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BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Proses Bisnis

Dalam kegiatan kedinasan tidak terkecuali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 

kenaikan gaji berkala merupakan salah satu hal yang sering diurus oleh para pegawai. Hal itu 

karena kenaikan gaji berkala berlangsung secara periodik dalam kurun waktu tertentu yaitu 

selama 2 (dua) tahun sekali selama masa kerjanya masih aktif atau dikatakan belum pensiun. 

Pegawai mengurus kenaikan gaji berkala adalah untuk meningkatkan gaji pokok mereka dari 

gaji pokok sebelumnya. Kenaikan gaji ini disesuaikan berdasarkan daftar tabel gaji tetap yang 

sudah ditentukan oleh pemerintah.

Demi mendapatkan hasil dari analisis proses bisnis yang dilakukan, penulis melakukan 

wawancara dengan beberapa pihak sebagai berikut:

a. Wawancara dengan salah seorang Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman yang bertugas mengurusi masalah kenaikan gaji berkala.

b. Wawancara dengan salah seorang Pranata Komputer Pelaksana Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sleman yang mengurusi masalah file data pegawai.

Dari wawancara tersebut, penulis mendapatkan beberapa dokumen seperti dokumen surat 

KGB, file data pegawai, dan dokumen tabel gaji pokok pegawai. Selain itu, penulis juga 

mengetahui alur pengurusan kenaikan gaji berkala dan data-data yang dibutuhkan untuk 

pengurusan kenaikan gaji berkala.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan alur proses bisnisnya 

dimana website sistem informasi manajemen kenaikan gaji berkala memiliki beberapa 

pengguna yaitu admin dan pegawai. Pegawai tersebut meliputi staf pegawai Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sleman dan Guru SD dan SMP yang bekerja di wilayah Kabupaten Sleman. 

Pegawai akan diberikan beberapa kewenangan untuk dapat mengakses website berdasarkan 

pada hak user yang sudah ditentukan. Sementara itu, admin website berjumlah satu orang yang 

bernama Oktaria Vitri, A. Md yang merupakan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman yang dalam hal ini merupakan pegawai yang memang 

ditugaskan untuk menangani masalah pengurusan kenaikan gaji berkala. Admin diberikan hak

untuk melakukan berbagai pengelolaan website terkait dengan pengelolaan data pegawai, data 

persyaratan, data gaji, data list penjagaan KGB, dan data surat KGB.
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Proses pengurusan surat kenaikan gaji berkala (KGB) dimulai dengan pegawai yang ingin 

mengurus surat KGB terlebih dahulu harus menyerahkan berkas persyaratan kepada admin 

KGB. Persyaratan pengurusan surat KGB baru yang diminta dapat dilihat oleh pegawai baik 

itu Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan seluruh Guru SD dan SMP yang mengajar di 

wilayah Kabupaten Sleman pada website SIMKGB, sehingga pegawai yang ingin mengurus 

surat KGB dapat mengetahui secara langsung melalui website tersebut terkait dengan 

persyaratan yang harus diserahkan. Selanjutnya, admin kemudian akan mengecek berkas 

persyaratan yang sudah diberikan oleh pegawai yang ingin mengurus surat KGB. Setelah 

persyaratan terpenuhi, admin akan mengecek data pegawai yang ingin mengurus surat KGB. 

Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data pegawai yang ingin mengurus 

surat KGB terdapat di dalam database SIMKGB atau tidak. Kemudian, admin akan melakukan 

pengecekan data gaji pokok lama dan baru pegawai yang ada pada surat KGB lama dengan 

melihat tabel data gaji yang ada pada sistem. Jika berkas persyaratan yang diminta sudah 

terpenuhi dan semua pengecekan sudah dilakukan, kemudian admin akan memulai proses 

untuk pembuatan surat KGB yang baru.

Proses pembuatan surat KGB yang baru sepenuhnya dilakukan melalui website Sistem 

Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB). Proses pembuatan surat KGB yang baru 

dimulai dengan admin mengklik tombol buat surat pada halaman kelola surat KGB yang 

terdapat sistem. Selanjutnya, admin dapat mengisi data – data surat KGB yang dibutuhkan. 

Jika sudah selesai, maka sistem akan menampilkan halaman hasil surat KGB berdasarkan 

dengan data – data surat yang sudah diisi sebelumnya. Halaman hasil tersebut menampilkan 

draft surat KGB yang akan dicetak nantinya.

Selanjutnya, admin dapat melakukan perubahan kembali jika masih ada kekeliruan yang 

terdapat pada data surat yang ditampilkan pada halaman hasil surat KGB. Jika sudah benar, 

maka admin akan mencetak surat KGB tersebut. Surat KGB tersebut kemudian ditujukan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk dicap dan ditandatangani.

Kemudian, hasil surat KGB yang sudah dicap dan ditandatangani akan di scan dan hasil scan 

tersebut diupload ke sistem untuk disimpan di dalam sistem dan ditampilkan dalam bentuk list

pada halaman kelola surat KGB dan dijadikan sebagai arsip surat untuk suatu saat jika surat 

tersebut dibutuhkan. Di bawah ini merupakan contoh surat kenaikan gaji berkala dan gambaran 

alur proses bisnis dari sistem yang akan dibuat.
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3.2 Gambaran Website Yang Akan Dibuat

Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman merupakan sebuah website yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan terkait 

Gambar 3. 2 Surat Kenaikan Gaji Berkala

Gambar 3. 1 Alur Proses Bisnis
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dengan masalah kenaikan gaji berkala. Website ini melakukan pengelolaan kenaikan gaji 

berkala untuk pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Guru SD dan SMP yang 

bekerja di wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam hal pengelolaan sistem, dibagi menjadi dua user (pengguna) yaitu admin dan 

pegawai. Untuk admin sistem adalah Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman yang bertugas untuk melakukan berbagai pengelolaan terkait 

dengan pengelolaan data pegawai, data gaji, dan data persyaratan serta pengelolaan surat KGB 

yang meliputi pembuatan dan pencetakkan surat KGB pegawai yang dilakukan secara langsung 

melalui sistem.

Sementara itu, untuk user pegawai yang meliputi staf pegawai Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sleman dan seluruh Guru SD dan SMP yang mengajar di wilayah Kabupaten 

Sleman dapat melakukan pengoperasian sistem seperti melihat berkas – berkas persyaratan 

yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengajuan kenaikan gaji berkala. Selain itu, mereka 

juga dapat melihat melalui sistem surat KGB yang sudah dikeluarkan oleh pihak Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman. Mereka dapat mencetak surat KGB yang sudah pernah dibuat 

sebelumnya secara langsung melalui sistem dan juga dapat mengunduh surat KGB tersebut 

dalam format .pdf untuk dijadikan sebagai arsip jika suatu saat dibutuhkan. Pegawai juga dapat 

melihat pengumuman mengenai kapan pengajuan untuk kenaikan gaji berkala selanjutnya 

dapat dilakukan.

Masing – masing aktor baik itu admin maupun pegawai, memiliki akun yang berupa 

username dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem dan melakukan pengoperasian

sistem sesuai dengan hak akses yang sudah diberikan.

3.3 Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Analisis kebutuhan terdiri dari beberapa analisis yaitu analisis kebutuhan masukan 

(input), analisis kebutuhan proses (process), analisis kebutuhan keluaran (output), dan analisis 

kebutuhan antaramuka (interface). Berikut ini merupakan uraian dari setiap analisis yang 

dilakukan.

3.3.1 Analisis Kebutuhan Masukan (Input)

Dari analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hasil analisis kebutuhan masukan 

(input) yaitu:

a. Admin
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1. Data gaji: golongan ruang, masa kerja golongan, gaji lama dan gaji baru.

2. Data persyaratan: id persyaratan dan persyaratan.

3. Data surat KGB: nomor surat, perihal, tanggal surat, nama, tempat lahir, tanggal lahir, 

NIP, karpeg, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit organisasi, berdasarkan surat 

keputusan, nomor/tanggal, masa kerja lama, gaji pokok lama, tanggal mulai berlaku 

gaji, gaji pokok baru, golongan ruang, golongan ruang, masa kerja baru, mulai 

tanggal, kenaikan gaji berkala berikutnya dan kepala dinas.

3.3.2 Analisis Kebutuhan Proses (Process)

Dari analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hasil analisis kebutuhan proses 

(process) yaitu:

a. Admin

1. Proses login ke dalam sistem.

2. Kelola Data Pegawai: melihat detail data pegawai.

3. Kelola Data Gaji: tambah, ubah, hapus, dan cari data gaji.

4. Kelola Persyaratan: tambah, ubah, dan hapus data persyaratan.

5. Kelola List Penjagaan KGB: melihat detail data list penjagaan KGB dan cari data list 

penjagaan KGB.

6. Kelola Surat KGB: buat, detail, ubah, unduh, review, simpan, print, cari, dan hapus 

data surat KGB.

b. Pegawai

1. Proses login ke dalam sistem.

2. Melihat data pegawai yang bersangkutan.

3. Melihat persyaratan KGB yang sudah ditentukan.

4. Kelola Surat KGB: detail, unduh, review, dan print surat KGB.

3.3.3 Analisis Kebutuhan Keluaran (Output)

Dari analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hasil analisis kebutuhan keluaran 

(output) yaitu:

a. Admin

1. Informasi seluruh data pegawai.

2. Informasi data gaji.
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3. Informasi persyaratan KGB.

4. Informasi penjagaan KGB.

5. Informasi surat KGB seluruh pegawai.

b. Pegawai

1. Informasi data pegawai yang bersangkutan.

2. Informasi pengumuman KGB.

3. Informasi persyaratan KGB.

4. Informasi surat KGB pegawai yang bersangkutan.

3.3.4 Analisis Kebutuhan Antarmuka (Interface)

Dari analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hasil analisis kebutuhan antarmuka 

(interface) yaitu:

a. Admin

Pada antarmuka admin, terdapat beberapa halaman sebagai berikut:

1. Halaman login

2. Halaman beranda

3. Halaman edit password

4. Halaman kelola data pegawai

5. Halaman detail data pegawai

6. Halaman kelola data gaji

7. Halaman tambah data gaji

8. Halaman ubah data gaji

9. Halaman kelola persyaratan

10. Halaman tambah data persyaratan

11. Halaman ubah data persyaratan

12. Halaman list penjagaan KGB

13. Halaman detail penjagaan KGB

14. Halaman kelola surat KGB

15. Halaman buat surat KGB

16. Halaman hasil surat KGB

17. Halaman detail data surat KGB

18. Halaman ubah data surat KGB
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19. Halaman print surat KGB

b. Pegawai

Pada antarmuka pegawai yang meliputi staf pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman dan guru yang mengajar di wilayah Kabupaten Sleman, terdapat beberapa 

halaman sebagai berikut:

1. Halaman login

2. Halaman beranda

3. Halaman edit password

4. Halaman data pegawai

5. Halaman persyaratan KGB

6. Halaman surat KGB

7. Halaman detail data surat KGB

8. Halaman hasil surat KGB

9. Halaman print surat KGB

3.4 Rancangan Sistem

3.4.1 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior

dari sistem yang dibuat. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu lebih 

aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi 

apa saja yang terdapat dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi –

fungsi tersebut. Berikut ini merupakan use case diagram yang dibuat pada sistem informasi 

manajemen kenaikan gaji berkala (KGB).
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dua aktor yang berhubungan 

langsung dengan sistem yaitu admin dan pegawai. Admin dari sistem ini berjumlah satu orang 

yang merupakan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman. Sementara itu, pegawai meliputi staf pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 

dan Guru SD dan SMP yang mengajar di Kabupaten Sleman. Untuk dapat melakukan semua 

proses di dalam website, admin dan pegawai harus terlebih dahulu login ke dalam website

dengan memasukan username dan password.

Admin dapat melakukan beberapa proses di dalam website meliputi mengelola data 

pegawai, mengelola data gaji, mengelola persyaratan KGB, mengelola list penjagaan KGB,

dan mengelola surat KGB. Sementara itu, pegawai hanya dapat melakukan empat proses di 

dalam website yang meliputi melihat data pegawai, melihat persyaratan KGB, melihat 

pengumuman KGB dan mengelola surat KGB pegawai.

Gambar 3. 3 Use Case Diagram
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3.4.2 Activity Diagram

a. Activity Diagram Admin

1. Login

Pada Gambar 3.4 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat admin 

melakukan proses login. Proses login dimulai dengan sistem akan menampilkan halaman 

login terlebih dahulu. Setelah itu, admin harus memasukkan username dan password yang 

kemudian akan disubmit. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi data. Jika data 

username dan password yang dimasukan tersebut valid, maka admin dapat masuk ke dalam 

sistem dimana sistem akan menampilkan halaman beranda. Tapi, jika data username dan 

password yang dimasukan tidak valid, maka admin akan tetap berada di halaman login dan 

sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak valid. Sehingga, admin harus mengulang 

memasukan username dan password yang benar-benar valid.
lk

2. Kelola Data Pegawai

Pada Gambar 3.5 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat admin 

melakukan proses kelola data pegawai. Proses kelola data pegawai yang dilakukan hanya 

sekedar admin dapat melihat secara detail seluruh data pegawai yang dibutuhkan untuk data 

surat KGB. Admin tidak dapat menambahkan data pegawai baru dan melakukan perubahan 

data pegawai. Hal tersebut dikarenakan data pegawai yang ada pada database sistem 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Admin - Login
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manajemen kenaikan gaji berkala (KGB) diambil dari data pegawai yang ada pada database 

server pusat sistem kepegawaian BKPP melalui proses sinkronisasi data.

3. Kelola Data Gaji

Pada Gambar 3.6 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat admin 

melakukan proses kelola data gaji. Proses ini dimulai dengan admin melakukan login ke 

sistem terlebih dahulu. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman beranda dari 

admin. Setelah berada di halaman beranda, admin dapat memilih menu kelola data gaji untuk 

melihat halaman tabel gaji. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola data gaji 

yang diminta. Pada halaman kelola data gaji, terdapat beberapa aktivitas yang dapat 

dilakukan admin meliputi tambah data gaji untuk menambahkan data gaji baru, ubah untuk 

melakukan perubahan terhadap data gaji, dan hapus untuk menghapus data gaji.

Gambar 3. 5 Activity Diagram Admin – Kelola Data Pegawai
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4. Kelola Persyaratan

Pada Gambar 3.7 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat admin 

melakukan proses kelola persyaratan. Proses ini dimulai dengan admin melakukan login ke 

sistem terlebih dahulu. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman beranda dari 

admin. Setelah berada di halaman beranda, admin dapat memilih menu kelola persyaratan. 

Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola persyaratan yang diminta. Pada 

halaman kelola persyaratan, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan admin meliputi 

tambah data persyaratan untuk menambah persyaratan, ubah untuk melakukan perubahan 

terhadap data persyaratan, dan hapus untuk menghapus persyaratan.

Gambar 3. 6 Activity Diagram Admin – Kelola Data Gaji
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5. Kelola List Penjagaan KGB

Pada Gambar 3.8 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat admin 

melakukan proses kelola list penjagaan KGB. Proses ini dimulai dengan admin melakukan 

login ke sistem terlebih dahulu. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman 

beranda dari admin. Setelah berada di halaman beranda, admin dapat memilih menu list

penjagaan KGB. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman list penjagaan KGB yang 

diminta. Pada halaman list penjagaan KGB, aktivitas yang dapat dilakukan admin hanya 

melihat detail data dari list penjagaan KGB pada bulan dan tahun tertentu agar mengetahui 

pegawai mana saja yang masuk ke dalam list penjagaan KGB pada bulan dan tahun tersebut.

Gambar 3. 7 Activity Diagram Admin – Kelola Persyaratan
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6. Kelola Surat KGB

Pada Gambar 3.9 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat admin 

melakukan proses kelola surat KGB. Proses ini dimulai dengan admin melakukan login ke 

sistem terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman beranda dari admin.

Untuk dapat melakukan pengelolaan surat KGB, admin dapat memilih menu kelola surat 

KGB. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola surat KGB. Halaman kelola 

surat KGB merupakan halaman yang berisi daftar kumpulan surat yang sudah dibuat melalui 

sistem. Pada halaman ini, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan admin dalam 

pengelolaan surat KGB meliputi detail untuk melihat detail surat KGB yang sudah dibuat, 

buat surat untuk memulai proses pembuatan surat KGB yang baru, ubah untuk melakukan 

perubahan data surat KGB, hapus untuk menghapus surat KGB, print untuk mencetak surat 

KGB dalam bentuk hardcopy secara langsung melalui sistem, review untuk melihat kembali 

format surat KGB yang sudah dibuat sebelumnya, unduh untuk mengunduh surat KGB yang 

sudah dibuat dan simpan untuk menyimpan surat keterangan KGB ke dalam sistem.

Gambar 3. 8 Activity Diagram Admin – Kelola List Penjagaan KGB
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b. Activity Diagram Pegawai

1. Login

Pada Gambar 3.10 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pegawai pada 

saat melakukan proses login. Proses login yang dilakukan oleh pegawai sama saja dengan 

proses login yang dilakukan oleh admin. Proses login dimulai dengan sistem akan 

menampilkan halaman login terlebih dahulu. Setelah itu, pegawai harus memasukkan 

Gambar 3. 9 Activity Diagram Admin – Kelola Surat KGB 
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username dan password yang kemudian akan disubmit. Selanjutnya, sistem akan melakukan 

validasi data. Jika data username dan password yang dimasukan tersebut valid, maka 

pegawai dapat masuk ke dalam sistem dimana sistem akan menampilkan halaman beranda. 

Tapi, jika data username dan password yang dimasukan tidak valid, maka pegawai akan tetap 

berada di halaman login dan sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak valid. 

Sehingga, pegawai harus mengulang memasukan username dan password yang benar-benar 

valid.

2. Lihat Data Pegawai

Pada Gambar 3.11 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pegawai pada 

saat melakukan proses lihat data pegawai. Proses ini dimulai dengan melakukan login ke 

dalam sistem terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman beranda dari 

pegawai yang bersangkutan. Setelah itu, pegawai dapat memilih menu data pegawai. Sistem 

kemudian akan menampilkan halaman data pegawai untuk dapat melihat data dari pegawai 

yang bersangkutan. Data pegawai yang ditampilkan merupakan data pegawai yang berkaitan 

dengan kenaikan gaji berkala.

Gambar 3. 10 Activity Diagram Pegawai - Login
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3. Lihat Persyaratan KGB

Pada Gambar 3.12 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pegawai pada 

saat melakukan proses lihat persyaratan KGB. Proses ini dimulai dengan melakukan login ke 

dalam sistem terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman beranda dari 

pegawai yang bersangkutan. Setelah itu, pegawai dapat memilih menu persyaratan KGB. 

Sistem kemudian menampilkan halaman persyaratan KGB dan pegawai dapat melihat 

persyaratan KGB yang sudah ditentukan.

Gambar 3. 11 Activity Diagram Pegawai – Lihat Data Pegawai

Gambar 3. 12 Activity Diagram Pegawai – Lihat Persyaratan KGB
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4. Lihat Pengumuman KGB

Pada Gambar 3.13 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pegawai pada 

saat melakukan proses lihat pengumuman KGB. Proses ini dimulai dengan melakukan login 

ke dalam sistem terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman beranda 

dari pegawai yang bersangkutan. Pada halaman beranda pegawai ini terdapat beberapa 

informasi yang dapat dilihat oleh pegawai seperti nama, NIP, dan pengumuman KGB. 

Pengumuman KGB yang dimaksud adalah pengumuman KGB yang terkait dengan tanggal 

mulai dapat melakukan pengajuan KGB dan tanggal maksimal pengajuan KGB.

5. Kelola Surat KGB

Pada Gambar 3.14 di bawah ini, menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada saat pegawai

melakukan proses kelola surat KGB. Proses ini dimulai dengan pegawai melakukan login ke 

sistem terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman beranda dari pegawai. 

Untuk dapat melakukan pengelolaan surat KGB, pegawai dapat memilih menu surat KGB. 

Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman surat KGB. Halaman surat KGB merupakan 

halaman yang berisi daftar kumpulan surat yang sudah dibuat sebelumnya. Pada halaman ini, 

terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan pegawai dalam pengelolaan surat KGB 

meliputi detail untuk melihat detail surat KGB yang sudah dibuat, print untuk mencetak surat 

KGB dalam bentuk hardcopy secara langsung melalui sistem, review untuk melihat kembali 

format surat KGB yang sudah dibuat sebelumnya dan unduh untuk mengunduh surat KGB 

yang sudah dibuat sebelumnya.

Gambar 3. 13 Activity Diagram Pegawai – Lihat Pengumuman KGB
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3.5 Rancangan Basisdata

Rancangan basis data yang diterapkan pada website Sistem Informasi Manajemen 

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dapat dilihat pada struktur tabel, ERD dan relasi antar tabel di 

bawah ini.

3.5.1 Struktur Tabel

Berikut ini merupakan struktur tabel dari masing – masing tabel basis data yang ada pada 

rancangan basis data Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB). Terdapat 5

tabel basis data yaitu tabel admin, tabel gaji, tabel pegawai, tabel persyaratan, dan tabel surat.

a. Tabel Admin

Tabel admin berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data admin. Tabel admin berisi 

data – data admin yang meliputi id_admin, nama_admin, username, dan password. Berikut 

ini merupakan struktur tabel dari tabel database admin.

Gambar 3. 14 Activity Diagram Pegawai – Kelola Surat KGB
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Tabel 3. 1 Tabel Database Admin

Nama Kolom Tipe Keterangan

Id_admin Int (11) Primary key

Nama_admin Varchar (50)

Username Varchar (20)

Password Varchar (32)

b. Tabel Gaji

Tabel gaji berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola data gaji. Pada 

tabel gaji terdapat daftar gaji yang dikelompokan berdasarkan golongan ruang pegawai, 

mulai dari golongan ruang I A sampai dengan IV E. Tabel gaji berisi data – data yang meliputi 

id_gaji, golongan, masa_kerja, gaji_lama dan gaji baru. Berikut ini merupakan struktur tabel 

dari tabel database gaji.

Tabel 3. 2 Tabel Database Gaji

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_gaji Int (11) Primary Key

Golongan Varchar (20)

Masa_kerja Int (11)

Gaji_lama Int (11)

Gaji_baru Int (11)

c. Tabel Pegawai

Tabel pegawai berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola data – data 

pegawai. Tabel pegawai berisi data – data pegawai yang meliputi id_pegawai, 

nama_pegawai, NIP, password, no_seri_karpeg, tempat_lahir, tanggal_lahir, pangkat, 

golongan, jabatan, dan unit. Berikut ini merupakan struktur tabel dari tabel database pegawai.

Tabel 3. 3 Tabel Database Pegawai

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_pegawai Int (11) Primary Key
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Nama_pegawai Varchar (50)

NIP Varchar (20)

Password Varchar (32)

No_seri_karpeg Varchar (20)

Tempat_lahir Varchar(100)

Tanggal_lahir Date

Pangkat Varchar (150)

Golongan Varchar (20)

Jabatan Varchar (150)

Unit Varchar (150)

d. Tabel Persyaratan

Tabel persyaratan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data persyaratan 

pengurusan surat KGB. Tabel persayaratan berisi data – data persyaratan yang meliputi 

id_persyaratan dan persyaratan. Berikut ini merupakan struktur tabel dari tabel database 

persyaratan.

Tabel 3. 4 Tabel Database Persyaratan

Nama Kolom Tipe Keterangan 

id_persyaratan Int (11) Primary key

persyaratan Text 

e. Tabel Surat

Tabel surat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data – data surat KGB. Tabel 

surat berisi data – data surat KGB yang meliputi id_surat, no_surat, perihal, tanggal_surat, 

id_pegawai, berdasar_sk, nomor_sk, tanggal_sk, masa_kerja_lama, gaji_pokok_lama, 

tanggal_mulai_berlaku_gaji, masa_kerja_baru, golongan_baru, gaji_pokok_baru, 

mulai_tanggal, kenaikan_berikutnya, kadin_NIP, kadin_nama, kadin_pangkat, 

kadin_golongan, tembusan1, tembusan2, tembusan3, tembusan4, tembusan5, tembusan6. 

Berikut ini merupakan struktur tabel dari tabel database surat.
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Tabel 3. 5 Tabel Database Surat

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_surat Int (11) Primary Key

No_surat Varchar (30)

Perihal Varchar (150)

Tanggal_surat Date

Id_pegawai Int (11) Foreign Key

Berdasar_sk Varchar (150)

Nomor_sk Varchar (30)

Tanggal_sk Date

Masa_kerja_lama Varchar (10)

Gaji_pokok_lama Int (11)

Tanggal_mulai_berlaku_gaji Date

Masa_kerja_baru Varchar (10)

Golongan_baru Varchar (10)

Gaji_pokok_baru Int (11)

Mulai_tanggal Date

Kenaikan_berikutnya Date

Kadin_NIP Varchar (20)

Kadin_nama Varchar (50)

Kadin_pangkat Varchar (150)

Kadin_golongan Varchar (10)

Tembusan1 Text

Tembusan2 Text

Tembusan 3 Text

Tembusan4 Text

Tembusan5 Text

Tembusan6 Text
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3.5.2 Entity Relationship Diagram

Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk website Sistem Informasi 

Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ditunjukkan 

pada Gambar 3.16 di bawah ini.

Pada ERD yang sudah dirancang, terdapat beberapa 5 entitas yaitu entitas admin, 

persyaratan, gaji, pegawai, dan surat. Setiap entitas yang ada memiliki beberapa atribut sebagai 

berikut: 

a. Entitas admin yang berisi atribut: id_admin, nama_admin, username, dan password.

b. Entitas persyaratan yang berisi atribut: id_persyaratan dan persyaratan.

c. Entitas gaji yang berisi atribut: id_gaji, golongan, masa_kerja, gaji_lama, dan gaji_baru.

d. Entitas pegawai yang berisi atribut: id_pegawai, nama_pegawai, NIP, password, 

no_seri_karpeg, tempat_lahir, tanggal_lahir, pangkat, golongan, jabatan dan unit.

Gambar 3. 15 Entity Relationship Diagram (ERD)
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e. Entitas surat yang berisi atribut: id_surat, no_surat, perihal, tanggal_surat, berdasar_sk, 

nomor_sk, tanggal_sk, masa_kerja_lama, gaji_pokok_lama, masa_kerja_baru, 

golongan_baru, gaji_pokok_baru, mulai_tanggal, kenaikan_berikutnya, kadin_NIP, 

kadin_nama, kadin_pangkat, kadin_golongan, tanggal_mulai_berlaku_gaji, tembusan1, 

tembusan2, tembusan3, tembusan4, tembusan5, dan tembusan6.

Pada ERD di atas, hanya terdapat satu kardinalitas saja yaitu kardinalitas one to many 

yang terbentuk antara entitas pegawai dengan entitas surat. Kardinalitas tersebut memiliki 

relasi bahwa setiap pegawai dapat mengurus satu atau lebih surat KGB, sedangkan setiap surat 

KGB diurus oleh satu pegawai. Sementara itu, untuk entitas gaji, persyaratan dan admin tidak 

memiliki kardinalitas satu sama lain.

3.5.3 Relasi Tabel

Rancangan relasi tabel pada website Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala 

(KGB) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat ditunjukkan pada Gambar 3.16 di bawah 

ini.

Gambar 3. 16 Relasi Tabel Database
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3.6 Rancangan Antarmuka (Interface)

3.6.1 Halaman Admin

a. Halaman Login

Pada Gambar 3.17 merupakan halaman login atau masuk admin yang digunakan untuk 

masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password.

b. Halaman Beranda

Pada Gambar 3.18 merupakan halaman beranda admin yang berisi nama dan username 

admin.

Gambar 3. 17 Halaman Login

Gambar 3. 18 Halaman Beranda Admin
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c. Halaman Edit Password

Pada Gambar 3.19 merupakan halaman edit password yang digunakan untuk mengedit 

password admin.

d. Halaman Kelola Data Pegawai

Pada Gambar 3.20 merupakan halaman kelola data pegawai yang digunakan untuk 

mengelola data – data pegawai.

Gambar 3. 19 Halaman Edit Password Admin

Gambar 3. 20 Halaman Kelola Data Pegawai
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e. Halaman Detail Data Pegawai

Pada Gambar 3.21 merupakan halaman detail data pegawai yang digunakan untuk 

melihat detail data pegawai.

f. Halaman Kelola Tabel Gaji

Pada Gambar 3.22 merupakan halaman kelola tabel gaji yang digunakan untuk mengelola 

data tabel gaji.

Gambar 3. 21 Halaman Detail Data Pegawai

Gambar 3. 22 Halaman Kelola Tabel Gaji
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g. Halaman Tambah Data Gaji

Pada Gambar 3.23 merupakan halaman tambah data gaji yang digunakan untuk 

memasukan atau menambah data gaji baru.

h. Halaman Edit Data Gaji

Pada Gambar 3.24 merupakan halaman edit data gaji yang digunakan untuk melakukan 

perubahan pada data gaji.

Gambar 3. 23 Halaman Tambah Data Gaji

Gambar 3. 24 Halaman Edit Data Gaji
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i. Halaman Kelola Persyaratan

Pada Gambar 3.25 merupakan halaman kelola persyaratan yang digunakan untuk 

mengelola persyaratan – persyaratan KGB.

j. Halaman Tambah Persyaratan

Pada Gambar 3.26 merupakan halaman tambah persyaratan yang digunakan 

menambahkan persyaratan jika ada persyaratan baru.

Gambar 3. 25 Halaman Kelola Persyaratan

Gambar 3. 26 Halaman Tambah Persyaratan
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k. Halaman Edit Persyaratan

Pada Gambar 3.27 merupakan halaman edit persyaratan yang digunakan untuk 

melakukan perubahan persyaratan.

l. Halaman List Penjagaan KGB

Pada Gambar 3.28 merupakan halaman list penjagaan KGB yang digunakan untuk 

melihat list pegawai yang sudah bisa untuk melakukan pengurusan kenaikan gaji berkala 

pada periode tertentu.

Gambar 3. 27 Halaman Edit Persyaratan

Gambar 3. 28 Halaman List Penjagaan KGB
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m. Halaman Detail Data Penjagaan KGB

Pada Gambar 3.29 merupakan halaman detail data penjagaan KGB yang digunakan untuk 

melihat detail data penjagaan KGB.

n. Halaman Kelola Surat KGB

Pada Gambar 3.30 merupakan halaman kelola surat KGB yang digunakan untuk 

mengelola data surat KGB.

Gambar 3. 29 Halaman Detail Data Penjagaan KGB

Gambar 3. 30 Halaman Kelola Surat KGB
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o. Halaman Buat Surat KGB

Pada Gambar 3.31 merupakan halaman buat surat KGB yang digunakan untuk memulai

melakukan pembuatan surat KGB.

Gambar 3. 31 Halaman Buat Surat KGB
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p. Halaman Surat KGB

Pada Gambar 3.32 merupakan halaman surat KGB yang digunakan untuk melihat surat 

KGB yang dibuat.

Gambar 3. 32 Halaman Surat KGB
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q. Halaman Hasil Surat KGB

Pada gambar berikut ini merupakan halaman hasil surat KGB yang digunakan untuk 

mengunggah dan melihat hasil scan surat KGB yang sudah dibuat dan dicetak sebelumnya 

melalui sistem.

Gambar 3. 33 Halaman Hasil Surat KGB
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r. Halaman Detail Data Surat KGB

Pada Gambar 3.34 merupakan halaman detail data surat KGB yang digunakan untuk 

melihat detail data surat KGB.

Gambar 3. 34 Halaman Detail Data Surat KGB
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s. Halaman Edit Surat KGB

Pada Gambar 3.35 merupakan halaman edit surat KGB yang digunakan untuk melakukan 

perubahan data surat KGB.

Gambar 3. 35 Halaman Edit Surat KGB
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3.6.2 Halaman Pegawai

a. Halaman Login

Pada Gambar 3.36 merupakan halaman login atau masuk pegawai yang digunakan untuk 

masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password.

b. Halaman Beranda

Pada Gambar 3.37 merupakan halaman beranda pegawai yang berisi nama, NIP pegawai, 

dan pengumuman KGB.

Gambar 3. 36 Halaman Login

Gambar 3. 37 Halaman Beranda Pegawai
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c. Halaman Edit Password

Pada Gambar 3.38 merupakan halaman edit password pegawai yang digunakan untuk 

merubah password pegawai.

d. Halaman Data Pegawai

Pada Gambar 3.39 merupakan halaman data pegawai yang digunakan untuk melihat data 

pegawai yang bersangkutan.

Gambar 3. 38 Halaman Edit Password

Gambar 3. 39 Halaman Data Pegawai



53

e. Halaman Persyaratan KGB

Pada Gambar 3.40 merupakan halaman persyaratan KGB yang digunakan untuk melihat 

persyaratan KGB.

f. Halaman Surat KGB

Pada Gambar 3.41 merupakan halaman surat KGB yang digunakan untuk melihat daftar

surat KGB yang sudah dibuat sebelumnya.

Gambar 3. 40 Halaman Persyaratan KGB

Gambar 3. 41 Halaman Surat KGB
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g. Halaman Detail Surat KGB

Pada Gambar 3.42 merupakan halaman detail surat KGB yang digunakan untuk melihat 

detail data surat KGB.

h. Halaman Hasil Surat KGB

Pada Gambar 3.43 merupakan halaman hasil surat KGB yang digunakan untuk melihat 

hasil surat KGB milik pegawai yang bersangkutan.

Gambar 3. 42 Halaman Detail Surat KGB

Gambar 3. 43 Halaman Hasil Surat KGB
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3.7 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian dilakukan untuk melakukan pengujian pada sistem yang akan 

dibuat. Rancangan pengujian pada Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala 

(KGB) menggunakan metode black box testing berdasarkan pada use case yang dibuat dan 

pengujian fungsionalitas yang berupa kuesioner.

3.7.1 Pengujian Black Box

Menurut Shalahuddin & Rosa (2011), pengujian dengan black box merupakan pengujian 

perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi – fungsi, masukan dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sementara itu, 

menurut Pressman (2010), black box testing juga disebut dengan pengujian tingkah laku, yang 

tepusat pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik pengujian black box 

memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi masukan yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program.

Berdasarkan beberapa pemahaman mengenai black box testing di atas, dapat sedikit 

disimpulkan bahwa pengujian black box lebih terfokus pada pengujian dari segi funsionalitas 

sistem berdasarkan pada serangkaian kasus uji atau test case yang dibuat tanpa menguji kode 

programnya.

Pada pengujian Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB), rancangan 

pengujian black box yang akan dilakukan yaitu berdasarkan pada rancangan use case yang 

sudah dibuat. Berikut ini merupakan rancangan pengujian black box testing yang akan 

dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

Tabel 3. 6 Rancangan Pengujian Black Box Berdasarkan Use Case

Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

Login admin Menampilkan 

halaman 

masuk

TC-01 Memasukkan 

username dan 

password yang 

valid
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-02 Memasukkan 

username dan 

password yang 

tidak valid

TC-03 Tidak 

memasukkan 

usernamse dan 

password

Kelola Data 

Pegawai

Melihat 

halaman 

kelola data 

pegawai

TC-04 Mengklik 

menu kelola 

data pegawai

Melihat detail 

data pegawai

TC-05 Mengklik 

tombol detail 

pada data 

pegawai 

tertentu

Kelola Data 

Gaji

Melihat 

halaman 

kelola data 

gaji

TC-06 Mengklik 

menu kelola 

gaji

Menambahkan 

data gaji baru

TC-07 Mengklik 

tombol tambah 

data gaji

TC-08 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid

TC-09 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

gaji yang 
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

memiliki 

golongan dan 

masa kerja 

yang sama

TC-10 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

Mengubah 

data gaji

TC-11 Mengklik 

tombol ubah 

pada data gaji 

tertentu

TC-12 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid

TC-13 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

Menghapus 

data gaji

TC-14 Mengklik 

tombol hapus 

pada data gaji 

tertentu
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-15 Mengklik 

tombol OK

TC-16 Mengklik 

tombol Cancel

Mencari data 

gaji 

berdasarkan 

golongan 

tertentu

TC-17 Memilih salah 

satu golongan 

yang sudah ada 

di dropdown 

list dan 

mengklik 

tombol cari

TC-18 Memilih salah 

satu golongan 

yang tidak ada 

di dropdown 

list dan 

mengklik 

tombol cari

Kelola 

Persyaratan

Melihat 

halaman 

kelola 

persyaratan

TC-19 Mengklik 

menu kelola 

persyaratan

Menambah 

persyaratan 

baru

TC-20 Mengklik 

tombol tambah 

data 

persyaratan

TC-21 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-22 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data pada field 

input yang ada

Mengubah 

persyaratan

TC-23 Mengklik 

tombol ubah 

pada data 

persyaratan 

tertentu

TC-24 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid

TC-25 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data pada field 

input yang ada

Menghapus 

persyaratan

TC-26 Mengklik 

tombol hapus 

pada data 

persyaratan 

tertentu

TC-27 Mengklik 

tombol OK

TC-28 Mengklik 

tombol Cancel
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

Kelola List 

Penjagaan 

KGB

Melihat 

halaman list 

penjagaan 

KGB

TC-29 Mengklik 

menu list 

penjagaan 

Melihat detail 

data surat 

KGB yang 

masuk pada 

halaman list 

penjagaan 

KGB

TC-30 Mengklik 

tombol detail 

pada surat 

KGB tertentu

Mencari data 

surat KGB 

berdasarkan 

list penjagaan 

KGB pada 

bulan dan 

tahun tertentu

TC-31 Memilih bulan 

dan tahun yang 

valid dan 

mengklik 

tombol cari

TC-32 Memilih bulan 

dan tahun yang 

tidak valid dan 

mengklik 

tombol cari

Kelola Surat 

KGB

Melihat 

halaman 

kelola surat 

KGB

TC-33 Mengklik 

menu kelola

surat KGB

Membuat 

surat KGB 

baru

TC-34 Mengklik 

tombol buat 

surat

TC-35 Mengklik 

tombol next 
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

dengan data 

yang valid

TC-36 Mengklik 

tombol next 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

TC-37 Mengklik 

tombol simpan 

pada halaman 

review surat 

KGB

TC-38 Mengklik 

tombol print

pada halaman 

review surat 

KGB

TC-39 Mengklik 

tombol 

kembali pada 

halaman 

review surat 

KGB

Melihat detail 

data surat 

KGB

TC-40 Mengklik 

tombol detail 

pada surat 

KGB tertentu

Merubah data 

surat KGB

TC-41 Mengklik 

tombol ubah 
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

pada surat 

KGB tertentu

TC-42 Mengklik 

tombol next 

dengan data 

yang valid

TC-43 Mengklik 

tombol next 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

TC-44 Mengklik 

tombol simpan 

pada halaman 

hasil surat 

KGB

TC-45 Mengklik 

tombol print

pada halaman

hasil surat 

KGB

TC-46 Mengklik 

tombol 

kembali pada 

halaman hasil

surat KGB

Mengunduh 

surat KGB

TC-47 Mengklik 

tombol unduh 
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

pada surat 

KGB tertentu

Melakukan 

review surat 

KGB

TC-48 Mengklik 

tombol hasil 

pada surat 

KGB tertentu

Menghapus 

surat KGB

TC-49 Mengklik 

tombol hapus 

pada surat 

KGB tertentu

TC-50 Mengklik 

tombol OK

TC-51 Mengklik 

tombol Cancel

Mencari list 

surat KGB 

pada bulan dan 

tahun tertentu

TC-52 Memilih bulan 

dan tahun yang 

valid dan 

mengklik 

tombol cari

TC-53 Memilih bulan 

dan tahun yang 

tidak valid dan 

mengklik 

tombol cari

Login 

Pegawai

Menampilkan 

halaman 

masuk 

TC-54 Memasukkan 

username dan 

password yang 

valid

TC-55 Memasukkan 

username dan 
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

password yang 

tidak valid

TC-56 Tidak 

memasukkan 

username dan 

password

Melihat 

Pengumuman 

KGB 

Melihat 

halaman 

pengumuman 

KGB 

TC-57 Mengklik 

menu beranda 

  

Lihat Data 

Pegawai

Melihat 

halaman data 

pegawai

TC-58 Mengklik 

menu data 

pegawai

Lihat 

Persyaratan 

KGB

Melihat 

halaman 

persyaratan

TC-59 Mengklik 

menu 

persyaratan 

KGB

Kelola Surat 

KGB 

Melihat 

halaman surat 

KGB

TC-60 Mengklik 

menu surat 

KGB

Melihat detail 

surat KGB

TC-61 Mengklik 

tombol detail 

pada surat 

KGB tertentu

Mengunduh 

surat KGB

TC-62 Mengklik 

tombol unduh 

pada surat 

KGB tertentu

TC-63 Mengklik 

tombol hasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

Melakukan 

review surat 

KGB

pada surat 

KGB tertentu

TC-64 Mengklik 

tombol print

pada halaman 

hasil surat 

KGB

TC-65 Mengklik 

tombol 

kembali pada 

halaman hasil

surat KGB

3.7.2 Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem merupakan rancangan pengujian yang dibuat dalam 

bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut nantinya akan diberikan kepada beberapa pengguna 

sistem yaitu admin dan pegawai. Berikut ini merupakan rancangan pengujian yang akan 

digunakan:

1. Tabel 3.7 merupakan rancangan pengujian terhadap tampilan pada halaman admin 

Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman.

Tabel 3. 7 Rancangan Pengujian Tampilan Halaman Admin 

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Website Sistem Informasi Manajemen Kenaikan 

Gaji Berkala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 

memiliki tampilan yang menarik.

2. Admin sistem dapat dengan mudah memahami 

dan menggunakan website Sistem Informasi 

Manajemen Kenaikan Gaji Berkala untuk 

pembuatan surat kenaikan gaji berkala pegawai.
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2. Tabel 3.8 merupakan rancangan pengujian terhadap fungsionalitas sistem yang 

terdapat pada halaman admin Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tabel 3. 8 Rancangan Pengujian Fungsionalitas Sistem Halaman Admin

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Halaman login mudah diakses oleh admin.

2. Halaman beranda memberikan informasi terkait 

user yang sedang login ke dalam sistem.

3. Fitur edit password memudahkan admin dalam 

melakukan perubahan password.

4. Halaman kelola data pegawai mudah dipahami 

oleh admin.

5. Fitur detail data pegawai memudahkan admin 

untuk melihat secara lebih rinci data pegawai.

6. Halaman kelola data gaji mudah dipahami oleh 

admin.

7. Halaman kelola data gaji memudahkan admin 

dalam mengelola data gaji berdasarkan golongan 

pangkat pegawai.

8. Data gaji sudah ditampilkan secara benar 

berdasarkan golongan pangkat pegawai.

9. Fitur cari data gaji memudahkan admin dalam 

mencari data gaji berdasarkan golongan pangkat 

pegawai.

10. Fitur tambah data gaji memudahkan admin dalam 

menambahkan data gaji yang baru.

11. Fitur ubah data gaji memudahkan admin dalam 

melakukan perubahan data gaji.

12. Halaman kelola persyaratan mudah dipahami oleh 

admin.
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13 Halaman kelola persyaratan memudahkan admin 

dalam mengelola persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pegawai.

14. Fitur tambah data persyaratan memudahkan admin

dalam menambahkan persyaratan baru jika 

dibutuhkan.

15. Fitur ubah persyaratan memudahkan admin dalam 

mengubah persyaratan jika terjadi perubahan 

syarat.

16. Halaman list penjagaan KGB mudah dipahami 

oleh admin.

17. Halaman list penjagaan KGB memudahkan admin 

dalam melihat dan mengetahui pegawai – pegawai 

yang masuk ke dalam penjagaan KGB pada bulan 

dan tahun tertentu.

18. Data list penjagaan KGB sudah ditampilkan 

dengan benar pada halaman list penjagaan KGB.

19. Fitur cari pada list penjagaan KGB memudahkan 

admin dalam mencari siapa saja pegawai yang 

masuk ke dalam list penjagaan KGB pada bulan 

dan tahun tertentu.

20. Fitur detail pada list penjagaan KGB memudahkan 

admin untuk melihat detail data surat KGB dari 

seorang pegawai yang masuk pada list penjagaan 

KGB pada bulan dan tahun tertentu.

21. Halaman kelola surat KGB mudah dipahami oleh 

admin.

22. Halaman kelola surat KGB memudahkan admin 

dalam mengelola data surat KGB pegawai.

23. Halaman buat surat mudah dipahami oleh admin.
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24. Pada halaman buat surat KGB, terdapat beberapa field 

input yang dapat terisi secara otomatis.

25. Data pegawai yang diinputkan pada halaman buat surat 

KGB sudah sesuai dengan data pegawai yang ada.

26. Format surat KGB yang ditampilkan pada halaman 

hasil surat KGB sudah sesuai dengan data – data surat 

KGB yang diinputkan.

27. Fitur print memudahkan admin dalam mencetak surat 

KGB pegawai secara langsung melalui sistem.

28. Fitur detail pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin untuk melihat data surat KGB 

suatu pegawai secara rinci.

29. Fitur ubah pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin dalam melakukan perubahan data 

surat KGB jika terjadi suatu perubahan.

30. Fitur unduh pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin untuk men-download surat KGB 

yang sudah dibuat sebelumnya.

31. Fitur hasil pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin untuk melihat hasil surat KGB 

yang sudah dibuat sebelumnya.

3. Tabel 3.9 merupakan rancangan pengujian tampilan halaman pegawai Sistem 

Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tabel 3. 9 Rancangan Pengujian Tampilan Halaman Pegawai

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Website Sistem Informasi Manajemen Kenaikan 

Gaji Berkala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 

memiliki tampilan yang menarik.

2. Pegawai dapat dengan mudah memahami dan 

menggunakan website Sistem Informasi 

Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
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4. Tabel 3.10 merupakan rancangan pengujian terhadap fungsionalitas sistem yang 

terdapat pada halaman pegawai Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tabel 3. 10 Rancangan Pengujian Fungsionalitas Sistem Halaman Pegawai

No Pernyataan STS TS N S SS

1. Halaman login mudah diakses oleh pegawai.

2. Halaman beranda memberikan informasi terkait 

user yang sedang login ke dalam sistem.

3. Fitur edit password memudahkan pegawai untuk 

melakukan perubahan password.

4. Pengumuman KGB terkait dengan tanggal 

pengajuan KGB dan tanggal maksimal pengajuan 

KGB sudah ditampilkan dengan benar.

5. Halaman data pegawai mudah dipahami oleh 

pegawai.

6. Data pegawai yang ditampilkan merupakan data 

pegawai yang dibutuhkan untuk surat KGB.

7. Data pegawai yang ditampilkan sudah sesuai 

dengan data pegawai yang diambil dari database

pusat.

8. Halaman persyaratan KGB mudah dipahami oleh 

pegawai.

9. Halaman persyaratan KGB memudahkan pegawai 

untuk melihat dan mengetahui persyaratan apa saja 

yang dibutuhkan untuk pengurusan surat KGB.

10. Persyaratan KGB yang ditampilkan sudah sesuai 

dengan persyaratan KGB yang dikelola oleh 

admin.

11. Halaman surat KGB mudah dipahami oleh 

pegawai.
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12. Halaman surat KGB memudahkan pegawai dalam 

melihat list surat KGB yang sudah dibuat 

sebelumnya.

13. Data surat KGB yang ditampilkan sudah sesuai 

dengan data surat KGB yang dibuat oleh admin.

14. Fitur detail memudahkan pegawai untuk melihat 

data surat KGB secara lebih rinci.

15. Fitur unduh memudahkan pegawai untuk men-

download surat KGB yang sudah dibuat 

sebelumnya.

16. Fitur hasil memudahkan pegawai untuk melihat 

hasil surat KGB yang sudah dibuat sebelumnya. 

     

17. Fitur print memudahkan pegawai untuk mencetak 

surat KGB langsung melalui sistem. 

     


