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ABSTRAK 

Nama :  Rika Rahmawati 

NIM :  60900114062 

Jurusan                :  Sistem Informasi 

Judul                : Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai Berbasis Web Pada 

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara 

Pembimbing I  :  Nur Afif, S.T., M.T. 

Pembimbing II  :  Gunawan S.Kom., M.Kom. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistempelaporan kinerja pegawai pada 

kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.Selama melakukan pelaporan 

beberapa kendala yang paling sering dihadapi adalah kelalaian pegawai terkait waktu 

pelaporan kinerja yang menyebabkan sistem pelaporan tidak maksimal dengan baik 

sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 

Penelitian inimenggunakan jenis penelitian deskriptif dan kualitatif dengan  metode 

pengumpulandata yaitu observasi, wawancara, dimana pendekataan untuk mengamati 

proses, kondisi atau suatu perilaku manusia. Sedangkan wawancara melakukan 

komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi responden. Perancangan Sistem 

Pelaporan Kinerja Pegawai menggunakan DFD (Data Flow Diagram) dan waterfall. 

Daripengujian Black Box menunjukkan fungsi dalam aplikasi semua berjalan dengan 

baik pada fungsi tombol dan fungsi lainnya yang telah disesuaikan pada perancangan 

aplikasi. 

Hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem pelaporan kinerja pegawai 

berbasis WEB agardapat mempermudah pegawai dalam proses pelaporan kinerja. 

 

 

 

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Web, ,Black Box. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaporan kinerja pegawai merupakan suatu bentuk capaian atau hasil kerja 

baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melalukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Berdasarkan 

surat edaran sekertaris Jendral Kementrian Agama RI Nomor SJ/B.IV.2/2/385/2015 

tentang pembuatan laporan kinerja pegawai bahwa dalam rangka mempertanggung 

jawabkan pencairan tunjangan kinerja diharuskan membuat laporan kinerja harian 

(LKH) pegawai. 

Dasar hukumtentang pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tujuan Negara 

Republik Indonesia sepertitercantum dalam keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang pelaporan kinerja pada Kementrian Agama. 

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 peraturan Presiden 

Nomor 154 Tahun 2015 tentang tunjang kinerja pegawai di lingkungan kementrian 

agama pasal 2 ayat (1) Undang-Undang dinyatakan bahwa yang mengatur tunjangan 

kinerja diberikan kepada pengawai setiap bulan penghasilan yang berhak diterima 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kehadiran dan laporan 

kinerja pengawai sesuai dengan kelas jabatanya. Kehadiran kerja pegawai dan 

capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada (pasal 2 ayat 1) di kecualikan 

bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. 

Laporan kinerja pegawai sebagai penjabaran dari pelaporan kinerja 

harian.Pegawai sebagai subjek yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaporan 
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kinerja pegawai serta mampu menalarkan secara detail pada pelaporan kinerja yang 

terjadi di ruang lingkup kerja dan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang 

sesuai dengan kelas jabatanya. Yang bertujuan untuk capaian atau hasil kerja baik 

secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai. 

Pada kenyataannya dalam melakukan pelaporan kinerja masih banyak hal  

yang buruk terjadi dikalangan pegawai misalnya, seringkali pegawai melupakan 

waktu pelaporan kegiatan dan hal ini tentu dapat menyebabkan sistem pelaporan tidak 

terkordinasi  dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Dalam melaksakan sebuah tugas pegawai di harapkan mampu melakukan 

pelaporan  kegiatan  yang dilakukan di ruang kerja. Dalam pelaporan tersebut 

pegawai mampu menjelaskan hal apapun terkait dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan format laporan kinerja harian(LKH) pegawai. 

Perintah penyampaian informasi telah Allah swt. wajibkan semenjak Nabi 

yang pertama, Adam Alaihi Salam sampai nabi yang terakhir, Muhammmad Saw. 

Perintah ini tetap berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, 

status dan jabatan seseorang. Berikut ini akan dinukilkan beberapa dalil dari al-

Qur’an dan Sunnah tentang menyampaikan informasi. 

Firman Allah swt. yang tertuang dalam QS. al-Hujurat/49: 6 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak   menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahuikeadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.‖(Departemen Agama RI,2008).  

 

Dalam tafsir Quraish Shihabberpendapat bahwa ayat ini menjelaskan anjuran 

Allah swt. Untuk memberikan penjelasan bagi umat manusia untuk selalu tabayyun 

dalam segala berita yang disampaikan oleh kaum muslimin maupun non muslim. 

Kemudian ayat ini menyuruh kepada umat manusia agar berhati-hati dalam menerima 

dan memberikan informasi, supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, 

ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti 

kebenarannya sehingga menyebabkan penyesalan yang terjadi(Shihab, M. Quraish, 

2009). 

Selain itu dalam pelaporan kinerja pegawai sekarang ini di kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Luwu Utara.Masih menggunakan sistem manual misalnya, 

pelaporan kinerja harian (LKH) masih menggunakan media laporan dalam bentuk 

lembaran kertas tentu hal ini secara tidak langsung dampak dari hal tersebut lembar 

kerja laporan pegawai bertumpuk dikantor dan menyebabkan pemborosan kertas.  

Menyulitkan bagian keuangan untuk melakukan pemeriksaan lembarkinerja 

pegawai.Berikut ini akan dinukilkan beberapa dalil dari al-Qur’an dan Sunnah 

tentang larangan pemborosan.Firman Allah swt. yang tertuang dalam QS. al-Isra/17: 

27 yang berbunyi: 

 

                  
 

 



4 

 

 

 

Terjemahnya:    

 ―Hai sesunggunya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan 
dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada tuhannya‖ (Departemen 
Agama RI,2008).  

Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Orang 

yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak 

mengandung manfaat. Dalam tafsir  Quraish Shihabberpendapat bahwa ayat ini 

menjelaskan anjuran Allah swt. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-

hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka 

menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam 

kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasan setan adalah selalu 

kufur terhadap nikmat Allah swt. Demikian kawanannya, akan sama seperti sifat 

setan(Shihab, M. Quraish,2009). 

Seiring perkembangan teknologi, yang semakin pesat  penggunaan sebuah 

teknologi informasi pun semakin luas di berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali 

di kalangan pagawai. Bisa dikatakan bahwa sebagian pekerjaan pegawai 

menggunakan (website) telah beralih fungsi yang dapat memudahkan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan juga mampu mendapat informasi lebih cepat. 

Internet menjadi sumber informasi yang mempunyai banyak manfaat dibandingkan 

dengan sumber informasi lainnya. Saat ini sudah semakin banyak kantor lemaga 

pemerintah yang memiliki koneksi internet. Beberapa di antaranya bahkan telah 

mempublikasikan lembaganya ke dalam situsHomepage pada World Wide Webatau 

WWW.Perkembangan internet di Indonesia telah menunjukan perkembagan yang 

cukup signifikan berdasarkan data dari Asosiasi Penyelengara Jasa Internet 

Indonesia(APJII),akhir tahun 2006,jumlah pengguna yang internet mencapai angka 
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25.0000.000. Berdasarkan hasil riset yang di lakukan oleh Marklus Isight terhapat 

2161 pengguna internet di Indonesia memberikan gambaran jelas mengenai tren 

pengguna internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet pada tahun 2011 ini sudah 

mencapai 55 juta orang dalam Harian Kompas.com. 

Internet dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pekerjaan lebih mudah  

yang di lakukan pegawai, efisien dan efektif. Bukan hanya sekedar menjadi 

trendfashion pegawai di jaman sekarang. 

Dari latar belakang  di atas maka peneliti  ingin merancang suatu aplikasi berbasis 

web dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memudahkan dalam 

melakukan pelaporan kinerja pegawai agar lebih mudah dan praktis dengan judul 

―Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai Berbasis Web Pada Kementrian Agama 

Kabupaten Luwu Utara‖. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka fokus 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana membangun 

Aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai Berbasis Web pada Kementrian Agama 

Kabupaten Luwu Utara, untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan 

kegiatan selama melaksanakan tugasnya. 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus 

penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 
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1. Target pengguna aplikasi ini adalah pegawai  yang sedang melaksanakan 

tugas berdasarkan jabatannya. 

2. Aplikasi ini mencakup proses memberikan informasi didalamnya terdapat 

keterangan nama, jabatan, uraian kegiatan laporan kinerja, jabatan, unit 

kerja, hari, tanggal. 

3. Membuat rekap laporan kegiatan. Laporan tersebut diambil dari setiap 

laporan kegiatan setiap harinya, sesuai format laporan yang ditentukan. 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 

serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan 

penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi 

fokus dalam penelitian adalah: 

1. Aplikasi sistem pelaporan kinerja pegawailembarkerjaharianpegawai 

merupakan inovasi baru untuk mempermudah pegawai dalam melakukan 

pelaporan kerja. 

2. Pelaporan kegiatan pegawai adalah di mana pegawai diharuskan 

melaporkan segala macam bentuk kegiatan di dalam ruang lingkup kantor 

Kementrian Agama  Kabupaten Luwu  Utara sesuai dengan format 

laporan yang ada serta pada pelaporan ini pegawai wajib melaporkan 

detail kegiatan secara lengkap dengan bukti-bukti nyata. 

3. Pelaporan kinerja pegawai merupakan suatu bentuk pengabdian pegawai 

kepada pemerintah. Laporan kinerja pegawai dapat dikatakan sebagai 

suatu wadah memberikan kesadaran akan tugas pegawai yang 

mengutamakan ke disiplinan, akan tetapi lebih mengutamakan ke 

ihklasan dan kejujuran dalam melaporkan kinerjanya. 
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4. Sistem adalah kumpulan objek atau elemen yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu (Hariyanto, 2004).  

a. Sistem selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, sekaligus 

sistem dapat dipartisi menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil.  

b. Lebih besar ukuran sistem, maka akan memerlukan sumberdaya yang 

lebih banyak untuk operasi dan pemeliharaannya.  

5. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website 

disebutdengan web page dan link dalam website memungkinkan 

pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik 

diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server 

diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome 

dan aplikasi browser lainnya.  

6. Teknologi adalah kesekuruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

yang di perlukan bagi kelangsungan dan kenyamaan hidup 

manusia.penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan 

sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. 

7. Internet (Interconection Networking) adalah sebuah sistem komunikasi 

global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan 

komputer diseluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara 

langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang di sebut 

―internet backbone‖ dan yang diberikan satu dengan lainnya 

menggunakan  ―unique name‖ yang bias disebut dengan ―alat IP 32 bit‖. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajianpustaka sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk 

membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat 

bahwasannya penelitian ini adalah penelitian asli, ada beberapa tulisan yang dapat 

dijadikan sebagai pembanding, antara lain sebagai berikut: 

Pada penelitian dengan judul ―Analisis dan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Online (Studi Kasus di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya)” berbasis 

Android yang di lakukan oleh Wastika (2015), telah membuktikan bahwa pelaporan 

suatu kegiatan dapat dilaporkan langsung melalui perantarasmartphone Android yang 

sebelumnya hanya dilakukan dengan mengumpulkan berkas laporan dalam bentuk 

kertas laporan. Dan dibuat melalui perantara smartphone berbasis 

Android.Sedangkan pada penelitian selanjutnya adalah pelaporan kinerja pegawai 

dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis web. 

Sedangkanselanjutnya penelitian dengan judul ―Sistem Pelaporan Orang 

Asing Online‖ berbasis web yang di lakukan oleh Dyka (2014). Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang pelaporan. 

Adapun yang memiliki perbedaan penelitian  sistem di atas digunakan untuk 

pengolahan pelaporan orang asing. Sedangkan pada penelitian selanjutnya adalah 

membahas pelaporan kinerja pegawai melalui perantara teknologiberbasis web. 

Selanjutnya penelitian dengan judul ―Rancang Bangun Sistem Pelaporan 

Online Kegiatan Harian Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar‖ berbasis Android  yang di lakukan oleh Syamsuriati (2017). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama 
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membahas tentang pelaporan. Sedangkan pada penelitian selanjutnya adalah 

membahas pelaporan kinerja pegawai melalui perantara teknologiberbasis web. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam 

melakukan pelaporan kinerja pegawai dan memberikan informasi yang lebih 

akurat  tentang data-data laporan kinerja pegawai berbasis Web. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini sangat berguna bagi pegawai yang sedang 

melaksanakan tugas atas jabatannya. Kegunaannya adalah pegawai dapat 

melaporkan kegiatannya lebih cepat praktis dan tidak membutuhkan media 

kertas lagi cukup dengan melalui perantara teknologiberbasis web.  

a. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar S1 (strata 

satu) pada fakultas Sains dan Teknologi program studi Sistem 

Informasi Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.Dan penelitian 

ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi tentang 

permasalahan dalam sistem informasi terutama bagi para peneliti yang 

mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam 

bidang sistem informasi pada suatu kantor. 
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b. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang 

akan mempermudah pekerjaan antar pegawai di kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Luwu Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pelaporan Kinerja Pegawai 

Merupakan suatu bentuk capaian atau hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Pada saat pegawai bekerja 

berlangsung pegawai diwajibkan melaporkan aktifitas - aktifitas yang dikerjakan 

selama jam kerja berlangsung. 

Dalam pelaporan kinerja pegawai ada format laporan 

yangmestidiperhatikanlembarkerjaharian tersebut terdiri atas: 

a. Hari, tanggal, waktu dilaksanakannya suatu kegiatan laporan kinerja  di 

lingkungan kantor. 

b. Uraian kegiatan laporan kinerja pegawai mendeskripsikan alur 

pelaksanaan kegiatan laporan kinerja pegawai  tujuan dan manfaat 

kegiatan tersebut dilakukan bagaimana gambaran kegiatan tersebut. 

c. Rekap laporan harian kinerja pegawai disimpulkan menjadi laporan 

kinerja pegawai selama bekerja. 

B. Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara adalah instansi vertikal, 

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas kantor wilayah Kementerian Agama 

Propinsi, dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kebijakan Menteri Agama RI. 
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C. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian cara ataupun ilmu 

yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan mengenai penyediaan tenaga kerja 

maupun pengklafikasian karyawan untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik 

berkaitan dengan kinerja karyawan. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik 

berkaitan dengan kinerja karyawan. Maka harus dilakukan evaluasi serta membuat 

laporan kinerja. Sehingga dapat diketahui karyawan yang memiliki potensi 

produktivitas yang baik dan yang buruk. 

D. Kinerja Karyawan Atau Pegawai 

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan 

dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja organisasi 

merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah 

proses kinerja yang di lakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan 

yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi 

yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang mempunyai informasi tentang 

kinerja dalam organisasinya (Tika, 2006). 

E. Kelayakan Kualitas Kerja 

Pelaksanaan penilaian kinerja sangat penting dilakukan untuk membantu 

pihak manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam mengambil keputusan dalam 

pemberian bonus, untuk itu dibutuhkun informasi yang penting bagi keputusan 

penempatan tersebut adalah melalui laporan kinerja. 
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F. Pengelolahan Data 

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan 

adalah proses atau cara perbuatan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.Pengelolaan adalah 

kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (Atmosudirdjo, 1982). 

Data adalah fakta, kejadian, berita, fenomena dan sejenisnya yang dapat diolah atau 

diproses berdasarkan prosedur tertentu yang pada akhirnya menjadi keluaran dalam 

bentuk informasi (Dermawan, 2012). Kemudian menurut The Liang Gie dalam buku 

Tata Sutabri (2012) mendefinisikan bahwa data adalah hal, peristiwa atau kenyataan 

lain apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna 

penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan. 

Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti 

berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan 

pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau 

peristiwa. Menurut Andri Kristanto (2008), pengolahan data adalah waktu yang 

digunakan untuk menggambarkan bentuk data menjadi informasi yang memiliki 

kegunaan. 
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G. Aplikasi 

Aplikasi merupakan perangkat lunak proses data yang berpacu pada sebuah 

komputasi. Aplikasi berasal dari bahasa inggris application yang berarti penerapan, 

lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah 

suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu 

fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat 

digunakan oleh suatu sasaran yang akan ditujuh. Sedangkan menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia (2005: 52), ―Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk 

mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman 

tertentu‖. 

Adapun definisi aplikasi menurut para ahli adalah: 

a. Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu  komputer, instruksi(instructiom) 

ataupernyataan (statement) yangdisusunsedemikian rupa sehingga komputer 

dapat memproses input menjadi output(Jogiyanto, 2005).   

b. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu (Hendrayudi, 2005). 

c. Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game palayanan 

masyarakat, periklanan atau semua peroses yang hampir dilakukan manusia 

(Hengky W. Pramana, 2005). 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan software 

yang ditransformasikan ke komputer yang berisikan perintah-perintah yang berfungsi 

untuk melakukan berbagai bentukpekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti 

penerapan, penggunaan dan penambahan data. 
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H. Teknologi 

Beberapa pengertian telah diberikan antara lain oleh David I. Goetch 

teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang 

dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan (tools) peralatan, proses dan 

(resources) sumber daya (Simarmata, 2006: 2). 

Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber 

daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan 

mengendalikan api telah menaikan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan 

penciptaan roda telahmembantu manusia dalam berperjalanan dan mengendalikan 

lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termaksud diantaranya mesin 

cetak, telepon dan internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi 

dan kemungkinan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. 

Tetapi  tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai, pengembangan senjata 

penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari 

pentungan sampai senjata nuklir. 

Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak 

cara. Banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki 

ekonomi (termaksud global masa kini) dan telah memungkinkan bertambahnya 

kaum senggang. Banyak proses teknologi  menghasilkan produk sampingan yang 

tidak dikehendaki, yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, 

merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Berbagai macam penerapan 

teknologitelah mempengaruhi nilai masyarakat,dan teknologi baru sering kali 

mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. 
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I. Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) 

adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. 

Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang 

berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.  

Sistem juga merupakan suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak 

bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta 

memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara 

merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang 

saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai 

penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Kata "sistem" banyak 

sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun 

dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, 

sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah 

sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Pada 

prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen yaitu: 

a. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda 

fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus  tergantung kepada sifat sistem 

tersebut.  

b. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan 

objeknya. 

c. Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya lingkungan, tempat di 

mana sistem berada (Jogiyanto, 2005). 
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J. Informasi 

Informasi merupakan pesan atau kumpulan (ekspresi atau ucapan) pesan yang 

terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau 

kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan, hal ini merupakan 

tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkangelombang. Informasi bisa dikatakan 

sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. 

Namun, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara 

umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, persepsi, 

kebenaran, representasi, negentropy, stimulus, komunikasi, dan rancangan. 

Informasi sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang. Oleh 

karena itu, uraian dalam berita radio atau televisi merupakan informasi, informasi 

terdiri atas beberapa jenis informasi atau macam-macam informasi yang terbagi atas 

empat yakni informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan format penyajian, 

informasi berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan, 

disetiap jenis informasi memiliki fungsi dan tujuan informasi pastinya. 

K. Website 

Websitemerupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan webpage 

dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke 

page lain (hypertext), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama 

maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi 

browser lainnya(Lukmanul, 2004). 
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Website (situs web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. URL adalah 

suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatuweb. 

Situs atauweb dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Web Statis, yaitu web yang berisi atau menampilkan infomasi-informasi yang 

sifatnya statis (tetap). 

b. Web Dinamis, yaitu web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi 

dengan user yang sifatnya dinamis(Pardosi, 2004). 

L. Notasi 

1. Flowmap 

Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen 

pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir 

yangmenunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas-entitas-

entitassistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan 

sisteminformasi. Berikut simbol dari flowmap. 

Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 

No Simbol Nama  Keterangan 

1  

 

 

Dokumen I/O dalam format 

yang dicetak 

2  

 

 

Manual 

Operatation 

Proses yang terjadi di 

dalam flowmap 
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3  Proses 

komputerisasi 

Merepresentasikan 

Input data atau Output 

data yang  Diproses 

atau informasi 

4 

 

Arsip manual Penyimpanan yang 

dapat diakses oleh 

komputer secara 

langsung 

5  

 

Delicion Menunjukkan pilihan 

keputusan 

6  

 

Aliran Menunjukkan data-

data yang mengalir ke 

sistem 

7  

 

File Store 
Merupakan 

penyimpanan data 

menunjukkan 

datayang disimpan ke 

dalam suatu disk / 

harddisk 

8  

 

Penghubung 
Keluar atau masuk 

dari bagian lain 

flowchart khususnya 

halaman yang sama 

9  

 

Proses 
Merupakan proses 

computeryang 

mengalir  pada sistem. 

10  

 

Data Stroge 
Media data-data yang 

mengalir pada sistem 

11  

 

Aliran 
Menunjukkan Data 
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Aturan Membuat Flowmap memerlukan beberapa tahapan, di antaranya: 

a. Flowmap digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri kekanan 

b. Aktivitas yang di gambarkan harus di definisikan ini harus di mengerti 

oleh pembacanya 

c. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir  ditentukan secara jelas. 

d. Setiap langkah dan aktivitas harus di uraikan dengan menggunakan 

deskripsi kata kerja. 

e. Setiap langkah dan aktivitas harus di urutan yang benar 

f. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang di gambarkan harus di 

telusuri dengan hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang 

sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama 

g. Gunakan simbil-simbol yang standart. 

2. Diagram Konteks 

                     Diagram Konteks atau Kontext Diagram adalah diagram yang 

mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum dan keluaran, diagram ini 

merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat 

satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan, diagram tersebut tidak 

memuat penyimpanan dan penggambaran aliran data yang sederhana, proses 

tersebut diberi nomor nol. Atau diagram konteks adalah bagian dari data flow 

diagram yang berfungsi memetakan model lingkungan, yang dipresentasikan 

dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem (Yakub, 2012). 
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Tabel II. 2. Simbol-simbol Diagram Konteks (Yakub, 2012) 

No Simbol Pengertian Keterangan 

1  

 

Eksternal Entity 
Menunjukkan bagian 

luar sistem atau 

2  

 

Garis Aliran 
Menunjukkan arus 

data antar 

simbol/proses 

3  

 

Sistem 
Menunjukkan system 

 

3. Daftar Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami beberapa 

perubahan. Data flow diagram (DFD) adalah representasi dalam bentuk 

gambar yang menjelaskan aliran informasi dan perubahan yang terjadi dari 

suatu data di input sampai hasil output suatu data. DFD juga dapat digunakan 

untuk merepresentasikan sistem atau perangkat lunak dalam semua level yang 

abstrak. (Roger, 2001). Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan 

analisa sistem, termasuk menggambarkan suatu aliran data logis melewati suatu 

proses. Selain itu DFD dapat memberikan sesuatu yang lebih konseptual, 

gambaran nonfisik atas pergerakan data melewati suatu sistem. DFD terdiri dari 

4 simbol seperti pada tabel di bawah ini, yaitu proses, source/sinks , data stores 

dan data flow lines. 
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Tabel II. 3. Simbol-Simbol Data Flow Diagram (Pressman, 2007) 

No Simbol Nama  Keterangan 

1  Entitas Eksternal 

 

Kesatuan 

Keluaran 

Sesuatu yang berada diluar 

sistem, tetapi iamemberikan 

masukkan kedalam sistem atau 

menerima data darisistem. 

External entitytidak termasuk 

bagiandari sistem. 

 

 

2  

 

Arus Data 
Tempat mengalirinformasi dan 

digunakan 

dengan garis 

yangmenghubungkankomponen 

dari sistem.Arus data ini 

mengalir di 

antara proses, data store,dan 

menunjukkan arusdata dari data 

berupamasukan untuk 

systematau hasil proses sistem. 

3  

 

Proses 
Apa yang dikerjakan oleh 

sistem. Proses dapat 

mengolah data atau aliran 

data masuk menjadi aliran 

data keluar. Proses 

berfungsi 

mentransformasikan satu 

atau beberapa data 

masukan menjadi satu 

atau beberapa data 

keluaran sesuai dengan 

spesifikasi yang 

dihasilkan. 

4  

 

Data Store 
Tempat penyimpanan data 

yang ada dalam sistem, 

yang disimbolkan dengan 

sepasang garis sejajar 

dengan sisi samping 

terbuka. 
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4. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 

menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. 

Diagram E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-

atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, 

dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe 

objek mengenai datapada manajemen, serta relasi antara objek tersebut. 

(Ladjamudin, 2006) 

Tabel II. 6. Simbol Entity Relationship Diagram (Fathansyah, 2011) 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 Entitas 

Segala hal yang akan disimpan 

datanya. 

 

2 

 

 Atribut 

Karakteristik suatu entitas. 

 

3 

 

 Relasi 

Hubungan atau asosiasi antar 

entitas. 

 

4 
 

 
Link 

Penghubung antara relasi dengan 

entitas dan antara entitas dengan 

atributnya. 
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M. Phpmyadmin 

Phpmyadmin adalah aplikasi berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP 

yang fungsi utamanya melakukan administrasi MySql. Administrasi user MySql 

inilah yang akan digunakan untuk mengakses database MySql via PHP. (Syafii, 

2005). 

N. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis 

DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada platform 

baik windows maupun Linux.Selain itu, MySQL merupakan program pengakses 

database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-user (banyak 

pengguna). 

Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query standar yang 

dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah  suatu bahasa permintaan 

yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database 

seperti Oracle, Posgres SQL, dan SQL Server.  

Sebagai program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri 

tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface) MySQL dapat didukung oleh hampir 

semua program aplikasi baik yang open source maupun yang tidak, yang ada pada 

platformwindows (Syafii, 2005). 
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O. PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Sutarman (2003), PHP merupakan akronism dari PHP: Hypertext 

Preprocessor adalah bahasa pemrograman scriptberbasis  web yang paling banyak 

dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, 

walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Untuk 

menjalankan sistem PHP dibutuhkan tiga komponen:  

1. Web server, karena PHP termasuk bahasa pemrograman server side. 

2. Program PHP, program yang memproses script PHP.  

3. Database server, yang berfungsi untuk mengelola database. 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain adalah:  

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

b. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfigurasi yang relatif mudah. 

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 

(linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga 

dapat menjalankan perintah-perintahsistem.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, 

bukan dunia yang seharusnya atau dengan kata lain memahami suatu masalah secara 

mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan adalah Jenis 

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dimana penelitian 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan 

makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu dengan 

pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dan Sumber data pada penelitian ini 

di peroleh dari data kantor Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara, adapun lokasi 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Luwu Utara Jl. Datuk Pattimang No. 22A Bone,Masamba,Kabupaten 

Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan, observasi, studi literature, dokumentasi yang terkait denganpembahasan 

materi penulis yang digunakan pada penelitian untuk sistem ini yaitu: 

a. Observasi 

merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan 

cara mengamati langsung objek datanya. Metode observasi tidak 

berinteraksi langsung dengan objek datanya, tetapi hanya mengobservasi 

saja, maka pendekatan ini baik untuk mengamati suatu proses, kondisi, 

kejadian-kejadian, atau perilaku manusia. 

b. Studi pustaka  

Adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari buku referensi, 

jurnal, paper, website dan bacaan–bacaan yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang 

didapatkan dalam penelitian.Pada penelitian ini penulis menggunakan studi 

literatur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perancangan dan 

membuat sistem informasi manajemen pada buku, referensi peneliti lain 

dan website yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi 

manajemen. 

c. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi responden. Ada pun 
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jujuan untuk mengetahui sistem yang di gunakan dalam kantor dan 

mengetahui proses yang berjalan. 

d. Dokumentasi 

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen 

biasa berbentuk tulisan, atau data-data yang bersangkutan. 

E. Instrument Penelitian 

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan 

aplikasi ini adalah laptopASUS dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1) Processor Intel Core i3-A455L CPU Intel Core i3-5005U, 2,0Ghz 

2) RAM 4.00 GB  

3) Harddisk 500 GB 

b. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan aplikasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Google Chrome, Mozilla Firefox, atau aplikasi Browser lainnya 

untuk menjalankan program tersebut. 

2) MySQL, XAMPP, PHP, Sublime Text. 

3) Bahasa Sistem Operasi Windows 10 (32 atau 64 bit). 
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F. TeknikPengelolaan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Analisis pengelolahan data terbagi dalam dua macam yakni metode 

analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif 

ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam 

memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu berupa 

beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan 

pembanding untuk memperoleh data yang akurat.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data 

secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah 

dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan 

mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang 

diteliti.  

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 

berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatifadalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data 

secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah 

dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan 
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mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang 

diteliti. 

3. Teknik Pengujian 

Dalam penelitian metode pengujian sistem yang digunakan adalah 

metode rancangan yaituBlack Box Testing. Black-box Testing adalah jenis 

pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan 

hanya berfokus pada keluaran yang dihasilkan dari masukkan yang dipilih 

dengan kondisi eksekusi tertentu. (Bhasin, 2014) 

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 

waterfall. Metode waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 

dalam membangun software. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan 

berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

Metode ini dipilih karena proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi 

tahap dimulai dari requirements analysis and definition, system and software design, 

implementation, integration and system testing dan operation and maintenance 

(Pressman, 2008). 

Kelebihan menggunakan metode air terjun (waterfall) adalah metode ini 

memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. proses pengembangan model 

fase one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. 

Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, 

instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. 
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Kekurangan menggunakan metode waterfall adalah metode ini tidak 

memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Karena 

setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah 

sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 1. Model Waterfall (Roger S.Pressman, 2008) 

Berikut ini adalah tahap proses dari model waterfall: 

1. Requirement System 

Tahap dimana menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi seluruh elemen-

elemen sistem, kemudian mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan-

kebutuhan tersebut bagi perangkat. Gambaran sistem merupakan hal yang penting 

pada saat perangkat lunak harus berinteraksi dengan elemen sistem lain seperti 

perangkat keras, manusia dan database Requirement System mencakup kumpulan 

kebutuhan pada setiap tingkat teratas perancangan dan analisis. 
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3. Analysis 

Tahap dimana kita menerjemahkan kebutuhan pengguna kedalam 

spesifikasi kebutuhan sistem atau System Requirement Specification (SRS). 

Spesifikasi kebutuhan sistem ini bersifat menangkap semua yang dibutuhkan 

sistem dan dapat terus diperbaharui secara iterative selama berjalannya proses 

pengembangan sistem. 

4. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan diatas menjadi 

representasi ke dalam bentuk ―blueprint‖ software sebelum coding dimulai. Desain 

harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 

sebelumnya.  

5. Coding 

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan 

peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-

orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya. 

6. Implementasi 

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian aplikasi 

yang sesuai dengan perancangan awal, dan membuat prototype untuk mengetahui 

kekurangan atau masalah yang dihadapi. 

7. Evaluasi 

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut yaitu evaluasi 

sistem.Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan-percobaan kepada aplikasi 
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tersebut dan mencari kekurangan-kekurangan yang ada serta memperbaikinya 

(Pressman, 2001). 

H. Pengujian Sistem dan Keabsahan Data 

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan maksud 

untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan kepada 

user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan sistem. 

Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk 

memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum diketahui.Bukan untuk 

memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan 

yang ada dalam sistem. 

Dalam penelitian ini, metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode 

black-boxtesting.Pengujian black-box testing merupakan sebuah metode yang 

digunakan untuk menemukan kesalahan dan mendemonstrasikan fungsional aplikasi 

saat dioperasikan, apakah input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan 

telah sesuai dengan yang diharapkan (Bhasin, 2014)
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan 

analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk 

membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan diusulkan. 

Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada Flowmap berikut: 

Mengump

ulkan 

Laporan 

Pekerjaan

Data Pekerjaan

Laporan Pekerjaan

Pegawai Atasan

Menyetujui 

Laporan

Pekerjaan

Laporan 

Pekerjaan

Laporan Pekerjaan

 

                           Gambar IV. 1 Flowmap Sistem yang sedang berjalan 
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B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

1. Analisis Masalah 

Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada Sistem Pelaporan 

Kinerja Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Utara sebagai berikut: 

a. Proses pengelolaan laporan kinerja harian masih belum 

menggunakan sistem sehingga masih sering terjadi kesalahan dengan 

adanya sistem yang akan dibuat agar pengelolaan lebih efisien. 

b. Proses pembuatan pelaporan juga belum menggunakan sistem 

sehingga sering terjadi keterlambatan dan kekurangan data. 

2. Analisis Kebutuhan 

a. Kebutuhan Fungsional 

Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa, 

penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem 

tersebut adalah: 

1) Memiliki fromlogin yang harus diisi username dan passwordyang 

dimiliki oleh admin, pegawai, atasan. 

2) Memiliki menu utama yang terdiri dari home, input data dan 

laporan 
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3) Menu input data merupakan menu yang terdiri dari penginputan 

data laporan kinerja, data pegawai, data atasanMenu laporan 

merupakan menu yang menampilkan hasil laporan kinerja 

pegawai. 

b. Kebutuhan Data  

Data yang di olah dalam sistem ini meliputi data mengenai 

Pengelolaan Data Laporan Kinerja Pegawai. Kebutuhan-kebutuhan 

data yang diperlukan untuk sistem tersebut adalah: 

1) Data Kinerja 

2) Data pegawai 

3) Data Atasan 

4) Data Laporan Kinerja 

3. Flowmap Sistem Yang Diusulkan 

Atasan Admin Pegawai

Data 

Kinerja 

Harian

Data 

Pegawai
Data 

Atasan

Input 

Kinerja 

Harian

Input 

Pegawai
Input Atasan

Db_Kinerj

a

Proses Cetak 

Data Kinerja 

Harian

Menerima 

Laporan

Kinerja Harian

Laporan 

Kinerja 

Harian

Input Kinerja 

Harian

Laporan 

Kinerja 

Harian

Laporan 

Kinerja 

Harian

 

Gambar IV.2 Flowmap Sistem yang sedang Diusulkan 
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Berdasarkan pada gambar IV.2, analisis yang diusulkan adalah diatas terdapat 

tiga entitas dimana admin, pegawai dan atasan. Di mana atasan  memberikan 

informasi data pegawai dan data kinerja pegawai untuk di input. Kemudian 

adminmenginput data berupa input data kinerja pegawai, data pegawai, data Atasan, 

kedalam database dan membuat pelaporan daftar kinerja pegawai kemudian pegawai 

menginput laporan kinerja untuk di lihat oleh atasan. 

C. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan untuk 

mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang tersusun secara 

logis, dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan guna pelaksanaan  

perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah 

dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, kemudian melangkah lebih 

jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. Berikut Sistem Pelaporan Kinerja 

Pegawai: 

1. Diagram Konteks 

Atasan
Admin

Pegawai

SISFO

Data Kinerja Harian

Data Pegawai

Data Atasan

Laporan Kinerja 

Harian

Data Kinerja Harian

Laporan Kinerja 

Harian

Laporan Kinerja 

Harian

 

Gambar IV.3 Diagram Konteks 
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2. Diagram Hipo 

SISFO

4.P 

Pelaporan

1 P

Data 

Kinerja 

Harian

2  P

Data 

Pegawai

4.3 P

Lap.Data 

Atasan

4.2 P

Lap. 

Pegawai

4.1 P

Lap. Data 

Kinerja 

Harian

3 P

Data 

Atasan

 

Gambar IV.4 Diagram HIPO 

3. Diagram Level 1 

Admin
Atasan

1.P 

Pengelolahan 

Data Kinerja 

Harian

Data_Kinerja_harian

2.P 

Pengelolahan

Data Pegawai

Data_Pegawai_Baru

3.P 

Pengelolahan 

Data Atasan

Data_Atasan_Baru

Data_Pegawai

Data_Atasan

4.P Pembuatan 

Laporan

Pegawai

ds.Kinerja 

Harian

ds.Pegawai

ds.Atasan

Data_Kinerja_harian

Data_ Kinerja_Harian_Baru

Laporan kinerja Harian

Laporan Pegawai

Laporan Atasan

Laporan Kinerja Pegawai

Laporan Kinerja harian

Data_Atasan

Data_Pegawai

 

Gambar IV.4 Diagram Level 1 

 



39 

 

 

 

4. Diagram level 2 Peroses 4 

2.4 P 

Laporan 

Kinerja 

Harian

Pegawai

 

ds.Kinerja 

Harian
Data Kinerja Harian

Daftar Kinerja Harian

Atasan

Laporan Kinerja 

Harian

Laporan Kinerja 

Harian

Gambar IV.6 Diagram Level 2 Peroses 4 

 

5. Diagram ERD 

Entity Relationship diagram (ERD) merupakan teknik yang digunakan 

untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh 

System Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan 

system. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan 

dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang 

dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan 

model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk 

database. 
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                  Gambar IV.7 ERD 

D. Kamus Data 

Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir pada DFD (Data 

Flow Diagram), dimana di dalamnya terdapat struktur dari arus data secara detail. 

Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dan pemakai 

sistem tersebut. adapun kamus data dari rancangan sistem ini adalah: 

 Admin :{id, nama, user, pass} 

 Pegawai:{Nip, nama, angkatan, agama, jkel, alamat, no tel, jabatan, golongan, 

user, foto} 

 Data Kinerja:{kode, nama, Waktu mutu baku, satuan waktu,point, unit 

organisasi,keterangan} 

 Atasan:{nip, nama, agama, jkel, alamat, no tel, unit organisasi, jabatan, 

golongan, keterangan, user, foto} 
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E. Struktur Tabel 

1. admin 

Nama Tabel  : tb_admin 

Primary Key : user 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel: menyimpan data User 

Tabel IV.1. Tabel Data Admin 

 

 NO Field Name Type Width Keterangan 

 1 User Varchar 25 Username 

 2 Pass  Varchar 11 Password 

 

2. Data Kinerja 

Nama Tabel  : tb_kinerja 

Primary Key : Kode 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabe : menyimpan data Kinerja 

 

Tabel IV.2. Tabel Data Kinerja 

NO Field Name Type Width Keterangan 

1 Kode Varchar 5 Nomor Id 

2 Nama Varchar  200 Nama Pegawai 
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3 Waktu_mutu_baku Int 50 Waktu Mutu Baku 

4 Satuan_waktu Varchar 50 Satuan Waktu 

5 Point  Int 10 Point 

6 Keterangan  Varchar 500 Kterangan 

 

3. Data Pegawai 

Nama Tabel : tb_pegawai 

Primary Key : nip 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : menyimpan data Pegawai 

Tabel IV.3. Tabel Data Pegawai 

 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Nip Varchar 30 Nomor Induk Pegawai 

2 Nama Varchar 50 Nama Pegawai 

3 Agama Varchar 20 Agama 

4 Angkatan Varchar 20 Angkatan 

5 Jkel Varchar 20 Jenis Kelamin 

6 Alamat Varchar 250 Alamat 

7 No tel Varchar 13 No telpon 

8 Unit Organisasi Varchar 100 Unit Organisasi 

9 Jabatan Varchar 100 Jabatan 

10 Golongan Varchar 50 Golongan 
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11 Keterangan Varchar 200 Keterangan 

12 User Varchar 35 User 

13 Foto Varchar 300 Foto 

 

4. Data Atasan 

Nama Tabel  : tb_penilai 

Primary Key : nip 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel: menyimpan data penilai 

Tabel IV.4.Tabel Data Penilai 

 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Nip Varchar 30 Nomor Induk Pegawai 

2 Nama Varchar 50 Nama pegawai 

3 Agama Varchar 20 Agama 

4 Jkel Varchar 20 Jenis kelamin 

5 Alamat Varchar 250 Alamat 

6 No_tel  Varchar 13 No telpon 

7 Unit Organisasi Varchar 100 Unit Organisasi 

8 Jabatan Varchar 100 Jabatan 

9 Golongan Varchar 50 Golongan 

10 Keterangan Varchar 200 Keterangan 

11 User Varchar 35 User 
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12 Foto Varchar 300 Foto 

 

5. Data History Kinerja 

Nama Tabel  : tb_History_Kinerja 

Primary Key : nip 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel: menyimpan data History Kinerja 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 30 Nomor Id 

2 Nip Varchar 50 Nomor Induk Pegawai 

3 Nama Varchar 50 Nama Pegawai 

4 Kinerja Varchar 20 Kinerja 

5 Unit Organisasi Varchar 20 Unit Organisasi 

6 Deskripsi Text - Deskripsi Kerjaan 

7 Unit Organisasi Varchar 100 Unit Organisasi 

8 Lama Varchar 100 Lama Waktu Penyelesaian 

9 Satuan Waktu Varchar 50 Satuan Waktu 

10 Point Varchar 200 Point 

11 Waktu Varchar 35 Waktu 
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F. Perancangan  InterFace 

Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan , yang 

masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika belum 

dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk basisdata. 

a. Rancangan Form Login  

X(25)

X(25)

Username

Password

Login

LOGO

 

Gambar IV.8 Rancangan Form Login 

b. Rancangan Menu Utama Admin 

 

 

 

 

 

Gambar IV.9 Menu Utama 
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c. Rancangann Input Data Pegawai 

LOGO Log OutLaporan

SISTEM INFORMASI PELAPORAN  KINERJA PEGAWAI

Form Data Pegawai

HomeHome Data Master
Laporan Kinerja  

Harian Pegawai
Password Logout

Pencarian Refresh Tambah

Gambar IV.10 Form Input Data Pegawai 

d. Rancangann Input Data Atasan 

LOGO Log OutLaporan

SISTEM INFORMASI PELAPORAN  KINERJA PEGAWAI

Form Data Atasan

HomeHome Data Master
Laporan Kinerja  

Harian Pegawai
Password Logout

Pencarian Refresh Tambah

Gambar IV.11 Form Input Data Atasan 
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e.Rancangan Input Data kinerja 

LOGO Log OutLaporan

SISTEM INFORMASI PELAPORAN  KINERJA PEGAWAI

Form Data Kinerja

HomeHome Data Master
Laporan Kinerja  

Harian Pegawai
Password Logout

Pilih unit organisai

Tambah

Gambar IV.12 Form Input Data Kinerja 

f. Rancangan Laporan Kinerja Harian Pegawai 

LOGO Log OutLaporan

SISTEM INFORMASI PELAPORAN  KINERJA PEGAWAI

Form Laporan Kinerja Harian Pegawai

HomeHome Data Master
Laporan Kinerja  

Harian Pegawai
Password Logout

Pilih unit organisai

Refresh

Gambar IV.13 Form laporan Harian Pegawai
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem 

1. Interface 

a. Antarmuka Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.1 Antarmuka Menu Login 

Antarmuka login terdiri atas edit text untuk memasukkan 

username, edittext untuk memasukkan password, tombol login untuk 

mencocokkan data di server, setelah data berhasil diambil akan muncul 

antar muka Menu Utama.   

b. Antarmuka Sub Menu 

 

 

 

 

Gambar V.2 Antarmuka Sub Menu
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Antarmuka menu akan tampil ketikasudah login. Antarmuka menu 

berisi text view untuk menampilkan antarmuka visi misi ,text view admin 

data master untuk menampilkan antarmuka pengisian data pegawai, data 

atasan, data kinerja, textview data pegawai untuk menampilkan antarmuka 

pengisian data pegawai yang sudah di input, textview data atasan 

menampilkan antarmuka pengisian data atasan yang sudah di input, 

textview data kinerja yang berisi menginput SOP kinerja menurut unit 

organisasi, textview laporan kinerja harian laporan yang masuk dari atasan 

yang sudah di paraf.  

Edit password , text view logout menampilkan antarmuka menu 

keluar dan text view close application menampilkan antarmuka keluar 

dari aplikasi. 

 

c. Antarmuka Data Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar V. 3 Antarmuka Menu Data Pegawai 
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Setelah user mengakses menu login dan memasukkan data dengan 

benar maka akan tampil halaman data pegawai yang digunakan untuk 

melihat data pegawai dan menambahkan data pegawai baru. Selain 

menambahkan data pegawai baru admin juga dapat mengubah ataupun 

menghapus data pegawai yang sudah ada sebelumnya, setelah itu 

disimpan. 

Berikut adalah form untuk menambahkan data tambah pegawai baru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 4 Tampilan Form Tambah Data Pegawai 

d. Antarmuka Menu Data Atasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 5 Antarmuka Menu Data Atasan 
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Setelah user mengakses menu login dan memasukkan data 

dengan benar maka akan tampil halaman data atasan yang digunakan 

untuk melihat data atasan dan menambahkan data pegawai baru. Selain 

menambahkan data atasan baru admin juga dapat mengubah ataupun 

menghapus data atasan yang sudah ada sebelumnya, setelah itu 

disimpan. 

Berikut adalah form untuk menambahkan data tambah atasan baru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 6. Tampilan Form Tambah Data Atasan 

 

e. Antarmuka Menu Data Kinerja 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar V. 7 Antarmuka Menu Data Kinerja 
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Setelah user mengakses menu login dan memasukkan data dengan 

benar maka akan tampil halaman data kinerja yang digunakan untuk 

melihat data kinerja dan menambahkan data pegawai baru. Selain 

menambahkan data kinerja baru admin juga dapat mengubah ataupun 

menghapus data atasan yang sudah ada sebelumnya. setelah itu disimpan.  

Berikut adalah form untuk menambahkan data tambah kinerja baru: 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar V. 8 Tampilan Form Tambah Data Kinerja 

f. Antarmuka Menu Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gambar V. 9 Antarmuka Menu Pegawai 

Setelah user mengakses menu loginpegawaidan memasukkan data 

dengan benar maka akan tampil halaman Pegawai berfungsi untuk 
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menambahkan menginput baru ataupun mengubah, pilih menu tambah 

kemudian isi data pada formpengisian data kinerja lalu klik menu simpan. 

g. Antarmuka Data Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar V. 10 Antarmuka Laporan Pegawai 

Antarmuka menu Laporan tampil ketika  laporan yang sudah di 

paraf atasan atau pun yang belum terfaraf. 

h. AntarmukaAtasan 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar V.11 Antarmuka Atasan 
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Setelah user mengakses menu loginpegawaidan memasukkan data 

dengan benar maka akan tampil halaman. Antarmuka menu  atasan 

terdapat  sebuah pencarian dan refresh atau pun laporan pegawai yang 

masuk dan atasan mengparaf laporan pegawai. 

i. Antarmuka laporan pegawai  untuk Atasan 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar V. 12 Antarmuka Menu Laporan Pegawai Untuk Atasan 

Antarmuka menu Atasan bagian tata usaha ini laporan kinerja 

harian pegawai terdapat sebuah pilih tanggal dan refresh atau pun laporan 

pegawai yang masuk dan atasan mengparaf laporan pegawai. 

j. Antarmuka laporan pegawai   

 

 

 

 

 

 

     Gambar V. 13 Antarmuka Menu Laporan Pegawai 
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Setelah user mengakses menu loginadmindan memasukkan data 

dengan benar maka akan tampil halaman laporan berfungsi untuk 

mencetak laporan data pegawai di dalam menu laporan terdapat tombol 

untuk. Jika ingin mencetak sertifikat dapat memilih tombol cetak maka 

akan tampil seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar V. 14. Tampilan Cetak Laporan Data Pegawai 

 

l. Antarmuka laporan Atasan 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 15 Antarmuka Menu Laporan Atasan 
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Setelah user mengakses menu loginadmindan memasukkan data 

dengan benar maka akan tampil halaman laporan berfungsi untuk 

mencetak laporan data atasan di dalam menu laporan terdapat tombol 

untuk. Jika ingin mencetak sertifikat dapat memilih tombol cetak maka 

akan tampil seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 16. Tampilan Cetak Laporan Data Atasan 

 

m. Antarmuka laporan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

              Gambar V. 17. Tampilan Cetak Laporan Data Atasan 
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Setelah user mengakses menu loginadmindan memasukkan 

data dengan benar maka akan tampil halaman laporan berfungsi untuk 

mencetak laporan data kinerja di dalam menu laporan terdapat tombol 

untuk. Jika ingin mencetak laporan dapat memilih tombol cetak maka 

akan tampil seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V. 18. Tampilan Cetak Laporan Kinerja Harian 
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B. Hasil pengujian 

1. Pengujian Menu Utama 

Pengujian Menu Utama dapatdilihat pada table berikut: 

Tabel V. 1. Uji Blackbox Menu Utama 

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Akses Website Akan Menampilkan 

Halaman Utama 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih&Klik 

Sub Menu 

Akan Menampilkan 

tampilan dari Sub 

menu 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

 

Pilihdanklik 

Menu Profil 

Akan Menampilkan 

Tampilan Profil 

[v] diterima 

[  ] diterima 

Pilihdanklik 

Menu Visi dan Misi 

Akan Menampilkan 

Tampilan Visi Misi 

[v ] diterima 

[  ] ditolak 

Pilihdanklik Menu 

Master 

Akan Menampilkan 

Tampilan Master 

[ v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilihdanklik Menu 

Laporan Pegawai 

Akan menampilkan 

Tampilan Laporan 

[ v] diterima 

[  ] ditolak 
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2. Pengujian Halaman  Administrator 

Table V. 2. Uji BlackboxMenu Administrator  

Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 

Login Login untuk Masuk 

Kehalaman Utama 

administrator 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih & Klik Menu 

Website 

Akan Menampilkan 

halaman menu website 

yang telah ditambah 

sebelumnya 

[v] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik  menu 

data Master 

Akan Menampilkan agenda 

yang telah ditambah 

sebelumnya 

[v] diterima 

[  ] diterima 

Pilih dan klik  menu 

data data pegawai 

Akan Menampilkan data 

agenda yang telah 

ditambah sebelumnya 

[v ] diterima 

[  ] ditolak 

Pilih dan klik  menu 

data atasan 

Akan Menampilkan Data 

data menu data atasan yang 

telah ditambah sebelumnya 

[ v] diterima 

[  ] ditolak 
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Pilih dan klik  menu 

data kinerja 

Akan Menampilkan Data 

data menu data kinerja 

yang telah ditambah 

sebelumnya 

[ v] diterima 

[  ] ditolak 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa,sistem 

pelaporan kinerja pegawai berbasis web pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu 

Utara, dalam membuat laporan kinerja harian pegawai memudahkan para atasan 

memantau kinerja  harian para pegawai yang sedang melakukan kegiatan tersebut 

sehingga pada tahap pemeriksaan laporan akan lebih mudah dan  efektif. Sistem atau 

aplikasi ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan hasil pengujian 

Black Box menunjukkan fungsi dalam aplikasi semua berjalan baik pada fungsi 

tombol dan fungsi lainnya yang telah disesuaikan pada perancangan flowchart 

aplikasi dan form-form yang terdapat pada aplikasi semua berjalan dengan 

semestinya dan setiap validasi yang terdapat pada aplikasi semua menunjukkan sesuai 

perancangan aplikasi  

B. Saran 

Aplikasi pelaporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk menciptakan 

sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat 

maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang ingin 

mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi nantinya:
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1. Agar Aplikasi ini dapat digunakan dikantordiharapkan penulis melakukan 

sosialisasi kepada pegawai lain dan  yang terkait penggunaan aplikasi ini. 

2. Pada aplikasi ini perlu adanya pengembangan fitur seiring dengan 

perkembangan teknologi terus menerus dan beberapa perbaikan User 

Interface yang lebih baik guna mempermudah penggunaan aplikasi ini 

utamanya penambahan fitur.  

3. Penjelasan secara mendalam tentang keterkaitan penelitian dengan agama 

islam baik itu melalui firman-firman Allah swt. (Al Qur’an) maupun hadits-

hadits nabi. 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 

dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pengembang pada umumnya. 
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