersebut jika digunakan dalam use case diagram dapat
digambarkan dalam contoh sebagai berikut:

Gambar 2.2 Use Case Diagram (Sugiarti, 2013).

b. Class Diagram
Class dalam sebuah notasi UML digambarkan dengan kotak. Nama class
menggunakan huruf besar diawal kalimatnya dan diletakkan di atas kotak. Bila
class mempunyai nama yang terdiri dari suku kata digabungkan tanpa spasi
dengan huruf awal tiap suku kata menggunakan huruf besar (Munawar, 2005).
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Gambar 2.3 Struktur Class Diagram (Munawar, 2005).

Class memiliki atribut dan metode atau operasi. Atribut adalah variablevariable yang mendeskripsikan property dengan bentuk sebaris teks dalam kelas
tersebut, sedangkan metode adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas yang dalam
class diagram dilambangkan menggunakan simbol – simbol (Sugiarti, 2013).
Tabel 2.3 Simbol – simbol pada Class Diagram.
Simbol
Package

Deskripsi
Package merupakan sebuah bungkusan
dari satu atau lebih kelas.

Kelas

Kelas pada struktur sistem, tiap kelas
memiliki nama, atribut dan operasi atau
method.

Antarmuka / Interface

Sama seperti konsep interface dalam
pemrograman berorientasi objek.
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Asosiasi

Relasi antar kelas dengan pengertian
umum.

Asosiasi Berarah

Relasi antar kelas dengan pengertian kelas
yang satu digunakan oleh kelas yang lain.

Generalisasi

Relasi antar kelas dengan pengertian
generalisasi

–

spesialisasi

(umum

-

khusus).
Kebergantungan

Relasi antar kelas dengan pengertian
kebergantungan antar kelas.

Agregasi

Relasi antar kelas dengan makna semuasebagian (whole-part).

Simbol tersebut jika digunakan dalam class diagram sebagai berikut:

Gambar 2.4 Class Diagram (Sugiarti, 2013).
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c. Activity Diagram
Activity Diagram yaitu teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses
bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity Diagram juga dapat
menggambarkan proses parallel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi
(Munawar, 2005).
Activity Diagram seperti sebuah flowchart yang menunjukkan tahapan,
pengambilan

keputusan

dan

percabangan.

Kelebihan

activity

diagram

dibandingkan dengan flowchart adalah kemampuan dalam menampilkan aktifitas
parallel serta dapat digunakan untuk menunjukkan siapa yang mengerjakan apa
dengan teknik partision (Munawar, 2005).
Tabel 2.4 Simbol – simbol pada Activity Diagram.
Simbol
Status awal

Deskripsi
Status awal aktivitas sistem, sebuah
diagram aktivitas memiliki sebuah status
awal.

Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas
Aktivitas

Percabangan / decision

biasanya diawali dengan kata kerja.

Asosiasi percabangan dimana jika ada
pilihan aktivitas lebih dari satu.

Penggabungan / join

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari
satu aktivitas digabungkan menjadi satu.

Status akhir

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah
diagram aktivitas memiliki sebuah status
akhir.
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Swimlane

Memisahkan

organisasi

bisnis

yang

bertanggung jawab terhadap aktivitas yang
terjadi.

Simbol tersebut jika digunakan dalam activity diagram sebagai berikut:

Gambar 2.5 Activity Diagram (Munawar, 2005).

d. Sequence Diagram
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah
scenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan message (pesan) yang
diletakkan diantara obyek- obyek ini di dalam use case. Komponen utama
sequence diagram terdiri atas obyek yang dituliskan dengan kotak segiempat
bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda panah pada waktu yang
ditunjukkan dengan proses vertical (Munawar, 2005).
Dalam sequence diagram terdapat dua simbol, yaitu actor yang digunakan
untuk menggambarkan pengguna sistem dan yang kedua, life line yang
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digunakan untuk menggambarkan kelas dan objek. Dalam sequence diagram
terdapat tiga relasi yaitu (Sumirat, 2015):
a. Create
Relasi ini digunakan untuk melakukan inisialisasi suatu objek.
b. Synchronous
Relasi ini digunakan untuk memaggil operasi atau method yang dimiliki
oleh suatu objek. Synchronous mengharuskan kita menyelesaikan satu
proses baru kemudian memanggil proses berikutnya.
c. Asynchronous
Relasi ini digunakan untuk memanggil operasi atau method yang dimiliki
oleh suatu objek. Asynchronous memberikan kita fasilitas untuk
menjalankan proses lain ketika proses sebelumnya belum selesai.
Tabel 2.5 Simbol – simbol pada Sequence Diagram.
Simbol
Aktor

Deskripsi
Orang, proses, atau sistem lain yang
berinteraksi dengan sistem yang akan
dikembangkan di luar sistem tersebut,
sehingga meskipun simbol aktor adalah

Aktor

gambar orang, tetapi aktor belum tentu
merupakan

orang,

sering

dinyatakan

menggunakan kata benda seperti : admin,
mahasiswa dan lain – lain.
Garis hidup / lifeline

Menyatakan kehidupan suatu objek.
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Objek

Menyatakan

objek

yang

berinteraksi

pesan.
Waktu aktif

Menyatakan objek dalam keadaan aktif
dan berinteraksi, semua yang terhubung
dengan waktu aktif

ini adalah sebuah

tahapan yang dilakukan didalamnya.

Pesan tipe create
<<create>>

Menyatakan suatu objek membuat objek
membuat objek yang lain, arah panah
mengarah pada objek yang dibuat.

Pesan tipe return

Menyatakan bahwa suatu objek yang telah
menjalankan suatu operasi atau metode
menghasilkan suatu kembalian ke objek
tertentu, arah panah mengarah pada objek
yang menerima kembalian.

Simbol tersebut jika digunakan dalam sequence diagram sebagai berikut:

Gambar 2.6 Sequence Diagram (Munawar, 2005).
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2.2.10 Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD adalah model jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur dan
relationship data (Ladjamudin, 2005).
Elemen – elemen dalam ERD dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6 Elemen- elemen ERD.
Simbol

Nama

Keterangan
Entity adalah segala sesuatu

Entitas

yang ada didalam sistem,
nyata

maupun

abstrak,

dimana data tersimpan atau
terdapat data

Atribut
Atribut

adalah

sifat,

karakteristik, atau elemen
dari tiap entitas maupun
relationship

Relationship
Relationship

merupakan

hubungan alamiah yang
terjadi antara entitas.
Link

Link

menghubungkan

antara entitas satu dengan
entitas lainnya.

1. Kardinalitas (Cardinality)
Kardinalitas relasi adalah tingkat hubungan yang terjadi antara entity di dalam
sistem. Tiga macam kardinalitas relasi yaitu :
a. One to One
Tingkat hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama
hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas ke dua, atau
sebaliknya. Kardinalitas One to One dapat dapat dilihat pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Cardinality One to One.

b. One to Many atau Many to One
Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu tergantung
pada arah hubungan itu dilihat. Kardinalitas One to Many atau Many to One dapat
dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Cardinality One to Many.

c.

Many to Many
Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas
akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya.
Kardinalitas Many to Many dapat dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Cardinality Many to Many.

2. Kunci atau key
Kunci atau key adalah atribut unik yang dapat digunakan untuk membedakan suatu
entitas dengan entitas lainnya dalam suatu himpunan entitas. Tidak ada lebih dari satu
entitas memiliki nilai-nilai yang sama untuk semua atributnya. Macam-macam jenis
kunci (key) diantaranya:

a. Primary key
Primary key adalah satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara
unik satu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari entity.
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Primary key memiliki tiga kriteria yaitu :
1.Key tersebut lebih natural digunakan sebagai acuan.
2. Key tersebut lebih sederhana.
3. Key tersebut terjamin keunikannya.
b. Foreign key (Kunci Tamu)
Foreign key merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada Primary Key pada
table lain. Foreign key terjadi pada suatu relasi yang memiliki cardinality one to
many atau many to many.

2.2.11 Website
Website atau situs merupakan kumpulan dari jaringan komputer besar dan kecil
yang terhubung pada jaringan telekomunikasi yang ada di seluruh dunia. Seluruh
manusia yang secara aktif berpartisipasi sehingga internet menjadi sumber daya
informasi yang sangat berharga.
Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum
dalam sebuah domain atau subdomain dan tempatnya berada di dalam Word Wide Web
(WWW) di internet. Unsur-unsur yang harus ada dalam penyediaan website atau situs
di antaranya sebagai berikut:
1. Nama Domain (Domain atau URL (Uniform Resource Locator)
Alamat unik di dalam dunia maya (internet) yang berguna untuk menemukan sebuah
website.
2. Rumah Tempat Website (Web Hosting)
Web Hosting merupakan ruangan yang terdapat dalam hardisk sebagai tempat
penyimpanan data, video, email, dan database yang nantinya akan ditampilkan di
dalam website tersebut.
3. Bahasa Program (Scripts Program)
Bahasa Program merupakan sarana yang digunakan untuk menterjemahkan setiap
perintah pada saat website tersebut sedang dijalankan. Contoh dari bahasa
program,yakni HTML, PHP, JavaScript, XML, dan JSP.
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4. Desain Website
Pendesaianan website merupakan hal yang penting. Faktor user friendly harus
diterapkan dalam pembuatan desain sebuah website.
5. Program Transfer Data ke Pusat Data
FTP (File Transfer Protocol) merupakan akses yang diberikan pada saat memesan
webhosting, FTP berguna untuk memindahkan file-file website yang ada pada
komputer ke pusat web hosting agar dapat terakses ke seluruh dunia (Yuhefizar,
2013).

2.2.12 XAMPP
XAMPP adalah perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi,
merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang
berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache, HTTP Server, MYSQL
database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl
(Riyanto, 2011).
2.2.13 Hypertext Preprocessor (PHP)
PHP

merupakan

script untuk

membuat

suatu

aplikasi

yang

dapat

terintergrasikan ke dalam halaman HTML, sehingga suatu halaman web tidak lagi
bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Penemu bahasa pemrograman ini
adalah Rasmus Lerdorf yang bermula dari keinginannya yang sangat sederhana. Ahli
tersebut ingin memiliki alat bantu (tools) dalam memantau pengunjung yang melihat isi
situs webnya (Sunarfrihantono, 2002).
2.2.14 Twitter Bootstrap
Twitter Bootstrap adalah sebuah alat bantu untuk membuat sebuah tampilan
halaman website yang dapat mempercepat pekerjaan seorang pengembang website
ataupun pendesain halaman website. Website yang dibuat dengan alat bantu ini memiliki
tampilan halaman yang sama atau mirip dengan tampilan halaman Twitter. Pada twitter
bootstrap desain tampilan halaman website dapat di ubah sesuai dengan kebutuhan
(Widyanto, 2013).
Twitter Bootstrap dibangun dengan teknologi HTML dan CSS yang dapat
membuat layout halaman website, tombol, tabel, form, navigasi, dan komponen lainnya
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dalam sebuah website hanya dengan memanggil fungsi CSS (class) dalam berkas HTML
yang telah didefinisikan. Selain itu juga terdapat komponen – komponen lainnya yang
dibangun menggunakan JavaScript (Hafiz Ridha, 2007).

2.2.15 CodeIgniter
CodeIgniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat Open Source dan
dapat digunakan untuk mempercepat pengembang dalam membuat sebuah aplikasi
web. Dilengkapi banyak library dan helper yang berguna di dalamnya dan tentunya
mempermudah proses development. CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka
yang berupa framework PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk
membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan
pengembang untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan
membuat dari awal. CodeIgniter dirilis versi pertama kali pada 28 Februari 2006. Versi
stabil terakhir adalah versi 2.2.1 (Basuki, 2014).
CodeIgniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat Open Source dan dapat
digunakan untuk mempercepat pengembangan dalam membuat sebuah aplikasi web.
Dilengkapi banyak library dan helper yang berguna di dalamnya dan tentunya
mempermudah proses development (Ridha Hafiz, 2007).
Keuntungan menggunakan framework codeIgniter:
a. Menghemat waktu pengembangan.
b. Reuse of code (penggunaan kembali code).
c. Bantuan Komunitas.
d. Kumpulan best practice.

MVC adalah sebuah pendekatan yang ditempuh untuk memisahkan aplikasi
menjadi 3 bagian, yaitu Model, View dan Controller. MVC memberikan struktur kepada
aplikasi, sehingga dapat dicapai “code reusability” (Basuki, 2014).
1. Model
Model merepresentasikan data yang digunakan aplikasi. Contoh data misalnya
database, RSS, atau data yang diperoleh dari pemanggilan API, dan aksi yang
melibatkan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) data.
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2. View
View adalah informasi yang ditampilkan kepada user melalui browser. Informasi yang
ditampilkan biasanya berupa file HTML atau kode PHP yang menyusun template
untuk sebuah website.
3. Controller
Controller adalah “business logic” bertugas sebagai jembatan antara model dan view.
Controller akan merespon HTTP request yang datang dari user melalui browser, dari
request ini controller akan menentukan proses yang akan dilakukan.
Berikut merupakan alur dari proses MVC pada codeIgniter seperti pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Konsep MVC (Basuki, 2014).
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Alat dan Bahan
Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi kenaikan pangkat ini antara
lain sebagai berikut:
1. Toshiba satelit L745 dengan spesifikasi processor Intel ® core ™ i3-2350M dengan
clock frekuensi 2.30 GHz, kapasitas RAM 2 GB.
2. Sistem operasi Windows 7 Pro-32-bit.
3. Microsoft Visio 2013 untuk mendisain sistem.
4. Menggunakan Framework PHP yaitu Codeigniter.
5. Menggunakan XAMPP sebagai Web Service.
6. MySql Phpmyadmin sebagai server database-nya.
7. Sublime Text 3 sebagai text editor.

3.2 Diagram Alir Penelitian
Berikut merupakan diagram alir dari proses pembuatan sistem informasi kenaikan
pangkat pada kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahap awal hingga tahap
akhir. Pada diagram alir penelitian ini terdapat beberapa tahapan yaitu studi literatur,
pengumpulan data, analisa, desain sistem, implementasi, pengujian dan pelaporan seperti
pada Gambar 3.1.
Pada Gambar 3.1 merupakan diagram alir penelitian yang digunakan untuk melihat
alur perencanaan proses pembuatan sistem informasi kepegawaian. Adapun urutan dalam
diagram alir penelitian diantaranya: mulai, studi literatur, pengumpulan data, analisa, desain
sistem, implementasi dan pengujian. Pada tahap pengujian sistem terdapat kondisi untuk
pengambilan keputusan yaitu jika sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna maka akan
dilanjutkan kembali ke tahap analisa sistem dan apabila sistem sudah sesuai dengan
kebutuhan pengguna maka akan dilanjutkan ke tahap pelaporan. Kebutuhan pengguna yaitu
apabila sistem telah dapat melakukan input data dokumen syarat kenaikan pangkat sesuai
dengan sistem yang telah berjalan pada kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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Mulai

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Analisa Sistem

Pengujian

Implementasi

Apakah sistem sudah
sesuai dengan kebutuhan
pengguna

Desain Sistem

Tidak

Ya
Dokumentasi

Selesai

Gambar 3.1 Digaram Alir Penelitian.

3.2.1

Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan memahami literatur yang berkaitan

dengan penelitian. Studi literatur yang dilakukan untuk membantu penulisan tugas akhir ini.
Studi literature juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem
menggunakan metode waterfall serta mempelajari hal yang terkait dengan perancangan
sistem informasi kenaikan pangkat, framework CodeIgniter dan twitter bootstrap yang
digunakan dalam membangun sistem.
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3.2.2

Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data dilakukan studi kasus pada kantor Gubernur Provinsi

Nusa Tenggara Barat dengan beberapa metode, diantaranya :
1. Metode Wawancara
Pada metode wawancara dilakukan wawancara kepada staf kepegawain untuk
mendapatkan informasi mengenai sistem kenaikan pangkat yang digunakan saat ini dan
informasi mengenai sistem yang diharapkan. Proses wawancara bertujuan untuk
mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi kenaikan
pangkat berupa data pegawai dan hard copy dokumen pegawai.
2. Metode Observasi
Pada metode observasi dilakukan untuk melihat secara langsung di bagian kepegawaian
untuk mengetahui proses sistem yang sedang berjalan pada kantor Gubernur Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

3.2.3

Analisa Sistem
Analisa sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang

menjadi pondasi dalam menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya.
Tahapan ini sangat penting karena menentukan bentuk sistem yang akan dibangun.

A. Analisa Sistem yang berjalan
Secara umum sistem yang sedang berjalan di kantor Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai berikut :
1. Pegawai mengusulkan kenaikan pangkat kepada Staf Tata Usaha.
2. Staf Tata Usaha menerima berkas usulan kenaikan pangkat, kemudian mengirim surat
perihal usulan kenaikan pangkat ke BKD dan Diklat melalui Biro Organisasi.
3. Biro Organisasi memverifikasi kelengkapan dokumen usulan kenaikan pangkat sebelum
di kirim ke BKD.
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4. BKD dan Diklat melakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen usulan kenaikan
pangkat sebelum di kirim ke BKN untuk mengetahui layak atau tidak pegawai tersebut
mendapatkan kenaikan pangkat.
5. BKD mengirim ke BKN berkas yang telah dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan
nota persetujuan kenaikan pangkat dari BKN sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan
Kenaikan Pangkat.
6. Dokumen yang telah lengkap dan memenuhi syarat maka akan menerima nota persetujuan
dari BKN, kemudian diterbitkan surat kenaikan pangkat di NTB yang akan dikembalikan
ke masing – masing SKPD dan pegawai yang bersangkutan seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 3.2.

Mulai

Pegawai mengusulkan
kenaikan pangkat

Staf tata usaha menerima
usulan kenaikan pangkat dan
dokumen kenaikan pangkat
kemudian mengirim surat
usulan kenaikan pangkat (Data
Berkas).

Dokumen tidak lengkap

Biro Organisasi menerima
surat usulan kenaikan pangkat
dan dokumen kenaikan
pangkat.

Verifikasi
kelengkapan
dokumen

Dokumen Lengkap

BKD dan Diklat

BKN

Mencetak Nota Dinas
dan Menerbitkan SK
Kenaikan Pangkat

Selesai

Gambar 3.2 Flowchart sistem yang sedang berjalan.
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B. Sistem yang akan diusulkan
Sistem yang akan diusulkan untuk proses kenaikan pangkat pada kantor Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Flowchart Gambar 3.3.

Mulai
Pegawai mengisi form
pengusulan kenaikan pangkat
dan form dokumen
pengusulan kenaikan pangkat
(Data elektronik)

Dokumen tidak lengkap

BKN menerima usulan
kenaikan pangkat dan
dokumen pegawai

Verifikasi
kelengkapan
dokumen

Dokumen Lengkap
Mencetak Nota Dinas dan
Menerbitkan SK Kenaikan
Pangkat

Selesai

Gambar 3.3 Flowchart sistem yang diusulkan.

Pada Gambar 3.3 merupakan flowchart sistem yang diusulkan untuk proses kenaikan
pangkat, pegawai mengisi form pengusulan kenaikan pangkat dan mengisi form
dokumen yang dibutuhkan dalam pengusulukan kenaikan pangat. Setelah proses
pengisian selesai maka akan dikirim ke BKN yang akan melakukan verifikasi
kelengkapan dari dokumen pengusulan kenaikan pangkat. Proses selanjutnya jika
dokumen lengkap maka akan di terbitkan nota dinas atau nota persetujuan dan SK
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kenaikan pangkat, jika dokumen belum lengkap maka pegawai mengirim ulang
dokumen pengusulan kenaikan pangkat.

C. Analisa Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem diperlukan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan
dalam menunjang kinerja sistem. Kebutuhan sistem yang tepat dan sesuai pada sistem
informasi kepegawaian dapat meningkatkan kinerja dari pegawai di kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat.
Kebutuhan sistem yang diperlukan untuk membuat sistem informasi kepegawaian
adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Kebutuhan perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk membangun sistem
informasi kepegawaian yaitu:
 Toshiba satelit L745 dengan spesifikasi processor Intel ® core ™ i3-2350M dengan
clock frekuensi 2.30 GHz, kapasitas RAM 2 GB.
2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)
Kebutuhan perangkat lunak (Software) yang digunakan untuk membangun sistem
informasi kepegawaian yaitu:
a. XAMPP
b. Sublime Text 3.
3. Kebutuhan Data
Kebutuhan data yang digunakan untuk membangun sistem informasi kenaikan
pangkat yaitu:
a. Data pribadi pegawai
Data pribadi pegawai terdiri dari : NIP, nama, jenis kelamin, Alamat, TMT golongan
terakhir, TMT berkala terakhir, Jabatan/ pekerjaan, pendidikan terakhir, golongan
ruang dan unit kerja.

34

b. Dokumen pegawai
1. Dokumen pegawai untuk kenaikan pangkat Jabatan Struktural terdiri dari :
 Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 SKP .
 Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat peryataan
pelantikan (SPP).
 Keputusan Pengangkatan dalam jabatan lama dan surat peryataan pelantikan
(SPP).
 STTPL/Diklatpim.
 Ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang belum mendapatkan pengakuan pada
kenaikan pangkat sebelumnya.
 Surat izin belajar.
 Keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS.
2. Dokumen pegawai untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional terdiri dari :
 Penetapan Angka Kredit (PAK) asli/ tanda tangan basah.
 Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 SKP.
 STTB/ ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang memperoleh peningkatan
pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional dan telah mendapatkan penilaian
pada PAK terakhir.
 Surat izin belajar.
 Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yang baru
mendapatkan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional tertentu.
 Keputusan pengangkatan dalam jenjang/ jabatan.
 Keputusan pembebasan sementara, bagi PNS yang telah 5 (lima) tahun tidak
dapat mengumpulkan angka kredit, kecuali yang menduduki jabatan
fungsional guru dan widyaiswara.
 Tanda lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
 Keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS.
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3. Dokumen pegawai untuk kenaikan pangkat Jabatan Reguler Fungsional Umum
terdiri dari :
 Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 SKP.
 STTB/ ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang memperoleh peningkatan
pendidikan.
 Surat izin belajar,
 Keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS.
c. Proses pada sistem informasi kenaikan pangkat
Proses yang dilakukan pada sistem informasi kenaikan pangkat yaitu:
a. Mengelola data pegawai.
b. Mengelola pengusulan kenaikan pangkat pegawai.
d. Informasi yang dihasilkan
Sistem informasi kenaikan pangkat menghasilkan informasi berupa:
a. Kelengkapan data pegawai.
b. Kelengkapan dokumen pengusulan kenaikan pangkat pegawai.

Analisis yang dilakukan dimodelkan dengan menggunakan UML (Unified Modeling
Language). Tahapan pemodelan dalam analisis tersebut antara lain pembuatan use case
diagram, class diagram, sequence diagram dan activity diagram. Bedasarkan hasil analisa
sistem yang sedang berjalan saat ini, Sistem informasi kenaikan pangkat yang akan dibangun
dapat menginputkan data-data pribadi dari pegawai dan pengusulan kenaikan pangkat
sehingg dapat tepat waktu ketika diterbitkan.

3.2.4

Perancangan (Design)
Tahap design merupakan tahap perancangan sistem atau penggambaran tentang

sistem yang dikembangkan akan bekerja. Pada sistem informasi kepegawaian, metode yang
digunakan untuk merancang sistem adalah unified modeling Language (UML). Metode ini
merupakan metode pemodelan sistem untuk merancang aplikasi berorientasi objek. Bentuk
UML yang digunakan dalam perancangan ini adalah use case diagram, class diagram,
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sequence diagram dan activity diagram . Berikut merupakan perancangan sistem informasi
Kenaikan Pangkat :

A. Use Case Diagram Sistem Informasi Kenaikan Pangkat
Rancangan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan
dibangun dapat menggunakan Use Case Diagram. Use Case Diagram sistem informasi
kenaikan pangkat digunakan untuk menjelaskan kegiatan dari aktor yang dapat dilakukan
oleh pegawai BKN dan pegawai gubernuran pada sistem. Use case diagram Sistem Informasi
Kenaikan Pangkat pada kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada
Gambar 3.4.
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Data
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Menghapus
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Gambar 3.4 Use Case Diagram Sistem Informasi Kenaikan Pangkat.
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Pada Gambar 3.4 merupakan use case diagram sistem informasi kenaikan pangkat yang
menggambarkan interaksi antara Petugas BKN dengan sistem. Petugas BKN memiliki
beberapa wewenang yaitu login ke sistem untuk dapat mengelola data pegawai, mengelola
usulan kenaikan pangkat dan mengelola aktivasi dan verifikasi. Pegawai memiliki wewenang
untuk melihat, menambah, mengedit, menghapus data pegawai, melihat, menambah,
menghapus, mengedit kenaikan pangkat dan melihat aktivasi.
B. Rancangan Database
ERD merupakan bentuk bagan yang menggunakan relasi dan entitas suatu informasi.
Diagram relasi entitas dibuat dengan menggunakan persepsi yang terdiri dari sekumpulan
objek dasar yaitu entitas dan hubungan antar entitas.
Perancangan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat menggunakan Entity Relationship
Diagram (ERD) seperti pada Gambar 3.5.

Id_riwayatpendidikan
jenjang

Nama_instansi

Id_pendidikan
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tamat
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Tmt_golonga
n_terakhir
Riwayat
pendidikan

m

pendidikan

Pendidikan_terakhir

NIP

Id_golongan

Id_golongan

Pegawai

Memiliki

m

nip
ijazah

Unit_kerja
m

Tgl_terdaftar

Jabatan_pekerjaan

Id_pedir

NIP

Dokumen_sk

Id_jabatan

m

penyelenggara

Id_pengajuan

tanggal
Riwayat
pengembangan
diri

nip

Tmt_jabatan

Riwayat jabatan

Nama_diklat

NIP

Memiliki

Melakukan

sertifikat

Id_pedir

Id_jabatan

Id_user

Id_pengajuan

nip
Memiliki

Jenis_golongan

Id_golongan

Tmt_berkala_
terakhir

Id_pendidikan

Pangkat_
golongan

Golongan

1

Jenis_kelamin

foto

1

nip

Id_user

keterangan

skpd

id

content

status

ditanggapi

Pengajuan

update
Memiliki

Syarat_pengajuan

Id_pangkat

No_sttpp

dokumen
tempat
keterangan

pesan

Pangkat

Username
password

Id_user

Id_pangkat
1

keterangan

nip

Tanggal_ditanggapi

angkatan

User/Admin

Mendapatkan

Id_pangkat

Nama_jabatan
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Gambar 3.5 Rancangan Database.
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C. Struktur Tabel
Pada pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksudkan untuk
dapat melakukan kegiatan – kegiatan dalam pengaturan pencarian data dan pembuatan
laporan yang dapat memudahkan sistem komputer. Sistem Informasi Kepegawaian ini
membutuhkan spesifikasi

file

untuk mempermudah dalam

melakukan kegiatan

pemrograman komputer, yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sampai Tabel 3.5.
Tabel 3.1 Tabel Pegawai.
No

Nama Field

Type

Size

Keterangan

1

NIP

Varchar

20

No Induk Pegawai
(PrimaryKey)

2

Nama

Varchar

30

Nama Pegawai

3

Alamat

Varchar

50

Alamat Pegawai

4

TMT_Golongan_terakhir

Date

Terhitung Mulai Tanggal
Golongan Pegawai

5

TMT_Berkala_terakhir

Date

Terhitung Mulai
Bekerja Berkala

6

Jabatan / pekerjaan

Varchar

30

7

Pendidikan_terakhir

Varchar

30

8

Jenis_Kelamin

Char

1

Jenis Kelamin Pegawai

9

Id_golongan

Int

11

10

Foto

11

Unit_kerja

12

Id_user

Golongan Ruang Pegawai
(Foreign Key)
Riwayat
jabatan
dari
pegawai
Riwayat pengembangan diri
dari pegawai
Id dari user

13

Tanggal_terdaftar

Text
Varchar

60

Int

11

Date

Tanggal

Jabatan atau pekerjaan
Pegawai
Pendidikan terakhir dari
pegawai

Tanggal
pegawai
membuat akun

saat
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Tabel 3.2 Tabel Golongan.
No

Nama Field

Type

Size

Keterangan

Int

AI

Primary Key pada tabel golongan
dengan Auto_Increment.

1

Id_Golongan

2

Jenis_Golongan

Varchar

10

Jenis Golongan Pegawai

3

Pangkat_Golongan

Varchar

25

Pangkat Golongan Pegawai

Tabel 3.3 Tabel Pangkat.
No

Nama Field

1

Id_Pangkat

2

Nama_Jabatan

Type

Size

Keterangan

Int

AI

Primary Key pada tabel pangkat
dengan Auto_Increment.

Varchar

30

Nama jabatan yang dimilki oleh
pegawai

Tabel 3.4 Tabel Pendidikan.
No

Nama Field

1

Id_Pendidikan

2

Jenjang

Type

Size

Keterangan

Int

AI

Primary Key pada tabel pendidikan
dengan Auto_Increment.

Varchar

30

Jenjang dari pegawai
menempuh pendidikan

dalam
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Tabel 3.5 Tabel Riwayat Pendidikan
No

Nama Field

Type

Size

Keterangan

1

Id_riwayatpendidikan

int

AI

Primary Key pada tabel riwayat
pendidikan dengan Auto_Increment.

2

Id_Pendidikan

int

5

Penomoran dari jenis pendidikan (Foreign
Key)

3

NIP

Varchar

30

Nomor Induk Pegawai (Foreign Key)

4

Tamat

Char

5

Jenis dokumen pegawai

5

Nama_Instansi

Varchar

60

Nama Instansi
pendidikan

6

ijazah

Varchar

80

Ijazah dari pegawai

pegawai

menempuh

Tabel 3.6 Tabel Riwayat Pengembangan Diri.
No

Nama Field

Type

Size

Keterangan

Int

AI

Primary
Key
pada
tabel
riwayat
pengembangan diri dengan Auto_Increment

1

Id_pendir

2

NIP

Varchar

20

Nomer Induk Pegawai (Foreign Key)

3

Tempat

Varchar

60

Tempat berlangsungnya Pelatihan atau diklat

4

Nama_Diklat

Varchar

60

Nama dari pelatihan atau diklat

5

NO_STTPP

100

Nomor dari pelatihan atau diklat

Varchar
6

7

Penyelenggara

Varchar

50

Penyelenggara dari pelatihan atau diklat

Angkatan

Varchar

5

Angkatan dilakukannya pelatihan atau diklat
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No

Nama Field

8

Keterangan

9

Sertifikat

Type

Size

Text

Varchar

Keterangan

Keterangan hasil dari diklat

60

Sertifikat dari pegawai

Tabel 3.7 Tabel Riwayat Jabatan.
No

Nama Field

Type

Size

Keterangan

int

AI

Primary Key pada tabel riwayat
jabatan diri dengan Auto_Increment

1

Id_Jabatan

2

NIP

Varchar

20

Nomer Induk Pegawai (Foreign Key)

3

SKPD

Varchar

80

Satuan Kerja Perangkat Daerah

4

TMT_Jabatan

5

Nomor_SK

Varchar

40

Nomor dari surat keputusan

6

Nama_Jabatan

Varchar

80

Nama jabatan dari pegawai

7

Keterangan

8

Dokumen_sk

Date

Terhitung Mulai Tanggal Jabatan

Text

Varchar

Tempat dari pegawai menjabat

40

Sk dari pegawai
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Tabel 3.8 Tabel Pengajuan.
No

Nama Field

Type

Size

Keterangan

Int

AI

Primary Key pada tabel
pengajuan diri
dengan
Auto_Increment

Varchar

20

Nomer Induk Pegawai (Foreign
Key)

1

Id_Pengajuan

2

NIP

3

Tanggal

4

Id_pangkat

int

5

Penomoran
dari
(Foreign Key)

5

Dokumen

Varchar

80

6

Status

int

1

Dokumen pengajuan kenaikan
pangkat
Status pengajuan

7

Ditanggapi

int

1

Diterima atau ditolak

8

Tanggal_ditanggapi

9

Id_user

10

Pesan

Text

11

Keterangan

Text

Date

Tanggal pengiriman

Date
Int

pangkat

Tanggal ditanggapi
5

Id dari pegawai
Pesan pengajuan ditolak atau
diterima
Keterangan dari pesan

D. Class Diagram
Class Diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar objek-objek yang ada
pada sistem. Struktur itu meliputi atribut – atribut dan method – method yang ada pada
masing- masing class. Class diagram pada sistem informasi kepegawaian dapat dilihat pada
Gambar 3.6.
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Model: riwayatpendidikan_model

1*

Controller:Pegawai/View

+function_construct()
+get_my_data()
+index()
+riwayatpd()
+riwayatjb()
+riwayatpedir()
+profile()
+profile_print()
+change_profile()
1
1
1

1

Controller:Pegawai/Dashboard
1
+function_construct()
+index()

1

+id_riwayatpendidikan(int 11)
primary key
+id_pendidikan(int 5)foreign key
+nip(varchar 200)
+nama_instansi(varchar 60)
+function_construct()
+get_fields()
+filter_fields()
+add_data()
+update _data()
+delete_data()
+get_row()
+get_result()
1*

1

Model: pedir_model

1
1*
1

Controller:Pegawai/Action
1*

1

+function_construct()
+get_my_data()
+riwayatpd_post()
+riwayatpd_delete()
+riwayatpd_update()
+riwayatjb_post()
+riwayatjb_delete()
+riwayatjb_update()
+riwayatpedir_post()
+riwayatpedir_delete()
+riwayatpedir_update()
+do_change_profile()
_upload()

1
1

1

Model: Jabatan_model

1
1*

+id_jabatan(int 11)primary key
+nip(varchar 20)
+skpd(varchar 80)
+tmt_jabatan(date)
+nomor_sk(varchar 40)
+nama_jabatan(varchar 80)
+keterangan(text)
+function_construct()
+get_fields()
+filter_fields()
+add_data()
+update _data()
+delete_data()
+get_row()
+get_result()

1*
Controller:Pegawai/Pengajuan

+function_construct()
+index()
+revisi()
-revisi_post_handler()
+delete()
+status()
+post()
-upload_dokumen

1

1

1
1*

Model: pengajuan_model

1*

Model: pegawai_model
+nip(varchar 20)primary key
+nama(varchar 30)
+alamat(varchar 50)
+tmt_golongan_terakhir(date)
+tmt_berkala_terakhir(date)
+jabatan_pekerjaan(varchar 30)
+pendidikan_terakhir(varchar 30)
+jenis_kelamin(char 1)
+id_golongan(int 5)
+foto(text)
1*
+unit_kerja(varchar 30)
+id_user(int 11)
+tanggal_terdaftar(date)
+function_construct()
+get_fields()
+filter_fields()
+add_data()
+update _data()
+delete_data()
+get_row()
+get_result()
+get_pegawai_data()
1*

+id_pendir(int 11)primary key
+nip(varchar 20)
+tempat(varchar 60)
+nama_diklat(60)
+no_sttpp(100)
+penyelenggara(varchar 50)
+angkatan(varchar 5)
+keterangan(text)
+function_construct()
+get_fields()
+filter_fields()
+add_data()
+update _data()
+delete_data()
+get_row()
+get_result()

1*

1*

1
Controller:Petugas/View
1

1*

1

+function_construct()
+pegawai()
-detail()
1

1

+id_pengajuan(int 11)primary key
+nip(varchar 20)
+tanggal(date)
+id_pangkat(int 5)
+dokumen(varchar 80)
+status(int 1)
+ditanggapi(int 1)
+tanggal_ditanggapi(date)
+id_user(int 5)
+pesan(text)
+keterangan(text)
+function_construct()
1*
+get_fields()
+filter_fields()
+add_data()
+update _data()
+delete_data()
+get_row()
+get_result()
+get_data()
+get_all_data()
1*

1
Controller:Petugas/Action

1*
1

1

+function_construct()
+pegawai_delete()

Controller:Petugas/Dashboard
Controller:Login(Welcome)

+function_construct()
+index()

1
+function_construction
+index()
-login_process()
-set_error()

Controller:Petugas/Pengajuan
1

1

1
1
1

1

View

+function_construction()
+get_user_by_username()
+ger_user_by_username_password() 1

1

1

1*
Model:Login

+function_construct()
+index()
+detail()
+cetak()
+action()
+delete()

1
1

+T_pegawai()
+T_riwayatpendidikan()
+T_jabatan()
+T_pedir()
+T_pengajuan()
+T_login()

1

Gambar 3.6 Class Diagram Sistem Informasi Kenaikan Pangkat.

44

E. Sequence diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar
sistem (termasuk pengguna dan display) berupa message yang digambarkan terhadap waktu.
Pada sequence diagram akan mengambarkan interaksi antar objek yang ada pada framework
codeigniter yaitu bagaiman interaksi antara model, view dan controller (MVC) pada
codeigniter dan penerapannya pada sistem. Berikut merupakan sequence diagram dari sistem
informasi Kepegawaian.
1. Sequence Diagram Admin (Petugas BKN)
Sequence diagram admin menjelaskan aktifitas admin di dalam sistem. Admin
memiliki beberapa aktifitas yaitu: login, mengelola data pengawai dan mengelola
data pengajuan kenaikan pangkat. Rincian aktifitas tersebut dapat dilihat pada
Gambar 3.7.

Admin

Controller:login

Model:Login

View:home

View:pegawai:
pengajuan

Controller:pegaw
ai: pengajuan

Model:pegawai:p
engajuan

Input user name dan
password
Login()
validasi

Return

Tampil_data()

login sukses()

input_form()
post_data()
CRUD_data()
Simpan_data()

Gambar 3.7 Sequence diagram admin (Petugas BKN).
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2. Sequence Diagram Pegawai
Sequence diagram pegawai menjelaskan aktifitas pegawai di dalam sistem.
Pegawai memiliki beberapa aktifitas yaitu: menginputkan data pegawai, data
riwayat jabatan, pendidikan, pengembangan diri dan melakukan pengusulan
kenaikan pangkat. Rincian aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Pegawai

Controller:login

Model:Login

Input user name dan
password

View:home

View:profil,
riwayatpd,riwayatj
b,riwayatpedir,syar
atpengajuan

Model:pegawai:
Controller:
add_data,update_
Pegawai:upda
data,delete_data
te,delete,post,

Login()
validasi

Return

Tampil_data()

login sukses()

input_form()
post_data()

CRUD_data()
Simpan_data()

Gambar 3.8 Sequence diagram pegawai.

F. Activity diagram
Activity diagram menggambarkan alur kerja sebuah urutan aktivitas pada suatu
proses. Berikut merupakan activity diagram sistem informasi kenaikan pangkat untuk aktor
petugas BKN seperti yang terlihat pada Gambar 3.9 dan untuk aktor pegawai seperti yang
terlihat pada Gambar 3.10.
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a. activity diagram untuk aktor petugas BKN
Aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor petugas BKN ketika telah login ke dalam
sistem dalam dilihat pada Gambar 3.9.

Login

Menampilkan Menu

Mengelola Data
Pegawai

Mengelola usulan
Kenaikan Pangkat

Mengelola Aktivasi
dan verifikasi

Gambar 3.9 Activity Diagram untuk aktor petugas BKN

Pada Gambar 3.9 diatas merupakan Activity Diagram untuk aktor petugas BKN, ketika
petugas tata usaha telah login ke sistem maka akan muncul tampilan menu yang terdiri
dari menu mengelola data pegawai, mengelola usulan kenaikan paagkat, mengelola
aktivasi dan mengelola verifikasi.
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Mengelola usulan
Kenaikan Pangkat (KP)
+queryMenambahKP()
+queryMenghapusKP()
+queryMengeditKP()
+queryMencariKP()
+queryMelihatKP()

b. activity diagram untuk aktor pegawai
Aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor petugas BKN ketika telah login ke dalam
sistem dalam dilihat pada Gambar 3.10.

Login

Menampilkan Menu

Mengelola Data
Pegawai

Menampilkan form
data pegawai

Mengelola usulan
Kenaikan Pangkat

Menampilkan form
pengajuan kenaikan
pangkat

Mengelola Aktivasi
dan verifikasi

Menampilkan status
pengajuan

Gambar 3.10 Activity Diagram untuk aktor pegawai

Pada Gambar 3.10 diatas merupakan Activity Diagram untuk aktor pegawai, saat
pegawai telah login ke dalam sistem maka akan muncul tampilan menu mengelola
data pegawai, menu pengusulan kenaikan pangkat dan menu aktivasi. Saat pegawai
memilih menu mengelola data pegawai maka pegawai dapat melihat kelengkapan
data diri pegawai dan saat pegawai memilih menu usulan kenaikan pangkat maka
pegawai akan dapat melihat kelengkapan berkas pengusulan kenaikan pangkat dan
layak atau tidak pegawai tersebut mendapatkan kenaikan pangkat serta menu
mengelola aktivasi dan verifikasi dimana pegawai dapat melihat apakah berkas atau
dokumen- dokumen persyaratan usulan kenaikan pangkat diterima atau ditolak,
petugas BKN akan menerbitkan nota persetujuan kenaikan pangkat serta SK
kenaikan pangkat.
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3.2.5 Perancangan antarmuka (design interface)
Perancangan interface dibuat sebagai gambaran mengenai program yang akan
dirancang yang terdiri dari form login seperti yang terlihat pada Gambar 3.11, desain beranda
seperti yang terlihat pada Gambar 3.12, desain tampilan menu data pegawai seperti yang
terlihat pada Gambar 3.13, desain tampilan menu data pengajuan seperti yang terlihat pada
Gambar 3.14, desain tampilan profil pegawai seperti yang terlihat pada Gambar 3.15, desain
tampilan riwayat pendidikan seperti yang terlihat pada Gambar 3.16, desain tampilan riwayat
jabatan seperti yang terlihat pada Gambar 3.17, desain tampilan riwayat pengembangan diri
seperti yang terlihat pada Gambar 3.18 dan desain tampilan pengajuan kenaikan pangakt
seperti yang terlihat pada Gambar 3.19. Berikut merupakan tampilan dari rancangan
antarmuka “Sistem Infomasi Kenaikan Pangkat Lingkup Kepegawaian pada Sekretariat
Daerah Provinsi NTB”.
1. Desain Form Login
Form Login digunakan sebagai keamanan sistem dari penyalahgunaan hak akses,
sehingga keamanan data dapat terjamin. Pada form login user diminta untuk memasukkan
Username dan password untuk dapat masuk kedalam sistem. Tampilan form login seperti
pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Form Login.
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2. Desain Beranda Petugas BKN
Pada saat petugas BKN telah berhasil login maka akan tampil halaman beranda yang
terdapat menu data pegawai dan data pengajuan seperti pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Desain Tampilan Beranda

Saat petugas BKN memilih menu data pegawai maka akan terlihat daftar dari
pegawai seperti yang terlihat pada Gambar 3.13 dan saat memilih menu data
pengajuan akan terlihat seperti pada Gambar 3.14.

Gambar 3.13 Desain Tampilan menu data pegawai.
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Gambar 3.14 Desain Tampilan menu data pengajuan.

Pada Gambar 3.14 merupakan tampilan menu data pengajuan, dimana terdapat namanama dari pegawai yang telah mengajukan usulan kenaikan pangkat.

3. Desain Tampilan Profil Pegawai

Gambar 3.15 Desain Profil Pegawai.

Pada Gambar 3.15 merupakan tampilan menu profil pegawai, dimana pegawai akan
melengkapi data diri sesuai dengan form yang telah disediakan.
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4. Desain Tampilan Riwayat Pendidikan Pegawai

Gambar 3.16 Desain Tampilan Riwayat Pendidikan.

Pada Gambar 3.16 merupakan desain tampilan menu dari riwayat pendidikan
pegawai, dimana pegawai akan mengisi riwayat pendidikan yang telah ditempuh
yaitu mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

5. Desain Tampilan Riwayat Jabatan Pegawai

Gambar 3.17 Desain Tampilan Riwayat Jabatan.

Pada Gambar 3.17 merupakan desain tampilan menu dari riwayat jabatan yang
terdapat form – form seperti nama jabatan, TMT jabatan, SKP, nomor SK dan
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keterangan, setelah pegawai mengisi data riwayat jabatan dengan lengkap maka akan
terlihat daftar dari riwayat jabatan tersebut.

6. Desain Tampilan Riwayat Pengembangan Diri Pegawai

Gambar 3.18 Desain Tampilan Riwayat Pengembangan Diri.

Pada Gambar 3.18 merupakan desain tampilan menu dari riwayat pengembangan diri
yang terdapat form form yaitu nama diklat, angkatan, no STTPP, penyelenggara,
tempat dan keterangan, setelah pegawai mengisi data riwayat dengan lengkap maka
akan terlihat daftar dari riwayat pengembangan diri tersebut.

7. Desain Tampilan Pengajuan Kenaikan Pangkat

Gambar 3.19 Desain Tampilan Pengajuan Kenaikan Pangkat
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Pada Gambar 3.19 merupakan desain tampilan menu dari pengajuan kenaikan
pangkat, pegawai akan memilih kenaikan pangkat yang diajukan dan memilih
dokumen syarat kenaikan pangkat dalam format pdf.

3.2.6

Implementasi
Tahapan selanjutnya adalah proses implementasi rancangan sistem yang sudah

dilakukan ke dalam bentuk bahasa pemrograman (coding). Pada pembuatan sistem informasi
Kepegawaian ini, menggunakan CodeIgniter sebagai framework-nya dimana dalam
pengaplikasiannya menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Seluruh
perancangan yang telah dilakukan, akan ditransformasikan ke dalam bentuk MVC sesuai
dengan kerangka dari CodeIgniter.
3.2.7

Pengujian
Tahap pengujian sistem merupakan tahap untuk melakukan uji coba terhadap sistem

yang sudah jadi dari tahapan sebelumnya yaitu implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan
uji coba untuk mengetahui sistem telah berjalan sesuai rancangan atau tidak. Metode yang
digunakan dalam tahap pengujian ini adalah metode black box. Metode black box merupakan
pengujian yang berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat lunak, untuk
mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan fungsional suatu
program. Pada Sistem Infomasi Kenaikan Pangkat pada kantor Gubernur Nusa Tenggara
Barat dilakukan pengujian sistem dengan metode black box yang berfokus untuk melakukan
pengujian terhadap aplikasi dengan cara mengecek satu persatu link yang ada apakah link
tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Apabila sistem telah sesuai
dengan rancangan maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan berupa skripsi.

3.2.8

Dokumentasi
Tahap dokumentasi dilakukan setelah sistem berfungsi sesuai dengan tujuan dan

rancangan yang telah dibuat, maka akan dilanjutkan ke tahap dokumentasi sistem dengan
pembuatan laporan. Laporan yang akan di buat terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

54

batasan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, rancangan interface, implementasi
rancangan ke dalam coding bahasa pemprogram dan pengujian sistem.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi
Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai implementasi rancangan sistem,
implementasi database sistem dan implementasi interface sistem. Selain itu, pada bab IV ini
juga akan membahas mengenai hasil dari sistem yang telah dibuat dan pengujian terhadap
sistem.
4.1.1 Implementasi Database
Database yang digunakan merupakan hasil dari perancangan pada bab sebelumnya,
dimana database yang dibuat yaitu sikp terdiri dari tabel_golongan, tabel_jabatan,
tabel_pangkat,tabel_pegawai,tabel_pendidikan,tabel_pengajuan,tabel_pengem
bagandiri,tabel_riwayatpendidikan,tabel_user,tabel_user_role,syarat_penga
juan

dan tabel_role_capabilities seperti yang terlihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Implementasi database sikp.
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Pada Gambar 4.1 terdapat tabel yang terdiri dari beberapa field – field untuk
menampung data- data yang diperlukan. Berikut merupakan rincian dari field – field dari
Gambar 4.1 seperti pada Gambar 4.2 tabel golongan, Gambar 4.3 tabel jabatan, Gambar
4.4 tabel pangkat, Gambar 4.5 tabel pegawai, Gambar 4.6 tabel pendidikan, Gambar 4.7
tabel pengajuan, Gambar 4.8 tabel pengembangan diri, Gambar 4.9 tabel user, Gambar
4.10 tabel user_role ,Gambar 4.11 tabel user_role_capabilities dan Gambar 4.12
syarat_pengajuan

1. Tabel golongan
Tabel golongan merupakan tabel yang berisi field- field mengenai golongan dari
pegawai negeri sipil seperti yang terlihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Field- field dalam tabel golongan.

2. Tabel jabatan
Tabel jabatan merupakan tabel yang berisi field – field mengenai riwayat jabatan
dari pegawai seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Field- field dalam tabel jabatan.
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3. Tabel pangkat
Tabel pangkat merupakan tabel yang berisi data dari nama jabatan atau jenis
kenaikan pangkat pilihan yang akan di usulkan oleh pegawai seperti yang terlihat
pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Field- field dalam tabel pangkat.

4. Tabel pegawai
Tabel pegawai merupakan tabel yang berisi field - field data diri dari pegawai yang
akan mengajukan kenaikan pangkat pada sistem seperti yang terlihat pada Gambar
4.5.

Gambar 4.5 Field- field dalam tabel pegawai.
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5. Tabel pendidikan
Tabel pendidikan tabel yang berisi field – field dari data pendidikan ditempuh
seperti yang terlihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Field- field dalam tabel pendidikan.

6. Tabel riwayatpendidikan
Tabel riwayatpendidikan merupakan tabel yang berisi field – field dari data
riwayat pendidikan pegawai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan pendidikan
terakhir yang telah ditempuh seperti yang terlihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Field- field dalam tabel riwayatpendidikan.
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7. Tabel pengajuan
Tabel pengajuan merupakan tabel yang berisi field – field untuk proses pengajuan
kenaikan pangkat pada sistem seperti yang terlihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Field- field dalam tabel pengajuan.

8. Tabel pengembangan diri
Tabel pengembangan diri merupakan tabel yang berisi field – field data dari
pegawai yang telah mengikuti pelatihan atau diklat seperti yang terlihat pada
Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Field- field dalam tabel pengembangan diri.
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9. Tabel user
Tabel user merupakan tabel yang berisi data – data dari pengguna sistem informasi
kenaikan pangkat yaitu pegawai gubernuran dan pegawai dari BKN yang
memverifikasi pengajuan kenaikan pangkat yang telah diusulkan seperti yang
terlihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Field- field dalam tabel user.

10. Tabel user_role
Tabel user_role

merupakan tabel kelompok atau level dari user yang

menggunakan sistem informasi kenaikan pangkat seperti yang terlihat pada Gambar
4.11.

Gambar 4.11 Field- field dalam user_role.
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11. Tabel user_role_capabilities
Tabel user_role_capabilities merupakan tabel hak akses dari masing – masing
user berdasarkan kelompok atau level dari user yang menggunakan sistem
informasi kenaikan pangkat seperti yang terlihat pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Field- field dalam user_role_capabilities.

12. Tabel syarat_pengajuan
Tabel syarat_pengajuan merupakan tabel yang berisi syarat – syarat dari
pengajuan seperti yang terlihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Field- field dalam syarat_pengajuan.
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4.1.2 Implementasi Class Sistem
Berdasarkan rancangan class diagram yang telah dibuat pada bab sebelumnya,
implementasi dari class telah sesuai dengan perancangan tersebut. Perancangan class
dibangun berdasarkan struktur pada framework Code Igniter yang terdiri dari MVC (Model,
View, Controller). Berikut merupakan implementasi class dari sistem informasi kenaikan
pangkat pada kantor Gubernur Nusa Nusa Tenggara Barat seperti yang terlihat pada Gambar
4.14 implementasi class pada model, Gambar 4.15 implementasi class pada controller dan
Gambar 4.16 implementasi class pada view.
1. Implementasi class pada model
Model digunakan untuk melakukan pengolahan database agar dapat saling
terhubung dengan sistem yang akan dibangun. Pada model juga berisi perintah –
perintah untuk memanipulasi data seperti insert, update, delete, search. Pada sistem
informasi kenaikan pangkat terdapat sembilan model yaitu model user,
golongan_model,

jabatan_model,

login_model,

pedir_model, pegawai_model, pendidikan_model

pangkat_model,

dan pengajuan_model

seperti yang terlihat pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 implementasi class pada model.

63

2. Implementasi class pada controller
Controller merupakan penghubung antara model dengan view. Pada controller
terdapat class yang dapat memproses permintaan dari view pada struktur database
yang terdapat di model. Pengimplementasian controller pada sistem informasi
kenaikan pangkat terdiri dari lima belas class yang memiliki fungsinya masing masing yaitu controller action.php, index.php, pengajuan.php, view.php,
action.php
view.php

(pada petugas), index.php (pada petugas), pengajuan.php,

(pada petugas), view.php admin.php

(pada petugas), index.php,

login.php, logout.php, register.php, user.php

seperti yang terlihat pada

Gambar 4.15.

Gambar 4.15 implementasi class pada controller.

3. Implementasi class pada view
View merupakan bagian yang akan menyajikan tampilan user interface pada sebuah
website pada pengguna , dimana pada sistem informasi kenaikan pangkat view
dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu petugas ( pegawai BKN) dan pegawai
(pegawai kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat) seperti yang terlihat pada Gambar
4.16.
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.

Gambar 4.16 implementasi class pada view.

4.1.3 Implementasi Interface Sistem
Interface sistem merupakan antar muka yang berinteraksi secara langsung dengan
pengguna. Dalam implementasi interface sistem informasi kenaikan pangkat, telah
dikembangkan berdasarkan perancangan pada bab sebelumnya. Pada interface sistem
informasi kenaikan pangkat terdiri dari interface administrator, user dan halaman
daftar user. Berikut merupakan rincian dari tiap – tiap interface:
1. Interface Administrator ( Pegawai BKN )
a. login administrator
Interface Login Administrator merupakan suatu interface yang digunakan oleh
admin (Pegawai BKN) untuk masuk ke dalam sistem dengan melakukan proses
login. Saat admin melakukan proses login di perlukan data – data berupa nama
pengguna dan kata sandi seperti yang terlihat pada interface login administrator
dan cuplikan source code controller login admin.

Gambar 4.17 Interface login administrator.
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Cuplikan source code 4.1 controller login administrator .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

function __login_process(){
$username = isset($this->posted_data['xhpd_username'])
? $this->posted_data['xhpd_username'] : '';
$password = isset($this->posted_data['xhpd_password'])
? $this->posted_data['xhpd_password'] : '';
$this->set_data('username', $username);
if(empty($username)){
$this->set_data('error', 'username');
$this->__set_error("Maaf, masukkan nama pengguna
Anda dulu..");
return;
}elseif(empty($password)){
$this->set_data('error', 'password');
$this->__set_error("Maaf, masukkan kata sandi
Anda dulu..");
return;
}
$user = $this->model->get_user_by_username($username);
if(!empty($user)){
$passdb = $user['password'];
if(md5($password) !== $passdb){
$this->set_data('error', 'password');
$this->__set_error("Maaf, kata sandi Anda
salah..");

Pada cuplikan source code 4.1 adalah souce code controller login, yang dimana terdapat
variable $usernama untuk menampung informasi username dan variable $password untuk
menampung informasi password yang diinput dan disubmit oleh user melalui form login.
Pada baris ke-16 merupakan fungsi dari model user yang digunakan untuk memproses atau
mengambil data user saat proses login. Alur prosesnya adalah pertama controller mengambil
informasi data user melalui model dengan menggunakan fungsi atau method
get_user_by_username()

berdasarkan informasi username dari user. Setelah data diproses

dan jika data user tersedia, proses selanjutnya adalah mencocokkan password user dari
inputan form dengan password yang ada pada database. Sebelum mencocokkan data
password, terlebih dahulu password yang diinput user dari form dilakukan proses enkripsi
menggunakan metode md5(). Jika password sama maka proses login berhasil dan user akan
dialihkan ke halaman dashboard administrator. Sebaliknya, jika password tidak cocok maka
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akan dialihkan kembali ke form login dengan menyampaikan pesan bahwa informasi kata
sandi salah.
b. Interface home administrator
Setelah admin (Pegawai BKN) berhasil login ke dalam sistem maka akan
terlihat tampilan halaman home administrator yang terdiri dari menu pengawai
dan data pengajuan.

Gambar 4.178 Interface home administrator.

c. Interface data pegawai dan detail pegawai
Halaman data pegawai adalah halaman yang berisi tentang data – data dari
pegawai seperti terlihat pada interface data pegawai. Pada halaman ini, admin
(Pegawai BKN) dapat melihat detail dari pegawai dengan menuju link lihat
detail profil seperti terlihat pada interface detail pegawai.

Gambar 4.19 Interface data pegawai.
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Gambar 4.20 Interface detail pegawai.

d. Interface data pengajuan
Halaman data pengajuan adalah halaman saat admin (pegawai BKN) melihat
data – data dari pegawai yang telah mengajukan kenaikan pangkat. Pada
halaman pengajuan ini terdapat beberapa pilihan status pengajuan yaitu lihat
semua, disetujui, pending/revisi dan ditolak seperti yang terlihat pada Interface
status data pengajuan. Setelah itu admin (Pegawai BKN) akan menuju ke link
detail untuk melihat kelengkapan dokumen pengajuan kenaikan pangkat yang
diajukan oleh pegawai dan melakukan proses cetak data pengajuan. Data
pengajuan kenaikan pangkat yang telah diusulkan akan di verifikasi oleh admin
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(Kasubbag) setelah melihat kelengkapan dokumen syarat kenaikan pangkat
yang telah diajukan seperti yang terlihat pada Gambar 4. 23.

Gambar 4.21 Interface status data pengajuan.

Gambar 4.22 Interface detail pengajuan kenaikan pangkat.
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Gambar 4.23 Interface detail pengajuan kenaikan pangkat.
Cuplikan source code 4.2 ubah data pengajuan.
1.
2.
3.

public function action(){
// ambil data post
$post = $this->input->post();

4.
5.
6.
7.

if(!current_user()->role->can('moderasi_pengajuan')){
show_error('Maaf, Anda tidak diijinkan untuk
melakukan aksi ini.', 200, 'Akses Ditolak');
}

8.
9.

$id_pengajuan = (int) (isset($post['id_pengajuan']) ?
$post['id_pengajuan'] : 0);

10.
11.
12.

// ambil id_user petugas
$id_user = (int) current_user()->get('id');
$tanggal = date('Y-m-d'); // tanggal ditanggapi

13.
14.
15.

$post['id_user'] = $id_user;
$post['tgl_ditanggapi'] = $tanggal;
$post['ditanggapi'] = 1;

16.
17.

$update = $this->pengajuan_model->update($post,
compact('id_pengajuan'));

18.
19.
20.
21.

if($update){
$this->session->set_flashdata('message', 'Proses
berhasil dilakukan.');
redirect($ref);
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22.
23.
24.
25.

}else{
$this->session->set_flashdata('message', 'Proses
gagal dilakukan. Sepertinya terjadi kesalahan pada sistem.');
redirect($ref);
} } }

Pada cuplikan source code 4.2 adalah souce code controller petugas pengajuan. pada baris
ke-3 merupakan statement pengambilan data yang dikirim oleh user admin melalui halaman
detail pengajuan dan data tersebut disimpan pada variable $post. Pada baris ke-4 adalah
sistem melakukan proses pengecekan terhadap hak akses user yaitu hak akses untuk
mengelola data pengajuan. jika user tidak memiliki hak untuk akses tersebut maka sistem
memberikan pesan seperti pada baris k-5.
Pada baris ke-8 hingga baris ke-15 merupakan statement untuk menyiapkan data yang akan
diproses ke database. Pada baris ke-16 merupakan statement untuk memproses data, yaitu
proses update data pengajuan dengan primary key id_pengajuan. Jika proses berhasil, user
admin akan dialihkan kembali ke halaman detail pengajuan dengan pesan proses telah
berhasil dilakukan dan sebaliknya.

Gambar 4.24 Interface data kenaikan pangkat yang disetujui.

Setelah admin menuju ke link detail maka akan menampilkan halaman detail pengajuan
kenaikan pangkat dan melakukan proses cetak data pengajuan seperti yang terlihat pada
interface cetak data pengajuan.
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Gambar 4.25 Interface cetak data pengajuan.

2. Interface User ( Pegawai Gubernuran )
Interface user adalah interface yang digunakan oleh pegawai gubernuran sebagai
pengguna untuk berinteraksi dengan sistem saat akan melakukan proses pengajuan
kenaikan pangkat dengan melengkapi data – data dari setiap menu yang terdapat
pada sistem.
a. Interface home user
Setelah berhasil melakukan proses login, maka pegawai gubernuran akan di
rujuk ke halaman user yang terdapat beberapa menu yaitu menu data profil,
riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat pengembangan diri

dan

pengajuan. Pada halaman user terdapat alur dari proses pengajuan kenaikan
pangkat yaitu melengkapi data profil kemudian mengajukan kenaikan pangkat
dan melihat pengajuan kenaikan pangkat seperti yang terlihat pada interface
home user.
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Gambar 4.26 Interface home user.

b. Halaman Data profil pegawai
Halaman data profil pegawai merupakan halaman yang berisi tentang data –
data diri pegawai, riwayat pendidikan, riwayat jabatan dan riwayat
pengembangan diri seperti yang terlihat pada interface halaman data profil
pegawai.

Gambar 4.27 Interface halaman data profil pegawai.

73

c.

Data Riwayat Pendidikan
Halaman data riwayat pendidikan yaitu halaman yang berisi data dari
pendidikan yang telah di tempuh oleh pegawai mulai dari jenjang sekolah dasar
hingga jenjang sarjana seperti yang terlihat pada interface halaman riwayat
pendidikan , jika pegawai akan mengubah data riwayat pendidikan maka dapat
dilakukan dengan mengklik tombol edit seperti yang terlihat pada interface
halaman edit riwayat pendidikan.

Gambar 4.28 Interface halaman riwayat pendidikan.

Gambar 4.29 Interface halaman edit riwayat pendidikan.
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Cuplikan source code 4.3 Source edit riwayat pendidikan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

public function update($new_data = array(), $where = array()){
if(empty($new_data) || empty($where)){
return FALSE;
}
// filter new data
$new_data = $this->__filter_fields($new_data);
// filter where
$where = $this->__filter_fields($where);
// where
$this->db->where($where);
// update
$update = $this->db->update($this->_table_name,
$new_data);
if($update){
return TRUE;
}else{
return TRUE;
}
}

Pada cuplikan source code 4.3 adalah souce code model riwayat pendidikan, baris ke-1
function update()

merupakan nama fungsi atau method model riwayat pendidikan yang

dimana fungsinya untuk melakukan proses update terhadap data riawayat pendidikan.
Variable $new_data dan $where merupakan parameter dari method tersebut. Yang dimana
variable $new_data yang berisikan data array dengan nama field pada tabel pendidikan
sebagai array_key yang digunakan untuk menampung data terbaru pada proses update.
Variable $where merupakan variable yang juga berisikan data array dengan nama field
primary key pada tabel pendidikan sebagai array_key untuk menampung data field tabel
pendidikan sebagai kriteria data yang akan digunakan sebagai field kunci pada proses update.
Misalkan $where = array(‘id_pendidikan’ => 1). Pada baris ke – 12 merupakan fungsi
untuk menjalankan proses update data. Jike proses update berhasil, maka fungsi method akan
mengembalikan data dengan tipe boolean yaitu true. Sedangkan jika proses gagal, maka
fungsi method akan mengembalikan data dengan tipe boolean yaitu false.
d. Data Riwayat Jabatan
Halaman data riwayat jabatan yaitu halaman yang berisi data- data dari jabatan
yang pernah dimiliki oleh pegawai terdiri dari nama jabatan, SKPD, TMT
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jabatan, Nomor SK,keterangan dan dokumen SK seperti yang terlihat pada
interface halaman riwayat jabatan.

Gambar 4.30 Interface halaman riwayat jabatan.

e. Data riwayat Pengembangan Diri
Halaman riwayat pengembangan diri yaitu halaman yang berisi tentang riwayat
pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh pegawai sejak menjadi pegawai
negeri sipil terdiri dari nama diklat, angkatan, penyelenggara, tempat, NO.
STTPP, keterangan dan file upload sertifikat seperti yang terlihat pada interface
halaman riwayat pengembangan diri.
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Gambar 4.31 Interface halaman riwayat pengembangan diri.

f. Pengajuan Kenaikan Pangkat
Halaman pengajuan kenaikan pangkat adalah halaman yang berisi pilihan
kenaikan pangkat yang akan diajukan oleh pegawai terdiri dari pilihan
struktural, fungsional, pejabat negara, non struktural, KORPRI dan regular
(fungsional umum) dan pilihan dokumen syarat pengajuan kenaikan pangkat
berupa file pdf seperti yang terlihat pada interface halaman pengajuan kenaikan
pangkat. Setelah pegawai mengirim pengajuan kenaikan pangkat maka pegawai
akan menunggu konfirmasi dan verifikasi dari petugas BKN seperti yang
terlihat pada interface halaman menunggu konfirmasi dan verifikasi. Proses
selanjutnya ketika pengajuan kenaikan pangkat telah disetujui maka akan akan
menampilkan pesan status diterima seperti yang terlihat pada interface halaman
status diterima dan apabila pengajuan ditolak maka akan menampilkan pesan
ditolak seperti yang terlihat pada interface halaman status ditolak. Saat pegawai
mendapatkan pesan pengajuan kenaikan pangkat ditolak, maka pegawai dapat
melakuan revisi terhadap pengajuan kenaikan pangkat dengan melengkapi
kembali data atau dokumen sesuai dengan pesan dari petugas BKN seperti yang
terlihat pada interface halaman status revisi.
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Gambar 4.32 Interface halaman pengajuan kenaikan pangkat.
Cuplikan source code 4.4 upload dokumen.
1.
2.
3.

private function __upload_dokumen($nip = ''){
// load upload library
$this->load->library('upload');

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

$this->upload->initialize(array(
'allowed_types' => 'pdf',
'upload_path' => FCPATH . 'asset/dokumen/',
'is_image' => FALSE,
'overwrite' => TRUE,
'file_name' => 'pengajuan_doc_'. trim($nip)
));

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

$upload = $this->upload->do_upload('dokumen');
if($upload){
$data = $this->upload->data();
return $data['file_name'];
}else{
return '';
}
}

Pada cuplikan source code 4.4 adalah souce code controller pengajuan untuk
proses upload dokumen. Pada baris k-3 merupakan statement untuk memanggil
library upload pada CodeIgniter. Pada baris ke-4 merupakan pengaturan
library upload. dengan 'allowed_types'

=>

'pdf'

pada baris ke-5
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merupakan pilihan untuk menentukan type atau jenis dari file yang akan di
upload, baris ke-6 yaitu 'upload_path' => FCPATH . 'asset/dokumen/'
adalah pilihan untuk informasi lokasi tempat file upload akan disimpan yaitu di
folder asset. Baris ke-11 merupakan statement yang digunakan untuk
melakukan proses upload dokumen .

Gambar 4.33 Interface halaman menunggu konfirmasi dan verifikasi

Gambar 4.34 Interface halaman status diterima.
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Gambar 4.35 Interface halaman status ditolak.

Gambar 4.36 Interface halaman status revisi.
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4.2 Pengujian Sistem
Tahap pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui sistem telah berjalan sesuai
dengan sistem yang telah diusulkan. Pengujian sistem yang digunakan adalah dengan metode
black box, hasil dari pengujian black box akan di jelaskan pada subbab 4.2.1.
4.2.1 Hasil Pengujian Metode Black Box
Metode black box merupakan pengujian yang berfokus pada pengujian persyaratan
fungsional perangkat lunak, untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai
dengan persyaratan fungsional suatu program. Berikut merupakan penjabaran dari fungsi –
fungsi yang ada pada Sistem Informasi Kenaikan Pangkat pada Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat menggunakan pengujian black box:
1. Fungsi pada Administrator
a. Fungsi Login Administrator
Fungsi login administrator dilakukan untuk menguji apakah fungsi pada
proses login admin telah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian proses
login admin akan dijelaskan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Pengujian black box fungsi login administrator.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang Diharapkan

Hasil

Kesimpulan

Pengujian
1.

Form pengguna dan Proses login gagal dan
kata sandi di isi dengan

akan menampilkan

data yang tidak sesuai.

kembali halaman login

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

admin.
2.

Form pengguna dan Proses login berhasil
kata sandi di isi dengan

dan admin dapat masuk

data yang benar sesuai

kehalaman admin.

dengan database.

Pada pengujian Tabel 4.1 terdapat beberapa variasi dalam input data yaitu apabila
data yang di input tidak sesuai maka admin tidak dapat login ke dalam sistem dan
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dirujuk ke halaman login sedangkan bila data yang di input sesuai dengan database
maka admin akan dapat login ke dalam sistem.
b. Fungsi Delete Data Pegawai
Fungsi delete data pegawai merupakan fungsi untuk menghapus data dari
pegawai yang ada di dalam database. Admin (pegawai BKN) dapat
menekan tombol delete yang ada pada setiap baris nama dari pegawai.
Pengujian proses delete data pegawai akan dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengujian black box fungsi delete data pegawai.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan

Terdapat notifikasi “

pada salah satu data

Apakah anda yakin?

pegawai.

Jika dihapus, data ini

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

tidak bisa
dikembalikan lagi.”
2.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data pegawai yang

anda yakin? Jika

ada di list daftar

dihapus, data ini tidak

pegawai dan data di

bisa dikembalikan lagi”

dalam database akan

jika dipilih OK.

terhapus.

Pada notifikasi “Apakah

Data pegawai yang ada

anda yakin? Jika

di list daftar pegawai

dihapus, data ini tidak

dan data di dalam

bisa dikembalikan lagi”

database tidak akan

jika dipilih Cancel.

terhapus.
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c.

Fungsi Delete Data Pengajuan
Fungsi Delete Data Pengajuan merupakan fungsi untuk menghapus data dari
pegawai yang telah mengajukan kenaikan pangkat dan menghapus data
pengajuan pangkat yang ada pada database. Admin (pegawai BKN) dapat
menekan tombol delete yang ada pada setiap baris nama dari pegawai.
Pengujian proses delete data pengajuan akan dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pengujian black box fungsi delete data pengajuan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan

Terdapat notifikasi “

pada salah satu data

Apakah anda yakin?

pengajuan kenaikan

Jika dihapus, data ini

pangkat pegawai.

tidak bisa

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

dikembalikan lagi.”
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data pegawai yang

anda yakin? Jika

ada di list daftar

dihapus, data ini tidak

pengajuan kenaikan

bisa dikembalikan lagi”

pangkat pegawai dan

jika dipilih OK.

data di dalam
database akan
terhapus.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data pengajuan

anda yakin? Jika

kenaikan pangkat

dihapus, data ini tidak

yang ada di list daftar

bisa dikembalikan lagi”

pengajuan kenaikan

jika dipilih Cancel.

pangkat dan data di
dalam database tidak
akan terhapus.
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d.

Fungsi Terima dan Tolak Data Pengajuan
Fungsi Terima Data Pengajuan merupakan fungsi untuk menerima pengajuan
kenaikan pangkat, jika dokumen syarat pengajuan kenaikan pangkat yang dikirim
oleh pegawai gubernuran telah lengkap. Selanjutnya terdapat fungsi menolak
data pengajuan kenaikan pangkat, jika dokumen syarat kenaikan pangkat tidak
lengkap atau tidak sesuai dengan pilihan kenaikan pangkat yang diajukan.
Pengujian proses terima dan tolak data pengajuan akan dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pengujian black box fungsi terima dan tolak data pengajuan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol terima di tekan

Terdapat notifikasi

pada salah satu data

“Proses telah berhasil

pengajuan kenaikan

dilakukan.”

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

pangkat pegawai.
2.

Tombol tolak di tekan

Terdapat notifikasi

pada salah satu data

“Berikan pesan terkait

pengajuan kenaikan

penolakan (jika

pangkat pegawai.

ditolak).”

2. Fungsi pada User
a. Fungsi Login User (Pegawai Gubernuran)
Fungsi Login User (Pegawai Gubernuran) merupakan fungsi untuk masuk ke
dalam sistem dengan menginputkan nama pengguna dan kata sandi. Pengujian
proses login pegawai akan dijelaskan pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Pengujian black box fungsi login user.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Kesimpulan

Diharapkan

Pengujian

Form pengguna dan kata

Proses login gagal dan

Sesuai

Valid

sandi di isi dengan data yang

akan menampilkan

tidak sesuai.

kembali halaman

Sesuai

Valid

login pegawai.
2.

Form pengguna dan kata

Proses login berhasil

sandi di isi dengan data yang

dan pegawai dapat

benar

masuk kehalaman

sesuai

dengan

database.

pegawai.

b. Fungsi tambah data profil pegawai
Fungsi tambah data profil pegawai merupakan fungsi yang dilakukan untuk
mengisi profil lengkap dari pegawai. Pengujian proses tambah data profil
pegawai akan dijelaskan pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Pengujian black box fungsi tambah data profil pegawai.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang Diharapkan

Hasil

Kesimpulan

Pengujian
1.

Beberapa form profil

Proses penyimpanan

pegawai dikosongkan

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

tidak dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

“Please select an item
in the list”.
2.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

berhasil dan tersimpan

simpan.

pada database.
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c. Fungsi edit data profil pegawai
Fungsi edit data profil pegawai merupakan fungsi yang dilakukan untuk
merubah data profil dari pegawai yang telah sudah ada dan merubah data di
database. Pengujian proses edit data profil pegawai akan dijelaskan pada Tabel
4.7.
Tabel 4.7 Pengujian black box fungsi edit data profil pegawai.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Salah satu atau lebih form

Proses penyimpanan

profil pegawai dikosongkan

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

tidak dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

“Please select an item
in the list”.
2.

3.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang lengkap

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

berhasil dan tersimpan

simpan.

pada database.

Belum melakukan

Tidak terjadi proses

perubahan terhadap data

penyimpanan data,

profil pegawai kemudian

terdapat notifikasi

menekan tombol simpan.

“Maaf, tidak ada data
yang diubah” dan akan
kembali ke halaman
profil pegawai.

d. Fungsi tambah data riwayat pendidikan
Fungsi tambah data riwayat pendidikan merupakan fungsi yang digunakan
untuk menambah data – data dari pendidikan yang telah di tempuh oleh pegawai
dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengujian proses tambah
data riwayat pendidikan akan dijelaskan pada Tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Pengujian black box fungsi tambah data riwayat pendidikan.
NO

Skenario

Hasil yang Diharapkan

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Pengujian
1.

Salah form data

Proses penyimpanan

riwayat

data riwayat

pendidikan

pendidikan tidak dapat

dikosongkan

dilakukan dan ada

kemudian

notifikasi “Please fill

menekan tombol

out this field”.

simpan.
2.

Semua form diisi

Proses penyimpanan

dengan data yang

data riwayat

diperlukan

pendidikan berhasil dan

kemudian

tersimpan pada

menekan tombol

database.

simpan.
3.

Sebagian data

Proses penyimpanan

riwayat

riwayat pendidikan

pendidikan diisi

tidak dapat dilakukan

dan menekan

dan ada notifikasi

tombol simpan.

“Please fill out this
field”.

4.

Seluruh form

Tidak terjadi proses

riwayat

penyimpanan data

pendidikan diisi,

riwayat pendidikan dan

kosong seluruhnya

pegawai akan dirujuk

dan sebagian terisi

ke halaman riwayat

kemudian

pendidikan.

menekan tombol
BATAL.

87

Pada pegujian keempat terdapat beberapa kondisi yaitu ketika seluruh form
riwayat pendidikan diisi, kosong seluruhnya dan sebagian diisi, kemudian
menekan tombol batal maka tidak terjadi proses penyimpana data riwayat
pendidikan dan pegawai akan dirujuk ke halaman riwayat pendidikan.

e. Fungsi edit data riwayat pendidikan
Fungsi edit data riwayat pendidikan merupakan fungsi yang digunakan untuk
merubah data dari riwayat pendidikan pegawai yang sudah ada dan tersimpan
di database. Pengujian proses edit data riwayat pendidikan akan dijelaskan pada
Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Pengujian black box fungsi edit data riwayat pendidikan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Beberapa form data

Proses

riwayat pendidikan

penyimpanan data

dikosongkan kemudian

riwayat pendidikan

menekan tombol

tidak dapat

simpan.

dilakukan dan ada

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

notifikasi “Please
fill out this field”.
2.

Semua form diisi

Proses

dengan data yang

penyimpanan data

diperlukan kemudian

riwayat pendidikan

menekan tombol

berhasil dan

simpan.

tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses

pendidikan diisi dan

penyimpanan

menekan tombol

riwayat pendidikan

simpan.

tidak dapat
dilakukan dan ada
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notifikasi “Please
fill out this field”.
4.

Belum melakukan

Proses

perubahan data

penyimpanan tidak

kemudian menekan

berjalan dan

tombol BATAl.

dirujuk ke halaman

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

riwayat pendidikan
5.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

pendidikan diisi,

perubahan data

kosong seluruhnya dan

riwayat pendidikan

sebagian terisi

dan pegawai akan

kemudian menekan

dirujuk ke halaman

tombol BATAL.

riwayat pendidikan.

f. Fungsi hapus data riwayat pendidikan
Fungsi hapus data riwayat pendidikan merupakan fungsi yang digunakan untuk
menghapus data yang sudah ada dan di dalam database. Pengujian proses hapus
data riwayat pendidikan akan dijelaskan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Pengujian black box fungsi delete data riwayat pendidikan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan pada

Terdapat notifikasi “

salah satu data riwayat

Apakah anda yakin?”

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

pendidikan.
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pendidikan yang

OK.

sudah ada dan data di
dalam database akan
terhapus.
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NO

Skenario Pengujian

3.

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pendidikan yang

Cancel.

sudah ada dan data di

Sesuai

Kesimpulan

Valid

dalam database tidak
akan terhapus.

g. Fungsi tambah data riwayat jabatan
Fungsi tambah data riwayat jabatan merupakan fungsi yang digunakan untuk
menambah data – data dari jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Pengujian
proses tambah data riwayat jabatan akan dijelaskan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Pengujian black box fungsi tambah data riwayat jabatan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Salah form data riwayat

Proses penyimpanan

jabatan dikosongkan

data riwayat jabatan

kemudian menekan tombol

tidak dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

“Please fill out this
field”.
2.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data riwayat jabatan

kemudian menekan tombol

berhasil dan riwayat

simpan.

jabatan tersimpan
pada database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses penyimpanan

jabatan diisi dan menekan

riwayat jabatan tidak

tombol simpan.

dapat dilakukan dan
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ada notifikasi “Please
fill out this field”.
4.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

Sesuai

pendidikan diisi, kosong

penyimpanan data

seluruhnya dan sebagian

riwayat jabatan dan

terisi kemudian menekan

pegawai akan dirujuk

tombol BATAL.

ke halaman riwayat

Valid

jabatan.

Pada pegujian keempat terdapat beberapa kondisi yaitu ketika seluruh form riwayat
jabatan diisi, kosong seluruhnya dan sebagian disii, kemudian menekan tombol batal
maka tidak terjadi proses penyimpana data riwayat jabatan dan pegawai akan
dirujuk ke halaman riwayat pendidikan.

h. Fungsi edit data riwayat jabatan
Fungsi edit data jabatan merupakan fungsi yang digunakan untuk merubah data
dari riwayat jabatan pegawai yang sudah ada dan tersimpan di database.
Pengujian proses edit data riwayat jabatan akan dijelaskan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Pengujian black box fungsi edit data riwayat jabatan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Beberapa form data

Proses

riwayat jabatan

penyimpanan data

dikosongkan kemudian

riwayat tidak

menekan tombol

dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

“Please fill out
this field”.
2.

Semua form diisi

Proses

dengan data yang

penyimpanan data

diperlukan kemudian

riwayat jabatan
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menekan tombol

berhasil dan

simpan.

tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses

jabatan diisi dan

penyimpanan

menekan tombol

riwayat jabatan

simpan.

tidak dapat

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

dilakukan dan ada
notifikasi “Please
fill out this field”.
4.

Belum melakukan

Proses

perubahan data

penyimpanan

kemudian menekan

tidak berjalan dan

tombol BATAl.

dirujuk ke
halaman riwayat
jabatan

5.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi

pendidikan diisi, kosong

proses perubahan

seluruhnya dan sebagian

data riwayat

terisi kemudian

jabatan dan

menekan tombol

pegawai akan

BATAL.

dirujuk ke
halaman riwayat
jabatan.

Pada pegujian keempat terdapat beberapa kondisi yaitu ketika belum melakukan
proses perubahan data kemudian menekan tombol BATAL maka tidak terjadi
proses perubahan data dan akan dirujuk halaman riwayat jabatan.
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i. Fungsi hapus data riwayat jabatan
Fungsi hapus data riwayat jabatan merupakan fungsi yang digunakan untuk
menghapus data yang sudah ada dan di dalam database. Pengujian proses hapus
data riwayat jabatan akan dijelaskan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Pengujian black box fungsi delete data riwayat jabatan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan

Terdapat notifikasi “

pada salah satu data riwayat

Apakah anda yakin?”

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

jabatan.
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat jabatan

anda yakin?” jika dipilih

yang sudah ada dan

OK.

data di dalam
database akan
terhapus.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat jabatan

anda yakin?” jika dipilih

yang sudah ada dan

Cancel.

data di dalam
database tidak akan
terhapus.

j. Fungsi tambah data riwayat pengembangan diri
Fungsi tambah data riwayat pengembangan diri merupakan fungsi yang
digunakan untuk menambah data – data dari riwayat pendidikan dan pelatihan
yang diikuti oleh pegawai. Pengujian proses tambah data riwayat
pengembangan diri akan dijelaskan pada Tabel 4.14.
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Tabel 4.14 Pengujian black box fungsi tambah data riwayat jabatan.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Diharapkan
1. Salah form data riwayat

Proses penyimpanan

pengembangan diri

data riwayat

dikosongkan kemudian

pengembangan diri

menekan tombol simpan.

tidak dapat
dilakukan dan ada
notifikasi “Please fill
out this field”.

2. Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data riwayat

kemudian menekan

pengembangan diri

tombol simpan.

berhasil dan
tersimpan pada
database.

3. Sebagian data riwayat

Proses penyimpanan

pengembangan diri diisi

riwayat

dan menekan tombol

pengembangan diri

simpan.

tidak dapat
dilakukan dan ada
notifikasi “Please fill
out this field”.

4. Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

pengembangan diri diisi,

penyimpanan data

kosong seluruhnya dan

riwayat

sebagian terisi kemudian

pengembangan diri

menekan tombol BATAL.

dan pegawai akan
dirujuk ke halaman
riwayat jabatan.
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k. Fungsi edit data riwayat pengembangan diri
Fungsi edit data riwayat pengembangan diri merupakan fungsi yang digunakan
untuk merubah data dari riwayat pengembangan diri pegawai yang sudah ada
dan tersimpan di database. Pengujian proses edit data riwayat pengembangan
diri akan dijelaskan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Pengujian black box fungsi edit data riwayat pengembangan diri.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Diharapkan
1.

Beberapa form data

Proses

riwayat pengembangan

penyimpanan

diri dikosongkan

data riwayat

kemudian menekan

pengembangan

tombol simpan.

diri tidak dapat
dilakukan dan
ada notifikasi
“Please fill out
this field”.

2.

Semua form diisi

Proses

dengan data yang

penyimpanan

diperlukan kemudian

data riwayat

menekan tombol

pengembangan

simpan.

diri berhasil dan
tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses

pengembangan diri

penyimpanan

diisi dan menekan

riwayat

tombol simpan.

pengembangan
diri tidak dapat
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dilakukan dan
ada notifikasi
“Please fill out
this field”.
4.

Belum melakukan

Proses

perubahan data

penyimpanan

kemudian menekan

tidak berjalan

tombol BATAl.

dan dirujuk ke

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

halaman riwayat
pengembangan
diri.
5.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi

pendidikan diisi,

proses perubahan

kosong seluruhnya dan

data riwayat

sebagian terisi

jabatan dan

kemudian menekan

pegawai akan

tombol BATAL.

dirujuk ke
halaman riwayat
jabatan.

l. Fungsi hapus data riwayat pengembangan diri
Fungsi hapus data riwayat pengembangan diri merupakan fungsi yang
digunakan untuk menghapus data yang sudah ada dan di dalam database.
Pengujian proses hapus data riwayat pengembangan diri akan dijelaskan pada
Tabel 4.16.
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Tabel 4.16 Pengujian black box fungsi delete data riwayat pengembangan
diri.

NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan pada

Terdapat notifikasi “

salah satu data riwayat

Apakah anda yakin?”

Kesimpulan

pengembangan diri.
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pengembangan diri

OK.

yang sudah ada dan
data di dalam
database akan
terhapus.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pengembangan diri

Cancel.

yang sudah ada dan
data di dalam
database tidak akan
terhapus.

m. Fungsi kirim data pengajuan kenaikan pangkat
Fungsi kirim data pengajuan merupakan fungsi yang digunakan untuk mengirim
data dan dokumen pengajuan kenaikan pangkat. Pengujian proses pengiriman
pengajuan kenaikan pangkat akan dijelaskan pada Tabel 4.17.
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Tabel 4.17 Pengujian black box fungsi kirim data pengajuan kenaikan pangkat.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Salah satu form pengajuan

Proses pengajuan

kenaikan pangkat tidak diisi

kenaikan pangkat

dan menekan tombol KIRIM

tidak berjalan dan

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

terdapat notifikasi
“please select item in
the list”
2.

Semua form diisi dengan

Proses pengiriman

data yang diperlukan

pengajuan kenaikan

kemudian menekan tombol

pangkat berhasil dan

simpan.

tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data pengajuan

Proses pengiriman

kenaikan pangkat diisi dan

tidak dapat dilakukan

menekan tombol simpan.

dan ada notifikasi
“please select item in
the list”.

n. Fungsi tambah akun
Fungsi tambah akun merupakan fungsi untuk pegawai gubernuran dan pegawai
BKN untuk dapat login pada sistem informasi kenaikan pangkat. Pengujian
proses tambah akun akan dijelaskan pada Tabel 4.18.
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Tabel 4.18 Pengujian black box fungsi tambah akun.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Seluruh form diisi dengan

Proses registrasi

data yang benar, lalu

pegawai telah berhasil

menekan tombol buat akun.

dilakukan, lalu

Kesimpulan

Sesuai

Valid

Sesuai

Valid

pegawai dirujuk
kembali ke halaman
login.
2.

form diisi dengan data yang

Proses registrasi

benar, lalu menekan tombol

pegawai tidak dapat

buat akun.

dilakukan, kemudian
pegawai dirujuk ke
halaman login.

Berdasarkan pengujian black box yang telah dilakukan terhadap seluruh fungsi yang ada di
dalam sistem, dapat dilihat pada tabel pengujian bahwa keseluruhan fungsi telah sesuai
dengan sistem yang diusulkan. Fungsi – fungsi tersebut telah diuji dengan berbagai kondisi
dan data masukan yang berbeda – beda. Dengan hasil pengujian yang telah dilakukan maka
dapat disimpulkan bahwa fungsi – fungsi yang ada telah pada sistem informasi kenaikan
pangkat sudah berjalan dengan baik.
4.3 Validasi
Validasi dilakukan dengan cara beberapa user mencoba program yang telah dibuat,
kemudian user tersebut mengisi kuisioner. Kuisioner terdiri dari 2 macam yaitu kuisioner
untuk pegawai gubernuran dan kuisioner untuk mahasiswa. Jumlah responden untuk pegawai
gubernuran sebanyak 6 orang sedangkan responden untuk mahasiswa berjumlah 30 orang.
Daftar parameter pengujian yang diberikan untuk pegawai adalah sebagai berikut:
1. Apakah desain interface tampilan dari sistem ini cukup menarik ?
2. Apakah hasil yang ditampilkan sesuai keinginan (output sistem valid) ?
3. Apakah fasilitas pada sistem ini sudah mencukupi ?
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4. Apakah sistem ini mudah digunakan ?
5. Apakah pengguna terbantu dalam proses pengelolaan data pegawai, pengusulan kenaikan
pangkat dan verifikasi dokumen kenaikan pangkat dengan sistem ini?
Daftar parameter pengujian yang diberikan untuk mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Apakah desain interface tampilan dari sistem ini cukup menarik ?
2. Apakah hasil yang ditampilkan sesuai keinginan (output sistem valid) ?
3. Apakah sistem ini dapat mengelola data pegawai dan data pengusulan kenaikan pangkat?
4. Apakah sistem ini mudah digunakan?
5. Apakah sistem ini dapat digunakan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat dan
verifikasi dokumen kenaikan pangkat?
Lalu dari parameter pengujian tersebut, responden diminta untuk menjawab dengan nilai nilai tertentu, diantaranya:
1. 1 = Sangat tidak setuju.
2. 2 = Tidak setuju.
3. 3 = Tidak tahu
4. 4 = Setuju.
5. 5 = Sangat setuju.
Berdasarkan jawaban tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung persentase
dari setiap jawaban yang diberikan oleh pengguna di setiap pertanyaan. Rumus untuk
menghitung persentase nilai adalah sebagai berikut:
Berdasarkan data hasil kuisioner, dapat dicari persentase masing-masing jawaban
dengan menggunakan persamaan (4-1).
𝑃

𝑌 = 𝑄 ∗ 100%

(4-1)

Dimana : P = Banyaknya jawaban tiap pertanyaan
Q = Jumlah responden
Y = Nilai persentase
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Untuk menghitung persentase rata-rata nilai dari setiap poin jawaban, perhitungan
digunakan perhitungan seperti pada persamaan (4-2) sebagai berikut.
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒−1 + …..+ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒−5

(4-2)

5

Dengan persamaan (4-2) persentase responden terhadap jawaban kuisioner yang terdiri
atas lima jawaban dapat dihitung secara keseluruhan dengan didefinisikan sebagai nilai ratarata.
Hasil rekapitulasi data kuisioner dan persentase jawaban pengguna pada setiap
pertanyaan yang telah dihitung dengan menggunakan persamaan (4-1) dijabarkan sebagai
berikut.
1. Hasil rekapitulasi data kuisioner dan persentase jawaban dari pegawai gubernuran.
a. Apakah desain interface tampilan dari sistem ini cukup menarik ?
Tabel 4.19 Hasil pengujian pertanyaan nomor satu (pegawai)
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
0
3
3

Persentase (%)
0
0
0
50
50

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.19
menunjukkan 3 responden tidak tahu dan 3 responden setuju, bahwa sistem ini
memiliki tampilan dan desain yang cukup menarik.

b. Apakah hasil yang ditampilkan sesuai keinginan (output sistem valid) ?
Tabel 4.20 Hasil pengujian pertanyaan nomor dua (pegawai)
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
1
3
2

Persentase (%)
0
0
16,7
50
33,3
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Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.20
menunjukkan 2 responden tidak setuju, 1 responden tidak tahu dan 3 responden setuju,
bahwa output yang dihasilkan dari program ini valid dan sesuai dengan yang
diharapkan.

c. Apakah fasilitas pada sistem ini sudah mencukupi ?
Tabel 4.21 Hasil pengujian pertanyaan nomor tiga (pegawai)
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
0
4
2

Persentase (%)
0
0
0
66,7
33,3

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.21
menunjukkan 1 responden tidak setuju dan 5 responden setuju, bahwa fasilitasfasilitas yang tersedia sudah mencukupi dalam sistem ini.

d. Apakah sistem ini mudah digunakan ?
Tabel 4.22 Hasil pengujian pertanyaan nomor empat (pegawai)
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
1
5
0

Persentase (%)
0
0
16.7
83.3
0

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.22
menunjukkan 1 responden tidak tahu dan 5 responden setuju, bahwa sistem ini mudah
dipelajari dan digunakan.

e. Apakah sistem ini dapat digunakan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat dan
verifikasi dokumen kenaikan pangkat ?
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Tabel 4.23 Hasil pengujian pertanyaan nomor lima (pegawai)
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
0
3
3

Persentase (%)
0
0
0
50
50

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.23
menunjukkan 3 setuju dan 3 responden sangat setuju, bahwa sistem ini membantu
proses pengusulan kenaikan pangkat dan verifikasi dokumen kenaikan pangkat.
Dari hasil pengujian kuisioner yang dilakukan pada pegawai pegawai gubernuran,
hasil dari perhitungan rata – rata seluruh peryataan, didapatkan nilai 0% untuk jawaban
sangat tidak setuju dan tidak setuju, sedangkan nilai untuk tidak tahu, setuju dan sangat
setuju masing – masing bernilai 20,04 %, 60% dan 33,32%. Representasi grafik dari hasil
perhitungan nilai rata- rata jawaban responden, dapat dilihat pada Gambar 4.37.
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Gambar 4.37 Grafik akumulasi persentase rata-rata jawaban responden (pegawai).
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2. Hasil rekapitulasi data kuisioner dan persentase jawaban dari mahasiswa
a. Apakah desain interface tampilan dari sistem ini cukup menarik?
Tabel 4.24 Hasil pengujian pertanyaan nomor satu (mahasiswa).
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
2
22
6

Persentase (%)
0
0
6.7
73.3
20

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.24 menunjukkan
2 responden tidak tahu, 22 responden setuju dan 6 responden sangat setuju, bahwa
sistem ini memiliki tampilan dan desain yang cukup menarik.
b. Apakah hasil yang ditampilkan sesuai keinginan (output sistem valid)?
Tabel 4.25 Hasil pengujian pertanyaan nomor dua (mahasiswa).
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
2
16
12

Persentase (%)
0
0
6,67
53,3
40

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.25
menunjukkan 2 responden tidak tahu, 16 responden setuju dan 12 responden sangat
setuju, bahwa output yang dihasilkan dari program ini valid dan sesuai dengan yang
diharapkan.
c. Apakah sistem ini dapat mengelola data pegawai dan data pengusulan kenaikan
pangkat?
Tabel 4.26 Hasil pengujian pertanyaan nomor tiga (mahasiswa).
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
0
15
15

Persentase (%)
0
0
0
50
50
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Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.26
menunjukkan 15 responden setuju dan 15 responden sangat setuju, bahwa sistem ini
dapat mengelola data pegawai dan data pengusulan kenaikan pangkat.
d. Apakah sistem ini mudah digunakan?
Tabel 4.27 Hasil pengujian pertanyaan nomor empat (mahasiswa).
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
5
18
7

Persentase (%)
0
0
16,67
60
23,3

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.27
menunjukkan 5 responden tidak tahu, 18 setuju dan 7 sangat setuju, bahwa sistem ini
mudah digunakan.
e. Apakah sistem ini dapat digunakan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat dan
verifikasi dokumen kenaikan pangkat?
Tabel 4.28 Hasil pengujian pertanyaan nomor lima (mahasiswa)
Jawaban

Keterangan

1
2
3
4
5

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Setuju
Sangat setuju

Jumlah
responden
0
0
3
19
8

Persentase (%)
0
0
10
63.3
26,67

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap sistem pada Tabel 4.28
menunjukkan 3 responden tidak tahu, 19 responden setuju dan 8 responden sangat
setuju, bahwa sistem ini dapat digunakan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat
dan verifikasi dokumen kenaikan pangkat.
Dari hasil pengujian kuisioner yang dilakukan pada mahasiswa, hasil dari
perhitungan rata – rata seluruh peryataan, didapatkan nilai 0% untuk jawaban sangat tidak
setuju dan tidak setuju, sedangkan nilai untuk tidak tahu, setuju dan sangat setuju masing –
masing bernilai 8,6%, 58,66% dan 32,65%. Representasi grafik dari hasil perhitungan nilai
rata- rata jawaban responden, dapat dilihat pada Gambar 4.38.
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Gambar 4.38 Grafik akumulasi persentase rata-rata jawaban responden (mahasiswa).

Adapun perbandingan hasil dari perhitungan rata-rata keseluruhan jawaban antara
responden pegawai dengan responden mahasiswa disajikan dalam bentuk grafik pada
Gambar 4.39.
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Gambar 4.39 Grafik perbandingan akumulasi persentase rata-rata jawaban responden
pegawai dengan mahasiswa.
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Dari grafik pada Gambar 4.39 menunjukkan bahwa persentase rata-rata jawaban
responden pegawai hampir sama dengan persentase rata-rata jawaban responden mahasiswa
dengan selisih persentase yang mendukung sebesar 2,01%.Sehingga dapat disimpulkan
bahwa sistem ini memiliki tampilan yang cukup menarik, output dari sistem valid sesuai
dengan yang diharapkan, dapat mengelola data pegawai dan pengguna terbantu dalam proses
pengusulan kenaikan pangkat dan verifikasi dokumen kenaikan pangkat dengan sistem ini
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembuatan sistem yang telah dilakukan, terdapat
beberapa kesimpulan yaitu:
1. Pembuatan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Pada Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat dilakukan dengan melakukan tujuh tahapan yaitu : studi literature,
pengumpulan data, analisa sistem, desain sistem, implementasi, pengujian dan
dokumentasi. Bahasa pemrograman yang digunakan HTML dan PHP dengan
menggunakan framework CodeIgniter.
2. Pembuatan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Pada Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat dapat digunakan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat dan
verifikasi kelengkapan dokumen kenaikan pangkat.
3. Hasil pengujian dengan metode black box seluruh fungsi telah sesuai dengan sistem
yang diusulkan.
4. Berdasarkan hasil kuisioner dapat disimpulkan bahwa sebesar 83.32% responden dari
pegawai dan sebesar 91.31% responden dari mahasiswa setuju dengan usulan sistem
ini.
5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk pengembangan sistem lebih
lanjut diantaranya:
1. Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat
perlu adanya fitur untuk proses pembuatan surat keputusan kenaikan pangkat secara
langsung oleh sistem.
2. Untuk data pegawai perlu adanya fitur untuk riwayat pelantikan dari pegawai sebagai
pertimbangan pengajuan kenaikan pangkat.
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3. Pada fitur riwayat pengembangan diri, untuk kedepannya perlu dilakukan perincian
terhadap jenis diklat yang pernah dilakukan oleh pegawai.
4. Fitur proses pengajuan kenaikan pangkat pada sistem ini belum dapat
mengklasifikasikan pegawai berdasarkan TMT golongan saat mengajukan kenaikan
pangkat, sehingga diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan
pengaktifan kolom TMT Golongan masing – masing dari pegawai.
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LAMPIRAN
1. Lampiran Pengujian Metode Black Box

Tabel 4.1 Pengujian black box fungsi login administrator.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang Diharapkan

Hasil

Kesimpulan

Pengujian
1.

Form pengguna dan Proses login gagal dan
kata sandi di isi dengan

akan menampilkan

data yang tidak sesuai.

kembali halaman login
admin.

2.

Form pengguna dan Proses login berhasil
kata sandi di isi dengan

dan admin dapat masuk

data yang benar sesuai

kehalaman admin.

dengan database.

Tabel 4.2 Pengujian black box fungsi delete data pegawai.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan

Terdapat notifikasi “

pada salah satu data

Apakah anda yakin?

pegawai.

Jika dihapus, data ini

Kesimpulan

tidak bisa
dikembalikan lagi.”
2.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data pegawai yang

anda yakin? Jika

ada di list daftar

dihapus, data ini tidak

pegawai dan data di

bisa dikembalikan lagi”

dalam database akan

jika dipilih OK.

terhapus.

Pada notifikasi “Apakah

Data pegawai yang

anda yakin? Jika

ada di list daftar

dihapus, data ini tidak

pegawai dan data di

xvi

bisa dikembalikan lagi”

dalam database tidak

jika dipilih Cancel.

akan terhapus.

Tabel 4.3 Pengujian black box fungsi delete data pengajuan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan

Terdapat notifikasi “

pada salah satu data

Apakah anda yakin?

pengajuan kenaikan

Jika dihapus, data ini

pangkat pegawai.

tidak bisa

Kesimpulan

dikembalikan lagi.”
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data pegawai yang

anda yakin? Jika

ada di list daftar

dihapus, data ini tidak

pengajuan kenaikan

bisa dikembalikan lagi”

pangkat pegawai dan

jika dipilih OK.

data di dalam
database akan
terhapus.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data pengajuan

anda yakin? Jika

kenaikan pangkat

dihapus, data ini tidak

yang ada di list daftar

bisa dikembalikan lagi”

pengajuan kenaikan

jika dipilih Cancel.

pangkat dan data di
dalam database tidak
akan terhapus.

xvii

Tabel 4.4 Pengujian black box fungsi terima dan tolak data pengajuan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol terima di tekan

Terdapat notifikasi

pada salah satu data

“Proses telah berhasil

pengajuan kenaikan

dilakukan.”

Kesimpulan

pangkat pegawai.
2.

Tombol tolak di tekan

Terdapat notifikasi

pada salah satu data

“Berikan pesan terkait

pengajuan kenaikan

penolakan (jika

pangkat pegawai.

ditolak).”

Tabel 4.5 Pengujian black box fungsi login user.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Form pengguna dan kata

Proses login gagal dan

sandi di isi dengan data yang

akan menampilkan

tidak sesuai.

kembali halaman

Kesimpulan

login pegawai.
2.

Form pengguna dan kata

Proses login berhasil

sandi di isi dengan data yang

dan pegawai dapat

benar

masuk kehalaman

database.

sesuai

dengan

pegawai.

xviii

Tabel 4.6 Pengujian black box fungsi tambah data profil pegawai.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang Diharapkan

Hasil

Kesimpulan

Pengujian
1.

Beberapa form profil

Proses penyimpanan

pegawai dikosongkan

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

tidak dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi
“Please select an item
in the list”.

2.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

berhasil dan tersimpan

simpan.

pada database.

Tabel 4.7 Pengujian black box fungsi edit data profil pegawai.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Salah satu atau lebih form

Proses penyimpanan

profil pegawai dikosongkan

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

tidak dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi

Kesimpulan

“Please select an item
in the list”.
2.

3.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang lengkap

data profil pegawai

kemudian menekan tombol

berhasil dan tersimpan

simpan.

pada database.

Belum melakukan

Tidak terjadi proses

perubahan terhadap data

penyimpanan data,

profil pegawai kemudian

terdapat notifikasi

menekan tombol simpan.

“Maaf, tidak ada data
yang diubah” dan akan

xix

kembali ke halaman
profil pegawai.

Tabel 4.8 Pengujian black box fungsi tambah data riwayat pendidikan.
NO
1.

Skenario Pengujian

Hasil yang Diharapkan

Salah form data riwayat

Proses penyimpanan

pendidikan dikosongkan

data riwayat

kemudian menekan

pendidikan tidak dapat

tombol simpan.

dilakukan dan ada

Hasil Pengujian

Kesimpulan

notifikasi “Please fill
out this field”.
2.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data riwayat

kemudian menekan

pendidikan berhasil dan

tombol simpan.

tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses penyimpanan

pendidikan diisi dan

riwayat pendidikan

menekan tombol simpan.

tidak dapat dilakukan
dan ada notifikasi
“Please fill out this
field”.

4.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

pendidikan diisi, kosong

penyimpanan data

seluruhnya dan sebagian

riwayat pendidikan dan

terisi kemudian menekan

pegawai akan dirujuk

tombol BATAL.

ke halaman riwayat
pendidikan.
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Tabel 4.9 Pengujian black box fungsi edit data riwayat pendidikan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Beberapa form data riwayat

Proses

pendidikan dikosongkan

penyimpanan data

kemudian menekan tombol

riwayat pendidikan

simpan.

tidak dapat

Kesimpulan

dilakukan dan ada
notifikasi “Please
fill out this field”.
2.

Semua form diisi dengan data

Proses

yang diperlukan kemudian

penyimpanan data

menekan tombol simpan.

riwayat pendidikan
berhasil dan
tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses

pendidikan diisi dan menekan

penyimpanan

tombol simpan.

riwayat pendidikan
tidak dapat
dilakukan dan ada
notifikasi “Please
fill out this field”.

4.

Belum melakukan perubahan

Proses

data kemudian menekan

penyimpanan tidak

tombol BATAl.

berjalan dan
dirujuk ke halaman
riwayat pendidikan

5.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

pendidikan diisi, kosong

perubahan data

seluruhnya dan sebagian

riwayat pendidikan

terisi kemudian menekan

dan pegawai akan

tombol BATAL.
xxi

dirujuk ke halaman
riwayat pendidikan.

Tabel 4.10 Pengujian black box fungsi delete data riwayat pendidikan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan pada

Terdapat notifikasi “

salah satu data riwayat

Apakah anda yakin?”

Kesimpulan

pendidikan.
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pendidikan yang

OK.

sudah ada dan data di
dalam database akan

terhapus.
3.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pendidikan yang

Cancel.

sudah ada dan data di
dalam database tidak
akan terhapus.

Tabel 4.11 Pengujian black box fungsi tambah data riwayat jabatan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Salah form data riwayat

Proses penyimpanan

jabatan dikosongkan

data riwayat jabatan

kemudian menekan tombol

tidak dapat dilakukan

simpan.

dan ada notifikasi

Kesimpulan

“Please fill out this
field”.
2.

Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data riwayat jabatan
xxii

3.

kemudian menekan tombol

berhasil dan tersimpan

simpan.

pada database.

Sebagian data riwayat

Proses penyimpanan

jabatan diisi dan menekan

riwayat jabatan tidak

tombol simpan.

dapat dilakukan dan
ada notifikasi “Please
fill out this field”.

4.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

pendidikan diisi, kosong

penyimpanan data

seluruhnya dan sebagian

riwayat jabatan dan

terisi kemudian menekan

pegawai akan dirujuk

tombol BATAL.

ke halaman riwayat
jabatan.

Tabel 4.12 Pengujian black box fungsi edit data riwayat jabatan.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Beberapa form data

Proses

riwayat jabatan

penyimpanan data

dikosongkan kemudian

riwayat tidak

menekan tombol simpan.

dapat dilakukan

Kesimpulan

dan ada notifikasi
“Please fill out
this field”.
2.

Semua form diisi dengan

Proses

data yang diperlukan

penyimpanan data

kemudian menekan

riwayat jabatan

tombol simpan.

berhasil dan

xxiii

tersimpan pada
database.
3.

Sebagian data riwayat

Proses

jabatan diisi dan menekan

penyimpanan

tombol simpan.

riwayat jabatan
tidak dapat
dilakukan dan ada
notifikasi “Please
fill out this field”.

4.

Belum melakukan

Proses

perubahan data kemudian

penyimpanan

menekan tombol BATAl.

tidak berjalan dan
dirujuk ke
halaman riwayat
jabatan

5.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi

pendidikan diisi, kosong

proses perubahan

seluruhnya dan sebagian

data riwayat

terisi kemudian menekan

jabatan dan

tombol BATAL.

pegawai akan
dirujuk ke
halaman riwayat
jabatan.
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Tabel 4.13 Pengujian black box fungsi delete data riwayat jabatan.
NO

Skenario Pengujian

1.

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan

Terdapat notifikasi “

pada salah satu data riwayat

Apakah anda yakin?”

Kesimpulan

jabatan.
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat jabatan

anda yakin?” jika dipilih

yang sudah ada dan

OK.

data di dalam
database akan
terhapus.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat jabatan

anda yakin?” jika dipilih

yang sudah ada dan

Cancel.

data di dalam
database tidak akan
terhapus.

Tabel 4.14 Pengujian black box fungsi tambah data riwayat jabatan.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Diharapkan
1. Salah form data riwayat

Proses penyimpanan

pengembangan diri

data riwayat

dikosongkan kemudian

pengembangan diri

menekan tombol simpan.

tidak dapat
dilakukan dan ada
notifikasi “Please fill
out this field”.

2. Semua form diisi dengan

Proses penyimpanan

data yang diperlukan

data riwayat

kemudian menekan

pengembangan diri

tombol simpan.

berhasil dan

xxv

tersimpan pada
database.
3. Sebagian data riwayat

Proses penyimpanan

pengembangan diri diisi

riwayat

dan menekan tombol

pengembangan diri

simpan.

tidak dapat
dilakukan dan ada
notifikasi “Please fill
out this field”.

4. Seluruh form riwayat

Tidak terjadi proses

pengembangan diri diisi,

penyimpanan data

kosong seluruhnya dan

riwayat

sebagian terisi kemudian

pengembangan diri

menekan tombol BATAL.

dan pegawai akan
dirujuk ke halaman
riwayat jabatan.

Tabel 4.15 Pengujian black box fungsi edit data riwayat pengembangan diri.
NO

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Diharapkan
1.

Beberapa form data

Proses

riwayat pengembangan

penyimpanan

diri dikosongkan

data riwayat

kemudian menekan

pengembangan

tombol simpan.

diri tidak dapat
dilakukan dan
ada notifikasi
“Please fill out
this field”.

xxvi

2.

Semua form diisi

Proses

dengan data yang

penyimpanan

diperlukan kemudian

data riwayat

menekan tombol

pengembangan

simpan.

diri berhasil dan
tersimpan pada
database.

3.

Sebagian data riwayat

Proses

pengembangan diri

penyimpanan

diisi dan menekan

riwayat

tombol simpan.

pengembangan
diri tidak dapat
dilakukan dan
ada notifikasi
“Please fill out
this field”.

4.

Belum melakukan

Proses

perubahan data

penyimpanan

kemudian menekan

tidak berjalan

tombol BATAl.

dan dirujuk ke
halaman riwayat
pengembangan
diri.

5.

Seluruh form riwayat

Tidak terjadi

pendidikan diisi,

proses perubahan

kosong seluruhnya dan

data riwayat

sebagian terisi

jabatan dan

kemudian menekan

pegawai akan

tombol BATAL.

dirujuk ke
halaman riwayat
jabatan.

xxvii

Tabel 4.16 Pengujian black box fungsi delete data riwayat pengembangan
diri.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Tombol delete di tekan pada

Terdapat notifikasi “

salah satu data riwayat

Apakah anda yakin?”

Kesimpulan

pengembangan diri.
2.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pengembangan diri

OK.

yang sudah ada dan
data di dalam
database akan
terhapus.

3.

Pada notifikasi “Apakah

Data riwayat

anda yakin?” jika dipilih

pengembangan diri

Cancel.

yang sudah ada dan
data di dalam
database tidak akan
terhapus.

Tabel 4.17 Pengujian black box fungsi kirim data pengajuan kenaikan pangkat.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Salah satu form pengajuan

Proses pengajuan

kenaikan pangkat tidak diisi

kenaikan pangkat

dan menekan tombol KIRIM

tidak berjalan dan

Kesimpulan

terdapat notifikasi
“please select item in
the list”
2.

Semua form diisi dengan

Proses pengiriman

data yang diperlukan

pengajuan kenaikan
pangkat berhasil dan

xxviii

3.

kemudian menekan tombol

tersimpan pada

simpan.

database.

Sebagian data pengajuan

Proses pengiriman

kenaikan pangkat diisi dan

tidak dapat dilakukan

menekan tombol simpan.

dan ada notifikasi
“please select item in
the list”.

Tabel 4.18 Pengujian black box fungsi tambah akun.
NO

1.

Skenario Pengujian

Hasil yang

Hasil

Diharapkan

Pengujian

Seluruh form diisi dengan

Proses registrasi

data yang benar, lalu

pegawai telah berhasil

menekan tombol buat akun.

dilakukan, lalu

Kesimpulan

pegawai dirujuk
kembali ke halaman
login.
2.

form diisi dengan data yang

Proses registrasi

benar, lalu menekan tombol

pegawai tidak dapat

buat akun.

dilakukan, kemudian
pegawai dirujuk ke
halaman login.

Penguji Sistem Informasi Kenaikan pangkat
Mataram, .... Desember 2016

Nama:

NIP :

Saran untuk pengembangan lebih lanjut
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2. Lampiran Pengujian Kuisioner
Kuisioner Pengujian
“Sistem Informasi Kenaikan Pangkat”

Pekerjaan

:

Tanggal menggunakan sistem

:

Lokasi Pengujian

:

Tabel Parameter Pengujian Sistem
No
.
1
2
3
4
5

Parameter Uji

1

2

3

4

5

Desain interface tampilan dari sistem ini cukup
menarik
Hasil yang ditampilkan sesuai keinginan (output
sistem valid)
Fasilitas pada sistem ini sudah mencukupi
Sistem ini mudah digunakan
Pengguna terbantu dalam proses pengelolaan
data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat dan
verifikasi dokumen kenaikan pangkat dengan
sistem ini

Keterangan :
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Tidak Tahu
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju
Saran :

Mataram,

2017

Responden,
xxx

Kuisioner Pengujian Sistem
Kuisioner Pengujian
“Sistem Informasi Kenaikan Pangkat”

Pekerjaan

:

Tanggal menggunakan sistem

:

Lokasi Pengujian

:

Tabel Parameter Pengujian Sistem
No
.
1
2
3
4
5

Parameter Uji

1

2

3

4

5

Desain interface tampilan dari sistem ini cukup
menarik.
Hasil yang ditampilkan sesuai keinginan (output
sistem valid)
Sistem ini dapat mengelola data pegawai dan
data pengusulan kenaikan pangkat
Sistem ini mudah digunakan
Sistem ini dapat digunakan untuk proses
pengusulan kenaikan pangkat dan verifikasi
dokumen kenaikan pangkat

Keterangan :
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Tidak Tahu
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju
Saran :

Mataram,

2017

Responden,

xxxi

