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ABSTRAK 

Nama   : Asriadi 

NIM   : 60900115081 

Jurusan   : Sistem Informasi 

Judul    : Rancang Bangun Sistem Informasi Pegawai Pada Bidang 

Biro Umum Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Berbasis 

Web 

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

Pembimbing II : Rahman, S.Kom.,M.T 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh pengelolaan berkas kepegawaian pada 

bidang biro umum kantor gubernur sulawesi selatan yang masih menggunakan 

sistem manual seperti penginputan data pegawai, naik pangkat, pensiun dan 

mutasi pegawai. Kemajuan teknologi saat ini harusnya dapat meningkatkan 

pelayanan dan peningkatan Mutu SDM dalam lingkup pemerintah provinsi 

sulawesi selatan. Hal inilah yang membuat peneliti untuk membuat sistem 

informasi kepegawaian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memudahkan 

proses pengurusan administrasi kepegawaian pada bidang biro kepegawaian 

kantor gubernur sulawesi selatan.   

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 

studi literatur. Aplikasi ini di uji menggunakan Black Box, menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MYSQL. 

Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi sistem 

informasi kepegawaian di bidang biro kepegawaian kantor gubernur sulawesi 

selatan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat memudahkan bidang biro 

kepegawaian kantor gubernur sulawesi selatan untuk mempermudah menjalankan 

sistem administrasi guna untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan mutu 

SDM bagi Aparatur Sipil negara pada pemerintah propinsi sulawesi selatan. 

 

Kata Kunci   : Sistem Informasi,Kepgawaian, Berbasis ,Web 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem informasi khususnya sistem informasi kepegawaian adalah 

sebuah sistem yang sangat penting yang bertujuan untuk mengolah data 

pegawai yang sangat dibutuhkan seiring meningkatnya permintaan akan data 

dan informasi saat ini. Hal ini membuktikan bahwa dalam meningkatkan 

permintaan data dan informasi maka perlunya sebuah sistem informasi yang 

handal dalam pengolahan data seperti data kepegawaian. Namun dalam hal 

ini pelaksanaan sistem informasi kepegawai yang ada di SDM  Kantor 

Gubernur Sulawesi Selatan khususnya pada Bidang Biro Umum dan 

Perlengkapan yang masih menggunakan sistem Manual, seperti  dalam hal 

penginputan data pengawai, pengolahan data kenaikan pangkat, pensiun serta 

mutasi pegawai kemudian pengecekan masa kerja. Oleh sebab itu maka 

dibutuhkan sebuah sistem informasi kepegawaian itu dengan tujuan untuk 

mempermudah proses penginputan, pengajuan data-data kenaikan pangkat, 

pensiun, serta mutasi pegawai, sehingga dapat mempercepat pekerjaan serta 

pengecekan masa kerja pegawai tersebut.  

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini tentunya sangat 

berpengaruh dalam kinerja sehari-hari misalnya dalam suatu instansi 

pemerintahan yang mengandalkan sumber daya manusia yang dimana 

merekalah yang berperan aktif serta menjadikan komponen utama dalam 

menangani, mengolah dan meningkatkan suatu organisasi. Seiring dengan 
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pemanfaatan teknologi sistem informasi maka memacu berbagai pihak untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Dalam mendukung 

tercapainya tujuan instansi yang lebih baik, maka dibutuhkan sistem 

terotomatisasi yang mampu meningkatkan dalam penyampaian suatu 

informasi. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS Al „Ash-shaff :4 yang 

berbunyi:  

ۡرُصىٞص  ٞه مَّ ا َكأَوَُّهم بُۡىيََٰ تِلُىَن فِي َسبِيِلهِۦ َصفّّٗ َ يُِحبُّ ٱلَِّذيَه يُقََٰ    ٤إِنَّ ٱَّللَّ

  Terjemahnya: 

Katakanlah; “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperan 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Kementerian Agama 

RI,2012) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa (Sesungguhnya Allah menyukai) 

Sartinya selalu menolong dan memuliakan (orang-orang yang berperang di 

jalannya dalam barisan yang teratur). Lafal shaffan merupakan hal atau kata 

keterangan keadaan, yakni dalam keadaan berbaris rapi (seakan-akan mereka 

seperti bangunan yang tersusun kokoh) yakni sebagian di antara mereka 

menempel rapat dengan sebagian yang lain lagi (Tafsir Al-Jalalain 2015)   

Seperti yang diketahui bahwa kemajuan teknologi masa kini yang 

berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

inovasi yang telah dibuat yang dipengaruhi oleh tingginya akan kebutuhan 

teknologi yang menyediakan informasi secara akurat, efektif dan efisien. 

Dengan berkembangnya teknologi komputer tentunya mempengaruhi kinerja 
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manusia sebagai informasi yang berbasiskan komputer semakin meningkat. 

Firman Allah swt dalam QS Al „Ashr yang berbunyi: 

َه لَِفي ُخۡسٍر   ١َوٱۡلعَۡصِر  وَسَٰ ِت َوتََىاَصۡىاْ   ٢إِنَّ ٱۡۡلِ ِلَحَٰ إَِّلَّ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ َوَعِملُىاْ ٱلصََّٰ

ۡبِر    ٣بِٱۡلَحّقِ َوتََىاَصۡىاْ بِٱلصَّ

Terjemahnya: 

 

"Demi masa Sesungguhnya manusia benar benar dalam kerugian, 

kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 

saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam 

kesabaran". (Kementerian Agama RI, 2012) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa telah cukup bagi manusia untuk 

mendorong mereka agar memengang teguh agama Allah dengan 

beriman,beramal sholih bertakwa kepada Allah, dan bersabar atas semua itu 

(Tafsir Ibnu Katsir 8/499). 

Pada kantor gubernur Sulawesi Selatan Biro Umum dan perlengkapan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Biro umum dan 

perlengkapan setda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang 

mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, terukur yang mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Tetapi pada bagian 

administrasi yang mempunyai tugas dalam melakukan pencatatan dan 

pengelolahan data informasi pegawai  dan laporan, yaitu penginputan data 

pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, serta mutasi pegawai. Adapun observasi 

serta wawancara yang didapatkan pada salah satu pegawai di Biro Umum dan 

Perlengkapan dimana pada bagian Administrasi terdapat beberapa masalah 

seperti penginputan data pegawai laporan dan pencarian data data kenaikan 
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pangkat, pensiun serta mutasi pegawai. Sehingga memberikan ketidak 

nyamanan pada pelayanan yang efektif dan efisien karana tidak 

terorganisasinya penyimpanan data-data kepegawaian sehingga 

membutuhkan suatu sistem untuk memecahkan masalah tersebut. 

Kepegawaian yang merupakan sebuah kegiatan pengelola sumber daya 

manusia pada satu organisasi yang pada umumnya kepegawaian adalah 

sebuah kegiatan pengelola data informasi contohnya kenaikan pangkat, 

pensiun, dan mutasi pegawai, serta hak yang harus didapatkan oleh pegawai 

tersebut. 

Dengan adanya Sistem Pengelolaan Data Pegawai di Biro Umum dan 

Perlengkapan ini diharapkan dapat mempermudah dalam mengakses 

informasi dan dapat mempercepat pengelolaan data pegawai di bagian 

kepegawaian. Berdasarkan masalah yang ditemukan pada latar belakang di 

atas maka penulis merancang sebuah sistem berbasis website dan skripsi 

dengan judul, Rancang Bangun  Sistem Informasi Pegawai Pada Bidang Biro 

Umum Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Berbasis Web. 

B. Rumusan masalah  

  Dengan melihat pada latar belakang diatas maka disusun rumusan 

masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana merancang sebuah sistem 

informasi untuk dapat mengelola penginputan data pegawai, kenaikan 

pangkat, pensiun, serta mutasi pegawai pada biro umum dan perlengkapan 

kantor gubernur Sulawesi Selatan.  

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
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Dalam penyusunan tugas akhir ini lebih terarah, maka dengan 

penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 

1. Sistem ini dirancang untuk mencari data pegawai dengan cepat pada 

bidang biro umum dan perlengkapan 

2. Sistem ini dirancang dengan berbasis web  

3. Sistem ini bersifat umum pada biro umum dan perlengkapan kantor 

gubernur Sulawesi selatan 

4. Target yang akan menggunakan sistem ini adalah bagian bidang biro 

umum dan perlengkapan kantor gubernur Sulawesi selatan. 

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 ini adalah:  

1. Sistem ini berbasis Web agar lebih efektif dan efisien digunakan oleh 

Administrasi di bidang biro umum dan perlengkapan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Sistem ini dapat menampung banyak data file pegawai dan laporan 

data data pegawai yang harus diberikan kepada pimpinan 

3. Target pengguna rancangan sistem ini adalah bagian administrasi biro 

umum yang berwenang untuk mengakses Web tersebut. 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

yang sering digunakan sebagai bahan atau acuan penelitian ini antara lain: 
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1. Fachlevi (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “Perancangan 

Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Website Di Bagian 

Kepegawaian SdN Binakarya I Kapubaten Garut”. Dari penelitian ini 

bertujuan untuk perancangan sebuah sistem yang dapat   mengelolah 

data kepegawaian yang berbasis web pada Sdn Binakarya Garut yang 

dapat mengefisienkan waktu dan pencarian data pegawai dan penataan 

data data sehingga lebih tertata file data tersebut. Adapun persamaan 

penelitian sebelumnya dengan penulis teliti yaitu sama sama 

perancangan sebuah sistem. Sementara penelitian sebelumnya dengan 

yang teliti yaitu jika pada peneliti sebelumnya sistem pencatatan dan 

pelaporan kenaikan pangkat saja sementara yang penulis teliti 

mencakup secara umum pada biro umum dan perlengkapan. 

2. Rusdi (2016) Penelitiannya yang berjudul “Sistem Informasi 

Kepegawaian Outsourcing Berbasis Web Pada Pt. Supraco Indonesia 

Jakarta” Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem 

informasi untuk mengolah data kepegawaian dengan mudah dalam 

proses administrasi mencari data data yang akan dikirim ke kantor 

yang akan diproses lebih lanjut untuk dijadikan laporan data 

perusahaan. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis 

teliti yaitu sama sama perancangan sebuah sistem informasi 

kepegawaian. Sementara perbedaan penetilitian sebelumnya sistem ini 

mencakup Pt. Supraco Indonesia Jakarta sedangkan yang penulis 
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mencakup Biro Umum Pelengkapan Kantor Gubernur Sulawesi 

Selatan. 

3. Panggabean (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem 

Informasi Kepegawaian Pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara 

Medan” Dalam penelitian ini bertujuan pencangan sistem kepegawaian 

dalam mengimputan dan pencarian data pegawai yang di ubah sesuai 

dengan kebutuhan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang 

menggunakan Metode Rapid Application Develoment. Kemudian 

persamaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti yaitu 

sama sama perancangan sebuah sistem informasi kepegawaian. 

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dengan yang 

diteliti yaitu menggunakan metode Rapid Application Develoment. 

sedangkan yang penulis teliti menggunakan metode waterfall. 

4. Permatasari (2016) dalam penelitiannya berjudul “Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pegawai Pada Kantor 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Berbasis Web”. Dalam 

Penelitian ini bertujuan mencangan sistem kepegawaian dalam 

mengimputan dan dan pencarian data pegawai yang di ubah sesuai 

dengan kebutuhan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang 

menggunakan metode Waterfall model. Kemudian persamaan 

penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti yaitu sama sama 

perancangan sebuah sistem informasi kepagawaian. Sedangkan 
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perbedaannya adalah penelitian ini di kantor desa sedangkan penulis 

pada kantor gebernur 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancangan sebuah sistem 

informasi berbasis web yang dapat mempermudah administrasi pada 

bidang Biro Umum dan Perlengkapan kantor Gubernur Sulawesi 

Selatan. 

2. Kegunaan penelitian  

Diharapkan dengan adanya kegunaan penelitian ini mendapatkan 

beberapa manfaat yang mencakup tiga hal penting berikut: 

1. Mempermudah dalam mengolah data pegawai pada Administrasi di 

bidang Biro Umum dan Perlengkapan. 

2. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam mengolah 

data pegawai. 

3. Serta memberikan pelaporan data pegawai yang mudah mulai dari 

kenaikan pangkat, kepensiunan, dan mutasi pegawai.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Biro Umum dan Perlengkapan kantor Gubernur Sulawesi Selatan 

Biro Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas 

melakukan urusan tata usaha, pelengkapan dan rumah tangga. Biro Umum 

dan Perlengkapan sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang 

merupakan bagian dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Dalam struktur pemerintahaan daerah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang merupakan entitas pengolahan sistem informasi data 

yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas laporan dan 

pegawai antara lain yaitu kenaikan pangkat, kepensiunan, serta mutasi 

pegawai yang terjadi pada ruang Lingkungan Biro Umum dan 

Perlengkapan (Mohammad Reza Fachlevi 2017). Merupakan sebuah 

sistem yang bertujuan untuk mengelola data kepegawaian dengan sebuah 

kebutuhan akan informasi pada saat ini yang semakin meningkat dimana 

hal ini menuntut kinerja sebuah sistem informasi dengan cepat dan dapat 

di percaya dalam sistem informasi tersebut. 

B. Perancangan Sistem  

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi 

merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia terutama bagi 

suatu Organisasi yang memerlukan banyak sekali kebutuhan informasi 



 

 
 

untuk mengembangkan suatu organisasi sendiri. Dengan kehadiran 

komputer 
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disarankan sangatlah penting perancangan sebuah sistem dalam kehidupan 

komputer yang dirancang tidak lain untuk membantu manusia dalam hal 

pemecehaan masalah. Penggunaan teknologi informasi didukung oleh 

komputer yang digunakan untuk mengumpulkan data mengolah data dan 

memperoleh data. Dimana adanya perancangan sebuah sistem yang 

mampu membantu kinerja sistem oprasional perusahaan serta lebih 

menunjang keefektifan pekerjaan dengan menggunakan komputer dibantu 

dengn sebuah sistem pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat untuk di 

selesaikan. Dengan dukungan dan komputerisasi cara kerja suatu sistem 

sebelumnya manual mengubah cara kerja menjadi lebih efekti dan efisien 

(Erwin Panggabean 2015) 

C. Sistem kepegawaian  

Sistem kepegawaian merupakan suatu sistem informasi yang 

berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian 

sebuah instansi, perguruan tinggi maupun perusahaan. (Berliana Yuni Sari 

2017). Dalam Instansi pemerintahan, sistem kepegawaian menangani 

pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, 

proses perencanaan dan informasi kepegawaian, penggajian, penilaian 

angka kredit, mutasi pegawai dan sistem pelaporan. Namun dalam sistem 

kepegawaian tadi tidak dapat dilaksanakan jika data mentah pegawai 

sendiri belum ada, maka dari itu dibutuhkan data mentah pribadi utnuk 

dikelola seperti fungsi sistem kepegawaian yang dijelaskan diatas. 
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Setelah data mentah tiap pegawai di input kedalam database sistem 

kepegawaian maka sistem dapat memproses sesuai dengan kebutuhan 

instansi yang menggunakan sistem tersebut.  Kebanyakan instansi 

pemerintahan membutuhkan report (laporan) seperti analisi beban kinerja 

(ABK), analisis jabatan (ANJAB), daftar urut kepegawaian (DUK), 

riwayat kenaikan pangkat (KP), data pegawai yang akan naik pangkat 

secara reguler, data DP3 pegawai, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat 

diklat teknis maupun fungsional, data fungsional yang telah maupun yang 

akan pensiun, data keluarga PNS, dan berbagai report lain yang telah 

disiapkan dengan baik. 

 Dengan begitu dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dalam 

instansi pemerintahan kepegawaian dapat maksimal dilakukan, serta 

mampu menyajikan informasi kepegawaian kapan saja, sehingga informasi 

yang diminta dapat tepat waktu, tepat sasaran dan akurat. Di lain sisi 

pimpinan dapat menganalisis untuk kebutuhan pengambilan kebijakan 

dalam menentukan jumlah pegawai baru yang dibutuhkan berdasarkan 

analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (ANJAB).  

D.  Pemrograman  

1.  PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP sering dipakai para programmer untuk membuat sebuah 

situs web yang bersifat dinamis karena gratis dan berguna dalam 

merancang aplikasi web. 
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Supono dan putratama (2018:3) mengemukakan bahwa “PHP 

(PHP: Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa pemograman yang 

digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode 

mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server-side 

yang dapat ditambahkan ke dalam HTML”. Sedangkan menurut 

solichin (2018:11) mengemukakan bahwa “PHP merupakan salah satu 

bahasa pemograman berbasis web yang ditulis oleh dan untuk 

mengembangkan web”. PHP merupakan bahasa (script) pemograman 

yang sering digunakan pada sisi server sebuah web (Wahan Komputer 

2019:1). 

Kumpulan kutipan diatas menerangkan bahwa hypertext 

preprocessor (PHP) merupakan bahasa pemograman untuk membuat 

atau mengembangkan aplikasi berbasis web dan bersifat open source 

dan ditanamkan ke dalam script HTML.  

2. MySQL 

MYSQL dikategorikan sebagai perangkat lunak dan sistem 

pembuatan database yang bersifat terbuka (open source) dan berjalan 

di berbagai sistem operasi baik windows maupun linux. 

Menurut Wahana Komputer (2019:111) mengemukakan 

bahwa: Mysql adalah salah satu aplikasi server yang digunakan untuk 

memanajemen suatu data dan banyak digunakan khalayak di seluruh 

dunia. Fungsi terpenting dari Mysql adalah sebagai content 
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management suatu website, yaitu mengatur informasi yang ditampilkan 

suatu website. 

Menurut Ahmar (2013:11) mengemukakan bahwa “MYSQL 

adalah sistem yang berguna untuk melakukan proses pengaturan 

koleksi-koleksi struktur data (database) baik meliputi proses 

pembuatan atau pengelolaan database”. Mysql merupakan software 

database yang mengelola tipe data relasional, menyimpan data-data 

tersebut kedalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan (Zaki 

dan Smitdev, 2018:94). 

Jadi Mysql adalah sebuah perangkat lunak yang dapat membuat 

database yang bersifat open source dan sebagai sumber dan 

pengelolaan data untuk membangun aplikasi web.  

E. Web 

Aplikasi berbasis web yang digunakan para programmer atau 

pengembang aplikasi berbasis web. Fitur-fitur aplikasi berbasis web 

biasanya berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi 

halaman web dinamis yang dapat dipertimbangkan sebagai hibridisasi 

antara hypermedia dan sistem informasi.  

Menurut Simarmata (2010:56) “aplikasi web adalah sebuah 

sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui 

antarmuka berbasis web”. Aplikasi berbasis web dapat dijalankan 

apabila tersedia minimal dua software utama, yaitu web server dan web 

browser (Sunyoto, 2007:1). Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi 
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yang terletak pada server, yang merupakan perpanjangan dari web 

server untuk mengirim dan memproses informasi yang dikirim ke 

browser menjadi dinamis dengan adanya aplikasi tersebut (Supriyanto 

dan Muhsin, 2008:127).  

Maka dari itu, aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang 

dapat diakses melalui web browser yang mendukung interaksi 

pengguna melalui antarmuka yang terletak pada web server.  

3. Internet 

Internet digunakan sebagai media penghubung pertukaran 

informasi melalui jaringan online yang menghubungkan website-

website yang ada. internet juga dapat dikategorikan sebagai 

penghubung antar media komputer di seluruh dunia.  

Menurut Sofia dan Prianto (2010:1) mengemukakan bahwa 

“Internet merupakan kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia 

yang terkoneksi satu sama lain”. Sedangkan menurut Zaki dan 

SmithDev Community (2008:1) menyatakan bahwa “Internet adalah 

jaringan komputer skala dunia yang memungkinkan orang-orang untuk 

saling berhubungan menggunakan berbagai layanan, seperti email, chat 

online, transfer file, dan halaman web (WWW)”.  

Internet adalah kelompok atau kumpulan jutaan komputer. 

Penggunaan internet memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi 

dari komputer yang ada di dalam kelompok tersebut dengan asumsi 

bahwa pemilik komputer memberikan izin akses. Untuk mendapatkan 
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sejumlah informasi, sekumpulan protokol harus digunakan, yaitu 

sekumpulan aturan yang menetapkan bagaimana suatu informasi dapat 

dikirim dan diterima (Simarmata, 2010:47).  

Internet dapat diartikan sebagai alat penghubung sistem sistem 

atau media penghubung para pengguna untuk mengakses informasi 

yang terdapat dalam jaringan world wide web (WWW) diseluruh dunia. 
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek yang dijadikan penelitian dalam penulisan penelitian ini 

adalah bagian Administrasi Biro Umum Dan perlengkapan Gubernur 

Sulawesi Selatan. 

B. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nana 

sudjana dan Ibrahim (1989:64) bahwa penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa dan 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha 

memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk 

kemudian digambarkan sebagaimana adanya. 

C. Sumber Data 

Adapun Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan wawancara pada yang berwenang atau 

Administrasi bagian Biro Umum Perlengkapan Gubernur Sulawesi 

Selatan.  

D. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

untuk sistem ini adalah: 
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a. Observasi adalah metode atau cara untuk memahami, mengamati apa 

yang menjadi masalah pada objek tersebut.
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b. Mengumpulkan beberapa metode studi pustaka untuk mengumpulkan 

daya uang bersumber dari buku referensi, jurnal, website, dan bacaan 

yang terkait dengan judul penelitian yang dapat menunjang 

pemecahan permasalahan yang didapatkan dalam penelitian tersebut. 

c. Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui berhadapan langsung dan tanya jawab langsung 

peneliti dan narasumber atau sumber data. 

E. Alat Dan Bahan Penelitian 

1. Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji 

coba adalah Acer Aspire, dengan spesifikasi: 

2. Prosesor Intel® Core™ i3-600U 

3. RAM  4GB DDR4 

4. Harddisk 1000GB Serial ATA 5400 RPM 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 10 64 bit 

2. PHP 

3. Xampp 

4. Sublime text 

5. MySQL 
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F.  Teknik Pengolahan Dan Analisis Data  

Untuk menganalisa data yang terbagi menjadi dua yaitu, metode 

analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini 

menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat. 

Sedangkan metode analisis kualitatif adalah dimana data yang di peroleh 

melalui hasil pengamatan dan hasil wawancara yang semuanya disusun 

di lokasi penelitian dengan melakukan analisis data dengan memperkaya 

informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang akan di amati. 

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan 

sistem yaitu waterfall. Adapun yang dimaksud waterfall yaitu salah satu 

metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas, pengerjaan setiap fase 

dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan 

ke fase selanjutnya. Metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem 

dilakukan secara berurutan atau secara linear. 

Adapun langkah-langkah waterfall sebegai berikut: 

Analisa, Desain Penulisan, Pengujian, Dan Penerapan serta Pemeliharaan 
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(Mulyadi,2013). 

 

Gambar III.1. Medel Waterfall (Yogiyanto, 2008) 

 Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut: 

a. Requirement Analysis 

Seluruh kebetuhan software harus bisa di dapatkan dalam fase ini, 

termaksud di dalamnya pengumpulan melalui metode wawancara dan 

observasi pada keinginan pemakai nantinya. 

b. Analysis  

Tahap dimana kita menejermahkan kebutuhan pengguna kedalam 

spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS (System Requirement 

Specification). Spesifikasi kebutuhan sistem ini sifatnya menangkap 

semua yang dibutuhkan sistem dan dapat terus diperbaruhi secara 

iterative selama berjalan proses pengembangan sistem. 

 

 

c. Desaign  

Tahap dinama dimulai dengan pertanyaan masalah dan diakhiri 

dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem 

Operasional. Transformasi ini untuk mencakup seluruh aktivitas 

pengembangan perancangan. 

d. Coding 
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Pada tahap ini dilakukanlah penghalusan rincian perancangan ke 

penyebaran sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi 

ini juga mencakup perancangan peralatan yang menggunakan 

prosedur-prosedur pengoperasian deskripsi orang-orang yang akan 

menggunakan sistem dan sebagaimananya. 

e. Implementasi 

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pembuatan 

aplikasi yang sesuai dengan perancangan awal, dan memabuat 

prototype untuk mengetahui kekurangan atau masalah yang dihadapi. 

f. Evaluasi 

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut yaitu 

evaluasi sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan-

percobaan kepada aplikasi tersebut dan mencari kekurangan-

kekurangan yang ada serta memperbaikinya (Pressman 2010). 

H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan 

maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem 

tersebut diberikan kepada user, selain pengujian ini sangatlah diperlukan 

untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem tersebut. 

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 dalam sistem (Azmie,2011) 
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Dalam penelitian ini, digunakan 2 kategori pengujian yaitu 

pengujian perangkat lunak dan pengujian pencapaian tujuan penelitian 

dalam hal kemudahan pelayanan administrasi. Untuk pengujian 

perangkat lunak, metode pengujian sistem yang digunakan adalah Black-

Box Testing. Pengujian Black-Box testing merupakan metode yang 

digunakan untuk menemukan kesalahan dan mendemonstrasikan 

fungsional aplikasi saat dioperasikan, apakah input diterima dengan 

benar (Musthafa 2014). Sedangkan pengujian pencapaian tujuan 

penelitian menggunakan kuisener untuk mengetahui seberapa besar 

dampak setelah sistem digunakan dan sebelum digunakan dalam 

pelayanan administrasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

A. Analisis Sistem  

Sebelum melakukan perancangan sistem yang baru terlebih dahulu 

dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini. Hal ini 

bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem 

yang akan diusulkan. 

1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisis system berjalan merupakan penguraian dari suatu sistem 

yang utuh sebagai komponennya dengan maksud mendefinisikan dan 

mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Tahap analisis ini sangat penting 

karena dalam tahap ini apabila terdapat kesalahan maka akan menyebabkan 

kesalahan terhadap tahap selanjutnya. 

Sebelum membuat perancangan terhadap sebuah sistem yang baru, 

sangat diperlukan adanya suatu gambaran yang membuat keterangan atau 

informasi yang berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan saat ini. Hal 

ini akan berguna untuk mempermudah dalam menganalisa dan merancang 

sistem yang baru. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan 

dijelaskan pada Flowmap sebagai berikut 
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Gambar IV.1 Diagram Sistem Yang Sedang Berjalan 
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2. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Analisis sistem yang diusulkan merupakan penguraian dari suatu 

sistem yang utuh dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi persamalahan. 
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Gambar IV.2 Diagram Sistem Yang Diusulkan 

B. Desain Perancangan Sistem  

1. Use Case Diagram  

Use Case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi 

antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan 

h

u

b

u

n

g

a

n

 

actor dan kegiatan yang dilakukannya terhadap aplikasi.  
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Gambar IV.3 Use Case diagram 

Pada gambar IV.3 menunjukkan bahwa hanya admin yang 

memiliki hak akses dalam sistem. Admin dapat mengakses menu 

utama dan menu lainnya dengan syarat login terlebih dahulu.     

2. Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah class yang menggambarkan struktur 

dan penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain 

seperti containtment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Class diagram 

juga menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang 

sedang dibuat sehingga dapat berkolaborasi untuk mencapai sebuah 

tujuan. 

 

Gambar IV.4 Class Diagram 
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam 

dan disekitar sistem berupa message terhadap waktu. Berikut adalah 

sequence diagram sistem yang dibuat: 

 

 

 

 

 

a. Sequence Diagram Kelola Pegawai 

 

Gambar IV.5 Sequence Diagram Kelola Pegawai 
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b. Sequence Diagram Kelola KPO 

 

Gambar IV.6 Sequence Diagram Kelola KPO 
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c. Sequence Diagram Kelola BUP 

 

Gambar IV.7 Sequence Diagram Kelola BUP 

d. Sequence Diagram Kelola Mutasi Pegawai  
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Gambar IV.8 Sequence Diagram Kelola Mutasi Pegawai 

e. Sequence Diagram Cetak Laporan 

 

Gambar IV.9 Sequence Diagram Cetak Laporan 

4. Actifity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan 

alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan 

dan hasil dari aktivitas tersebut. Adapun activity diagram dari sistem 

ini adalah sebagai berikut  
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a. Actifity Diagram Kelola Pegawai 

 

Gambar IV.10 Actifity Diagram Kelola Pegawai 

Pada gambar IV.10 Admin melakukan login terlebih 

dahulu, kemudian system melakukan verifikasi username dan 

password jika verifikasi berhasil maka admin memilih menu di 

dashboard yaitu kelola pegawai kemudian memasukkan data 

pegawai di dalam form penginputan. 
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b. Actifity Diagram Kelola KPO 

 

Gambar IV.11 Actifity Diagram Kelola KPO 

Pada gambar IV.11 Admin melakukan login terlebih 

dahulu, kemudian system melakukan verifikasi username dan 

password jika verifikasi berhasil maka admin memilih menu di 

dashboard yaitu kelola KPO kemudian pegawai yang akan naik 

pangkat secara Otomatis (KPO). 
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c. Actifity Diagram Kelola BUP 

 

Gambar IV.12 Actifity Diagram Kelola BUP 

Pada gambar IV.12 Admin melakukan login terlebih 

dahulu, kemudian system melakukan verifikasi username dan 

password jika verifikasi berhasil maka admin memilih menu di 

dashboard yaitu kelola BUP kemudian akan tampil pegawai yang 

hampir mencapai batas usia pensiunnya (BUP). 

d. Actifity Diagram Kelola Mutasi Pegawai 
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Gambar IV.13 Actifity Diagram Kelola Mutasi Pegawai 

Pada gambar IV.13 Admin melakukan login terlebih 

dahulu, kemudian system melakukan verifikasi username dan 

password jika verifikasi berhasil maka admin memilih menu di 

dashboard yaitu kelola Mutasi pegawai kemudian pilih pegawai 

yang akan dimutasi lalu tekan submit.  

e. Actifity Diagram Cetak Laporan 

 

Gambar IV.14 Actifity Diagram Cetak Laporan 
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Pada gambar IV.14 Admin melakukan login terlebih 

dahulu, kemudian system melakukan verifikasi username dan 

password jika verifikasi berhasil maka admin memilih menu di 

dashboard yaitu kelola cetak laporan lalu pilih laporan mana yang 

akan dipilih. 

 

 

 

5. Diagram ERD. 

Entily Relationship Diagram (ERD). Adalah suatu model untuk 
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 hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar 

data yang mempunyai hubungan antar relasi. 

    Gambar IV.15 Diagram ERD 

 

 

C. Perancangan Database 

Penggunaan Database dalam sistem yang akan dibuat yaitu untuk 

menyimpan data-data yang diperlukan sistem selama penggunaanya. 

1. Tabel tb_user 

Tabel IV.1 Tabel tb_user 

Nama field Type Size Ket 

Nip Int 15 Primary Key 

nama varchar 50 - 

username varchar 50 - 

password varchar 50 - 

status varchar 50 - 

2. Tabel pegawai 

Tabel IV.2 Tabel tb_pegawai 

Nama field Type Size Ket 
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Id Int 15 Primary Key 

Nip varchar 16 - 

nama varchar 150 - 

tmp_lahir varchar 150 - 

tgl_lahir Date  - 

Jk varchar 15 - 

agama varchar 20 - 

kebangsaan varchar 50 - 

alamat varchar 250 - 

Rt varchar 10 - 

Rw varchar 10  

Kel varchar 100  

Kec varchar 100  

Kab varchar 150  

pendidikan varchar 50  

tmt_cpns Date   
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tmt_pns Date   

tmt_pangkat Date   

pangkat varchar 10  

jabatan varchar 200  

Skpd varchar 200  

gaji_pegawai decimal 20,2  

3. Tabel tb_suatri 

Tabel IV.3 Tabel tb_suatri 

Nama field Type Size Ket 

Id Int 30 Primary Key 

Nip varchar 20  

nip_peg varchar 20 - 

nama varchar 200 - 

tmp_lahir varchar 250 - 

tgl_lahir date  - 

pekerjaan varchar 200  

tgl_kawin date   
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suatri_ke varchar 20  

penghasilan decimal 20,2  

status varchar 50  

  

 

4. Tabel tb_anak  

Tabel IV.4 Tabel tb_anak 

Nama field Type Size Ket 

Id int 20 Primary Key 

nip_peg varchar 20  

nama varchar 100 - 

tmp_lahir varchar 200 - 

tgl_lahir date  - 

Status varchar 50 - 

sutri_ke varchar 20  

Jk varchar 10  

sts_tunjangan varchar  20  
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sts_kawin varchar 20  

sts_kerja varchar 20  

sts_sekolah varchar 20  

ptr_pengadilan varcha 10  

 

 

5. Tabel tb_mutasi 

Tabel IV. 5 Tabel tb_mutasi 

Nama field Type Size Ket 

nip_peg int 20 Primary Key 

nm_pegawai varchar 200 - 

nm_mutasi varchar 200 - 

sk_mutasi varchar 150 - 

jns_mutasi varchar 100 - 

tgl_mutasi date   

6. Tabel tb_skpd 

Tabel IV.6 Tabel tb_skpd  
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Nama field Type Size Ket 

kd_skpd vlarchar 20 Primary Key 

nm_skpd varchar 255 - 

status int 10 - 

 

 

 

7. Tabel tb_jabatan 

Tabel IV. 7 Tabel tb_jabatan  

Nama field Type Size Ket 

Id int 15 Primary Key 

nm_jabatan varchar 50 - 

singkatan varchar 20 - 

8. Tabel tb_pangkat 

Tabel IV.8 Tabel tb_pangkat 

Nama field Type Size Ket 

Id int 15 Primary Key 

pangkat varchar 50 - 
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Gol varchar 20 - 

singkatan varchar 20  

 

D. Perancangan Interface 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan aspek penting 

dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan 

interaksi yang memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan 

antarmuka pada sistem ini sebagai berikut: 

 

 

a. Interface Login 

 

Gambar IV.16 Interface login 

Gambar ini merupakan rancangan menu login untuk semua user 

pada sistem ini. 

b. Interface Dashboard 
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Gambar IV.17 Interface Dashboard 

Gambar ini merupakan rancangan menu utama/dashboard ketika 

masuk pertama kali setelah login.  

c. Interface Data Pegawai 

 

Gambar IV.18 Interface Data Pegawai 

Gambar diatas ini adalah rancangan menu data pegawai fungsinya 

adalah mengelola data pegawai dari seluruh SKPD. 

d. Interface Data Keluarga 
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Gambar IV.19 Interface Data Keluarga 

Gambar diatas ini adalah rancangan menu data keluarga ASN 

dimana fungsinya untuk melakukan pengloahn data keluarga mulai 

dari istri/suami dan anak. 

 

e. Interface Mutasi Pegawai 

 

Gambar IV.20 Interface Mutasi Pegawai 

Pada gambar diatas adalah rancangan menu mutasi pegawai untuk 

melakukan mutasi antar skpd. 

f. Interface Cetak Laporan 
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Gambar IV.21 Interface Cetak Laporan 

Pada gambar diatas adalah rancangan menu cetak laporan dengan 

fungsi sebagai menu untuk cetak laporan. 

 

 

g. Interface Master Data SKPD 

 

Gambar IV.22 Interface Master Data SKPD 

Pada gambar diatas adalah rancangan menu master data SKPD 

untuk dilakukannya pengolahan dan manajemen data. 

h. Interface Master Data Jabatan 
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Gambar IV.23 Interface Master Data Jabatan 

Pada gambar diatas adalah rancangan menu master data Jabatan 

untuk dilakukannya pengolahan dan manajemen data. 

 

i. Interface Master Data Pangkat 

 

Gambar IV.24 Interface Master Data Pangkat 

Pada gambar diatas adalah rancangan menu master data pangkat 

untuk dilakukannya pengolahan dan manajemen data. 
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46 
 

BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan 

berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin serta 

penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya. 

1.  Implementasi Antarmuka (Interface) 

Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan 

berdasarkan rancang yang telah dilakukan. Implementasi ditampilkan dari 

screenshot dari halaman website yang digunakan sebagai alat dan bahan 

penelitian yang telah dirancang pada BAB IV. 

a. Antarmuka Login 

Antarmuka Login akan tampil saat user pertama kali 

membuka halaman website ini. Antarmuka ini menampilkan form 

untuk memasukkan username dan password. 

 

Gambar V.1 Halaman Login
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b. Antarmuka menu utama 

Antarmuka halaman utama akan tampil saat sistem pertama 

kali diakses.  

Gambar V.2 Halaman Menu Utama 

c. Antarmuka data pegawai 

Antarmuka ini menampilkan data pegawai seperti nama 

pegawai, jabatan, skpd, gaji pokok dan lain sebagainya. Selain itu 

dihalaman ini data mentah pegawai di kelola.  

Gambar V.3 Halaman Data Pegawai 
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d. Antarmuka kelola KPO 

Antarmuka kelola KPO akan tampil jika admin memilih 

menu kelola KPO. Antarmuka ini menampilkan data kenaikan 

pangkat otomatis yang memiliki periode kenaikan pangkat reguler. 

Gambar V.4 Halaman Kelola KPO 

e. Antarmuka kelola BUP 

Antarmuka kelola BUP akan tampil jika admin memilih 

menu kelola BUP. Antarmuka ini akan menampilkan data setiap 

pegawai kapan batas umur pensiun (BUP) disesuaikan otomatis 

d

e

n

g

a
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n umur, jabatan dan pangkat tiap pegawai. 

           Gambar V.5 Halaman Kelola BUP 

 

f. Antarmuka mutasi pegawai 

Antarmuka ini akan tampil saat admin memilih mutasi 

pegawai. Antarmuka ini menampilkan data riwayat mutasi 

pegawai serta memanajemen perpindahan posisi tiap pegawai 

baik internal instansi maupun eksternal.  

Gambar V.6 Halaman Mutasi Pegawai 

g. Antarmuka cetak laporan 

Antarmuka cetak laporan adalah rekapitulasi pegawai yang 

menghasilkan 4 jenis laporan yaitu laporan jenjang, rekapitulasi, 
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daftar urut kepangkatan, dan laporan jabatan struktural. 

Gambar V.7 Halaman Cetak Laporan 

 

B. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem 

perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak 

tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan yang 

diinginkan. Pengujian sistem sering dihubungkan dengan pencarian 

bug. Ketidak sempurnaan dan kesalahan pada program, sehingga 

terjadi kegagalan pada eksekusi perangkat lunak. 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan 

kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian 

yang dilakukan adalah Black Box. 

1. Prosedur pengujian 

Persiapan dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai 

berikut, 

a. Menyiapkan laptop/pc yang dapat terhubung dengan 

jaringan internet 

b. Memasukkan alamat url website 

c. Melakukan proses pengujian 

d. Mencatat hasil pengujian 

2. Rancangan pengujian 
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Pengujian fungsi yang terdapat pada aplikasi yang dibuat, 

berikut table rancangan pengujian. 

 

 

Table V.1 Rancangan Pengujian 

Item Yang 

Diuji 

Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Halaman Login Mengisi Form Login Black Box 

 Memilih Button Masuk Black Box 

Halaman 

Berhasil Login 

Menampilkan Halaman 

Beranda 

Black Box 

 Menampilkan Menu 

Sidebar 

Black Box 

Halaman Data 

Pegawai 

Menampilkan Halaman 

Data Pegawai 

Black Box 

 Menambah, edit, hapus 

data pegawai 

Black Box 

Halaman 

Kelola KPO 

(Kenaikan 

Pangkat 

Otomatis) 

Menampilkan Halaman 

KPO (Kenaikan Pangkat 

Otomatis) 

Black Box 
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 Menampilkan Data 

Pegawai Dengan 

Kenaikan Pangkatnya  

Black Box 

 Menambahkan Usul 

Kenaikan Pangkat 

Black Box 

Halaman  

Kelola BUP 

(Batas Usia 

Pensiun) 

Menampilkan Halamn 

BUP (Batas Usia 

Pensiun) 

Black Box 

 

 

Menampilkan Data 

Pegawai Dengan Batas 

Usia Pensiun Masing-

masing 

Black Box 

 Menambahkan Usul BUP 

(Batas Usia Pensiun) 

Black Box 

Halaman 

Mutasi Pegawai 

Menampilkan Halaman 

Mutasi Pegawai 

Black Box 

 Melakukan Mutasi 

Pegawai 

Black Box 

Halaman Cetak 

Laporan 

Menampilkan Halaman 

Cetak Laporan 

Black Box 

 Mencetak Laporan Black Box 
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Rekapitulasi 

 

3. Hasil Pengujian 

Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan 

pengujian sebagai berikut. 

a. Pengujian Halaman Login 

Tabel V.2 Pengujian Halaman Login 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Mengakses 

Halaman Login 

Menampilkan Form 

Login dan button 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Memilih Button 

Masuk 

Menampilkan 

Halaman beranda 

admin dan menu 

sidebar 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

b. Pengujian Halaman Data Pegawai 

Tabel V.3 Pengujian Halaman Data Pegawai 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 
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Menampilkan 

Beranda Admin 

Menampilkan Beranda 

Admin 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menampilkan 

Data Pegawai 

Menampilkan Data, 

menambah, mengedit, 

dan menghapus pegawai 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

c. Pengujian Halaman KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis) 

Tabel V.4 Pengujian Halaman KPO (Kenaikan Pangkat 

Otomatis) 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Menampilkan 

Halaman KPO 

(Kenaikan 

Pangkat Otomatis) 

Menampilkan Halaman 

KPO (Kenaikan Pangkat 

Otomatis) 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menampilkan 

Data Pegawai 

Dengan Kenaikan 

Pangkatnya 

Menampilkan Data Serta 

dapat melihat waktu 

kenaikan pangkat tiap 

pegawai. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menambahkan 

Usul Kenaikan 

Menambahkan Usul 

Kenaikan Pangkat 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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Pangkat 

 

d. Pengujian Halaman BUP (Batas Usia Pensiun) 

Tabel V.5 Pengujian Halaman BUP (Batas Usia Pensiun) 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Menampilkan 

Halaman BUP 

(Batas Usia 

Pensiun) 

Menampilkan Halaman 

BUP (Batas Usia 

Pensiun) 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menampilkan 

Data Pegawai 

Dengan BUP 

Menampilkan Data Serta 

dapat melihat batas usia 

masing-masing pegawai. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Menambahkan 

Usul Batas Usia 

Pensiun 

Menambahkan Usul 

Batas Usia Pensiun 

[√ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

 

 

e. Pengujian Halaman Mutasi Pegawai 

Tabel V.6 Pengujian Halaman Mutasi Pegawai 



56 
 

 

 
 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Mengakses 

Halaman Mutasi 

Berhasil Menampilkan 

Halaman Mutasi. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Melakukan Mutasi 

Pegawai 

Mutasi Pegawai 

Berhasil DIlakukan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

f. Pengujian Halaman Cetak Laporan 

Tabel V.7 Pengujian Halaman Cetak Laporan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Mengakses 

Halaman Cetak 

Laporan 

Menampilkan 

Halaman Cetak 

Laporan dan berhasil 

menampilkan semua 

rekapitulasi 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

Mencetak Laporan 

Rekap 

Berhasil Melakukan 

Rekap Laporan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

C. Pengujian Kuesioner 
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Pengujian dalam bentuk kuesioner ini terdiri dari 10 

pertanyaan yang disebarkan kepada 55 responden. Kuesioner ini 

dibuat menggunakan skala likert dimulai dari skala 1 sampai 5. 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari kuesioner, dilakukan 

perhitungan menggunakan skala likert. Skala likert adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk keperluan riset atas jawaban 

setuju atau tidaknya seorang responden terhadap suatu pernyataan. 

Untuk menghitung skor maksimum tiap jawaban, dengan 

mengalikan skor dengan jumlah keseluruhan responden yaitu dikali 

55 responden. Nilai skor maksimum dapat dilihat pada tabel V.8. 

Tabel V.8 Skor Maksimum 

Jawaban Skor 

Skor Maksimum (Skor 

* Jumlah Responden) 

Sangat Setuju 5 100 

Setuju 4 80 

Cukup Setuju 3 60 

Kurang Setuju 2 40 

Tidak Setuju 1 20 

 

Setelah itu dapat dicari presentase masing-masing jawaban dengan 

menggunakan rumus: 

  
  

          
       



58 
 

 

 
 

Dimana: 

Y= Nilai presentase 

TS= Total Skor responden = ∑ skor x responden 

Skor ideal = skor x jumlah responden = 5x 55=275 

Kriteria skor untuk presentase dapat dilihat pada tabe V.9 

 

Tabel V.9 Kriteria Skor 

Kategori Keterangan 

0%-20% Tidak setuju 

21%-40% Kurang setuju 

41%-60% Cukup setuju 

61%-80% Setuju 

81%-100% Sangat setuju 

 

Berikut ini adalah hasil presentase masing-masing jawaban yang 

sudah dihitung nilainya. Kuesioner ini telah diajukan kepada 55 orang 

responden (hasil kuesioner dilampirkan). 

1.  Pertanyaan Pertama 

Didalam menyajikan informasi yang diharapkan pengguna 

apakah sistem merespon dengan cepat? 
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Hasil kuesioner pertanyaan pertama dapat dilihat pada table V.10 

Tabel V.10 Hasil Kuesioner Pertanyaan Pertama 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

1 

Sangat 

Setuju 
5 12 60 

(222/275)x100 

=80,7% 

Setuju 4 33 132 

Cukup 

Setuju 
3 10 30 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 222 

 

 Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan pertama, dapat 

disimpulkan sebanyak 80,7% responden menyatakan aplikasi analisis 

ini merespon dengan cepat. 

 

2. Pertanyaan Kedua 

Apakah tampilan sistem ini telah memiliki komposisi warna yang 

sesuai? 

Hasil kuesioner pertanyaan kedua dapat dilihat pada Tabel V.11 

Tabel V.11 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedua 
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Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

2 

Sangat 

Setuju 
5 21 105 

(231/275)x1

00 

=84% 

Setuju 4 24 96 

Cukup 

Setuju 
3 10 30 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 231 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan kedua, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 84% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa tampilan sistem ini telah memiliki komposisi warna yang 

sesuai. 

3. Pertanyaan Ketiga 

Apakah fitur-fitur yang tersedia berfungsi dengan baik? 

Hasil kuesioner pertanyaan ketiga dapat dilihat pada Tabel V.12 

Tabel V.12 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketiga 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 



61 
 

 

 
 

3 

Sangat 

Setuju 
5 17 85 

(225/275)x100 

=81,8% 

Setuju 4 26 104 

Cukup 

Setuju 
3 12 36 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 225 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan ketiga, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 81,8% responden menyatakan bahwa 

fitur-fitur yang tersedia berfungsi dengan baik. 

4. Pertanyaan Keempat 

Apakah sistem analisis  pegawai ini mudah digunakan  

Hasil kuesioner pertanyaan keempat dapat dilihat pada Tabel V.13 

Tabel V.13 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keempat 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

4 

Sangat 

Setuju 
5 18 90 

(229/275)x100 

=83,2% Setuju 4 29 116 

Cukup 

Setuju 
3 7 21 
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Kurang 

Setuju 
2 1 2 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 229 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan keempat, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 83,2% responden menyatakan aplikasi 

ini mudah digunakan. 

5. Pertanyaan Kelima 

Apakah pengguna merasa nyaman dengan menggunakan ini? 

Hasil kuesioner pertanyaan kelima dapat dilihat pada Tabel V.14 

Tabel V.14 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kelima 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

5 

Sangat 

Setuju 
5 21 105 

(233/275)x100 

=84,7% 

Setuju 4 26 104 

Cukup 

Setuju 
3 8 24 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 233 
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Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan kelima, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 84,7% responden menyatakan merasa 

nyaman menggunakan sistem ini. 

6. Pertanyaan Keenam 

Apakah pengguna merasa terbantu dengan adanya sistem informasi 

kepegawaian ini? 

Hasil kuesioner pertanyaan keenam dapat dilihat pada Tabel V.15 

Tabel V.15 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keenam 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

6 

Sangat 

Setuju 
5 23 115 

(236/275)x100 

=85,8% 

Setuju 4 25 100 

Cukup 

Setuju 
3 7 21 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 236 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan keenam, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 85,8% responden menyatakan terbantu 

dengan adanya sistem analisis ini. 

7. Pertanyaan Ketujuh 
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Apakah tata letak item pada sistem ini sudah sesuai? 

Hasil kuesioner pertanyaan ketujuh dapat dilihat pada Tabel V.16 

Tabel V.16 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketujuh 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

7 

Sangat 

Setuju 
5 14 70 

(220/275)x100 

=80% 

Setuju 4 27 108 

Cukup 

Setuju 
3 14 42 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 220 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan ketujuh, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 85,8% responden setuju bahwa tata letak 

item pada sistem ini sudah sesuai. 

8. Pertanyaan Kedelapan 

Apakah pengguna memahami cara mengoperasikan sistem informasi 

kepegawaian ini? 

Hasil kuesioner pertanyaan kedelapan dapat dilihat pada Tabel V.17 

 

Tabel V.17 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedelapan 
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Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

8 

Sangat 

Setuju 
5 20 100 

(232/275)x100 

=84,3% 

Setuju 4 27 108 

Cukup 

Setuju 
3 8 24 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 232 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan kedelapan, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 85,8% responden sepakat bahwa aplikasi 

ini mudah untuk dioperasikan. 

9. Pertanyaan Kesembilan 

Apalah sistem berjalan dengan stabil, tanpa adanya error yang tidak 

diketahui? 

Hasil kuesioner pertanyaan kesembilan dapat dilihat pada Tabel V.18 

 

 

Tabel V.18 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesembilan 
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Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

9 

Sangat 

Setuju 
5 19 95 

(225/275)x100 

=81,8% 

Setuju 4 23 92 

Cukup 

Setuju 
3 12 36 

Kurang 

Setuju 
2 1 2 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 225 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan kesembilan, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 81,8% responden menyatan bahwa 

sistem ini berjalan dengan stabil tanpa ada error. 

10. Pertanyaan Kesepuluh 

Secara keseluruhan apakah aplikasi ini layak untuk digunakan? 

Hasil kuesioner pertanyaan kesepuluh dapat dilihat pada Tabel V.19 

 

 

 

Tabel V.19 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesepuluh 
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Pertanyaan Jawaban Skor Responden 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentase 

(%) 

9 

Sangat 

Setuju 
5 25 125 

(236/275)x100 

=85,8% 

Setuju 4 21 84 

Cukup 

Setuju 
3 9 27 

Kurang 

Setuju 
2 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 0 0 

Jumlah 55 236 

 

Berdasarkan nilai presentase dari pertanyaan kesepuluh, dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 85,8% responden sepakat bahwa aplikasi 

ini layak untuk digunakan. 

 Dari 10 pertanyaan yang diberikan kepada 55 responden dapat 

ditentukan rata-rata nilai, sebagai berikut. 

Rata-Rata Nilai :   

=
                              

  
 

 =
                                                       

  
 

 =83,2% 

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan dapat disimpulkan 

rata-rata indeks yang didapatkan adalah sebanyak 83,2%. Dari 
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persentase tersebut kemudian dapat diketahui bahwa user analisis 

sistem informasi kepegawaian bidang biro kepegawaian kantor 

gubernur sulawesi selatan berbasis web menggunakan framework 

codeigniter tergolong puas.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sistem informasi kepegawaian 

Biro Umum dan perlengkapan Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan dapat membantu jalannya proses pengelolaan data pegawai, 

kenaikan pangkat reguler (KPO), batas usia pensiun (BUP), serta 

manajemen mutasi pegawai. Sistem informasi manajemen 

kepegawaian dapat membantu dalam proses pendataan, pengelolaan 

data sehingga mempermudah pelaporan pengajuan mutasi, pensiun dan 

kenaikan pangkat. Di sisi lain dapat juga melakukan rekapitulasi 

pegawai pada modul cetak laporan. 

B. Saran 

Beberapa saran serta pertimbangan dari hasil penelitian untuk 

dilakukannya pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dilakukan pengembangan pada sistem informasi manajemen 

kepegawaian ini yaitu dapat menambahkan beberapa fitur untuk 

pengolahan data lainnya seperti absensi pegawai dan dapat 

diintegrasikan dengan bagian keuangan untuk mencetak slip gaji.  

2. Dapat dilakukan pengembangan sistem informasi kepegawaian 

dapat berintegrasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
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LAMPIRAN 

A. Kuesioner 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menyebarkan kuesioner 

kepada 55 orang narasumber. Berikut hasil kuisoner: 

1. Dalam menyajikan informasi yang diharapkan pengguna apakah 

sistem ini merespon dengan cepat? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :10 

d. Setuju   :33 

e. Sangat Setuju  :12 

2. Apakah tampilan sistem ini memiliki komposisi warna yang sesuai? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :10 

d. Setuju   :24 

e. Sangat Setuju  :21 

3. Apakah fitur-fitur yang tersedia berfungsi dengan baik? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 
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c. Cukup Setuju  :12 

d. Setuju   :26 

e. Sangat Setuju  :17 

4. Apakah sistem analisis informasi kepegawaian ini mudah digunakan? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  :1 

c. Cukup Setuju  :7 

d. Setuju   :29 

e. Sangat Setuju  :18 

5. Apakah pengguna merasa nyaman dengan mengunakan sistem ini? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :8 

d. Setuju   :26 

e. Sangat Setuju  :21 

6. Apakah pengguna merasa terbantu dengan adanya sistem informasi 

kepegawaian ini? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :7 
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d. Setuju   :25 

e. Sangat Setuju  :23 

7. Apakah tata letak item pada sistem ini sudah sesuai? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :14 

d. Setuju   :27 

e. Sangat Setuju  :14 

8. Apakah pengguna memahami cara mengoperasikan sistem informasi 

kepegawaian ini? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :8 

d. Setuju   :27 

e. Sangat Setuju  :20 

9. Apakah sistem berjalan dengan stabil, tanpa adanya error yang tidak 

diketahui? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  :1 

c. Cukup Setuju  :12 
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d. Setuju   :23 

e. Sangat Setuju  :19 

10. Secara keseluruhan apakah aplikasi ini layak untuk digunakan? 

Hasil presentase dari pertanyaan ini adalah: 

a. Tidak Setuju  : 

b. Kurang Setuju  : 

c. Cukup Setuju  :9 

d. Setuju   :21 

e. Sangat Setuju  :25        

Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan adanya 

sistem informasi kepegawaian pada bidang biro kepegawaian kantor 

gubernur sulawesi selatan ini, baik secara fungsionalitas penggunaan 

aplikasi maupun dari desain user interface. 
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