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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah sistem selesai dibangun 

dan sudah sesuai dengan hasil perancangan yang sudah dirancang sebelumnya. Pada tahapan 

implementasi sistem, terdiri dari hasil screenshot tampilan seluruh halaman yang terdapat pada 

sistem. Berikut ini merupakan uraian implementasi sistem dari Sistem Informasi Manajemen 

Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

4.1.1 Halaman Admin

Berikut ini merupakan hasil screenshot tampilan dari halaman user admin Sistem 

Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

a. Halaman Login

Pada halaman login, terdapat dua field input username dan password. Admin harus 

memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem. Di bawah ini 

merupakan gambar halaman login admin.

Gambar 4. 1 Halaman Login
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b. Halaman Beranda

Pada halaman beranda admin, terdapat informasi yang meliputi nama admin dan 

username admin. Selain itu, juga terdapat tombol edit password agar admin dapat merubah 

password sesuai dengan yang diinginkan. Di bawah ini merupakan gambar halaman beranda 

admin.

c. Halaman Edit Password

Pada halaman edit password, admin dapat melakukan perubahan password dengan 

memasukkan password lama dan password baru, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini.

Gambar 4. 2 Halaman Beranda

Gambar 4. 3 Halaman Edit Password
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d. Halaman Kelola Data Pegawai

Pada halaman kelola data pegawai terdapat informasi mengenai data dari seluruh pegawai 

yang meliputi Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan guru yang mengajar di wilayah 

Kabupaten Sleman. Data tersebut merupakan data pegawai yang dibutuhkan untuk data surat 

KGB. Terdapat juga tombol detail untuk melihat detail data pegawai, seperti yang ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini.

e. Halaman Detail Data Pegawai

Pada halaman detail data pegawai, terdapat informasi yang lebih rinci terkait dengan data 

pegawai, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 4 Halaman Kelola Data Pegawai

Gambar 4. 5 Halaman Detail Data Pegawai
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f. Halaman Kelola Data Gaji

Pada halaman kelola data gaji, terdapat informasi terkait dengan tabel data gaji yang 

digunakan admin untuk mengecek jumlah kenaikan gaji dari pegawai. Admin dapat menambah 

data gaji baru, mengubah data gaji dan menghapus data gaji. Di bawah ini merupakan gambar 

halaman kelola data gaji.

g. Halaman Tambah Data Gaji

Pada halaman tambah data gaji, admin dapat memasukkan data gaji baru yang ingin 

ditambahkan ke dalam tabel gaji yang meliputi golongan ruang, masa kerja golongan, gaji 

lama, dan gaji baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 6 Halaman Kelola Data Gaji

Gambar 4. 7 Halaman Tambah Data Gaji
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h. Halaman Ubah Data Gaji

Pada halaman ubah data gaji, admin dapat melakukan perubahan data gaji dengan 

mengubah data gaji yang lama dengan data gaji yang baru, seperti yang ditunjukan pada 

gambar di bawah ini.

i. Halaman Kelola Persyaratan

Pada halaman kelola persyaratan, terdapat informasi terkait dengan data persyaratan 

KGB yang sudah tetapkan. Admin dapat menambah data persyaratan baru, mengubah data 

persyaratan yang ada, dan menghapus data persyaratan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

di bawah ini.

Gambar 4. 8 Halaman Ubah Data Gaji

Gambar 4. 9 Halaman Kelola Persyaratan
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j. Halaman Tambah Data Persyaratan

Pada halaman tambah data persyaratan, admin dapat menambahkan data persyaratan baru 

dengan mengisi field input persyaratan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

k. Halaman Ubah Data Persyaratan

Pada halaman ubah data persyaratan, admin dapat melakukan perubahan data persyaratan 

dengan mengubah field input persyaratan sesuai dengan yang diinginkan, seperti pada gambar 

di bawah ini.

Gambar 4. 10 Halaman Tambah Data Persyaratan

Gambar 4. 11 Halaman Ubah Data Persyaratan
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l. Halaman List Penjagaan KGB

Pada halaman list penjagaan KGB, terdapat informasi mengenai data surat KGB pegawai 

yang masuk ke dalam list penjagaan KGB pada bulan dan tahun tertentu. Admin hanya bisa 

melihat detail data dari surat KGB yang masuk ke dalam list penjagaan KGB, seperti pada 

gambar di bawah ini.

m. Halaman Detail List Penjagaan KGB

Pada halaman detai list penjagaan KGB, admin dapat melihat detail data surat KGB 

pegawai yang masuk ke dalam list penjagaan KGB pada bulan dan tahun tertentu, seperti pada 

gambar di bawah ini.

Gambar 4. 12 Halaman List Penjagaan KGB

Gambar 4. 13 Halaman Detail List Penjagaan KGB
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n. Halaman Kelola Surat KGB

Pada halaman kelola surat KGB, terdapat informasi mengenai data surat KGB yang sudah 

dibuat oleh admin dalam bentuk list surat KGB. Admin dapat membuat surat KGB baru, 

melihat detail data surat KGB, mengubah data surat KGB, mengunduh surat KGB, melihat 

surat KGB, mencetak surat KGB, mengunggah surat KGB dan menghapus surat KGB. Berikut 

ini merupakan gambar halaman kelola surat KGB.

o. Halaman Buat Surat KGB

Pada halaman buat surat KGB, admin dapat memulai proses pembuatan surat KGB baru 

dengan mengklik tombol buat surat yang ada pada halaman kelola surat KGB. Kemudian, 

sistem akan menampilkan form untuk mengisi data surat KGB yang diminta. Pada form data 

yang diisi, terdapat beberapa data yang terisi secara otomatis seperti nomor surat, karpeg, nama, 

tempat lahir, tanggal lahir, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit organisasi, gaji pokok lama, 

gaji pokok baru, kenaikan gaji berkala berikutnya, nama kepala dinas, pangkat kepala dinas, 

dan golongan ruang kepala dinas.

Gambar 4. 14 Halaman Kelola Surat KGB
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Gambar 4. 15 Halaman Buat Surat KGB
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p. Halaman Detail Data Surat KGB

Pada halaman detail data surat KGB, terdapat informasi mengenai data surat KGB yang 

dapat dilihat secara rinci oleh admin, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

q. Halaman Ubah Data Surat KGB

Pada halaman ubah data surat KGB, admin dapat melakukan perubahan data surat KGB 

jika masih terdapat kekeliruan pada data surat KGB yang dibuat sebelumnya. Admin 

melakukan perubahan data surat KGB dengan mengisi form ubah data surat KGB, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 16 Halaman Detail Data Surat KGB
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Gambar 4. 17 Halaman Ubah Data Surat KGB
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r. Halaman Surat KGB

Pada halaman Surat KGB, admin dapat melihat halaman Surat KGB dengan cara 

mengklik tombol next pada halaman buat surat KGB setelah mengisi data surat KGB atau 

dengan cara langsung mengklik tombol lihat di kolom aksi yang ada pada halaman kelola surat 

KGB. Berikut merupakan halaman Surat KGB.

Gambar 4. 18 Halaman Surat KGB
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s. Halaman Print Surat KGB

Pada halaman print surat KGB, admin dapat melakukan print surat KGB dengan 

mengklik tombol print yang ada pada halaman surat KGB. Kemudian akan ditampilkan 

halaman print surat KGB seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

t. Halaman Hasil Surat KGB

Pada halaman hasil surat KGB, admin dapat mengunggah dan melihat hasil scan surat 

KGB yang sudah dicetak sebelumnya melalui sistem dan juga sudah ditandatangani oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hal tersebut dilakukan dengan mengklik tombol 

hasil pada kolom aksi yang ada pada halaman kelola surat KGB. Berikut merupakan gambar 

halaman hasil surat KGB.

Gambar 4. 19 Halaman Print Surat KGB



84

Gambar 4. 20 Halaman Hasil Surat KGB
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4.1.2 Halaman Pegawai

Berikut ini merupakan hasil screenshot tampilan dari halaman user pegawai Sistem 

Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

a. Halaman Login

Pada halaman login, terdapat dua field input username dan password. Pegawai harus 

memasukkan username yang berupa nomor induk pegawai dan password untuk dapat masuk 

ke dalam sistem. Di bawah ini merupakan gambar halaman login pegawai.

b. Halaman Beranda

Pada halaman beranda pegawai, terdapat informasi mengenai nama pegawai dan NIP 

pegawai. Selain itu, juga terdapat informasi mengenai pengumuman KGB. Pengumuman KGB 

tersebut meliputi tanggal mulai pengajuan KGB dan tanggal maksimal pengajuan KGB 

pegawai tertentu. Berikut ini merupakan gambar halaman beranda pegawai.

Gambar 4. 21 Halaman Login
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c. Halaman Edit Password

Pada halaman edit password, pegawai dapat melakukan perubahan password dengan 

memasukkan password lama dan password baru, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini.

d. Halaman Data Pegawai

Pada halaman data pegawai, terdapat informasi mengenai data pegawai yang dapat dilihat 

oleh pegawai yang bersangkutan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 22 Halaman Beranda

Gambar 4. 23 Halaman Edit Password
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e. Halaman Persyaratan KGB

Pada halaman persyaratan KGB, terdapat informasi terkait dengan persyaratan KGB yang 

harus dilengkapi oleh pegawai yang ingin mengurus surat KGB, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini.

f. Halaman Surat KGB

Pada halaman surat KGB, terdapat informasi mengenai data – data surat KGB dari surat 

KGB yang sudah dibuat sebelumnya oleh admin. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk 

Gambar 4. 24 Halaman Data Pegawai

Gambar 4. 25 Halaman Persyaratan KGB



88

list tabel. Pada halaman surat pegawai, pegawai dapat melihat detail data surat KGB,

mengunduh surat KGB, melihat surat KGB, dan mencetak surat KGB. Berikut ini merupakan 

gambar halaman surat KGB.

g. Halaman Detail Data Surat KGB

Pada halaman detail data surat KGB, terdapat informasi detail terkait data surat KGB 

yang dapat dilihat oleh pegawai yang bersangkutan, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini.

Gambar 4. 27 Halaman Detail Data Surat KGB

Gambar 4. 26 Halaman Surat KGB
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h. Halaman Hasil Surat KGB

Pada halaman hasil surat KGB, pegawai dapat melihat hasil surat KGB dengan cara 

mengklik tombol hasil pada halaman surat KGB. Berikut ini merupakan gambar halaman hasil

surat KGB.

Gambar 4. 28 Halaman Hasil Surat KGB
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i. Halaman Print Surat KGB

Pada halaman print surat KGB, pegawai dapat melakukan print surat KGB dengan 

mengklik tombol print yang ada pada halaman hasil surat KGB. Kemudian akan ditampilkan 

halaman print surat KGB seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 29 Halaman Print Surat KGB
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4.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang sudah dibuat berfungsi 

dengan baik dan sesuai dengan perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada 

penelitian ini, pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan dua jenis pengujian yaitu 

pengujian black box (black box testing) dan pengujian fungsionalitas. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan.

4.2.1 Pengujian Black Box Testing

Pengujian black box testing dilakukan berdasarkan pada use case yang sudah dirancang 

sebelumnya. Dari tiap-tiap use case tersebut, diperoleh beberapa skenario kasus uji atau test 

case. Sehingga didapatkan beberapa aktivitas uji yang akan diujikan. Dari masing-masing 

aktivitas uji tersebut, akan dilihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan apa yang ditampilkan 

oleh sistem. Jika sudah sesuai, maka pengujian dinyatakan berhasil. Jika belum sesuai, maka 

pengujian dinyatakan tidak berhasil. Hasil lengkap dari pengujian black box testing dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Black Box Testing

Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

Login admin Menampilkan 

halaman 

masuk

TC-01 Memasukkan 

username dan 

password yang 

valid

Menampilkan 

halaman 

beranda admin

yang berisi 

informasi 

nama dan 

username

Berhasil

TC-02 Memasukkan 

username dan 

password yang 

tidak valid

Menampilkan 

pesan “Maaf, 

username dan 

password yang 

anda 

masukkan 

salah”

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-03 Tidak 

memasukkan 

usernamse dan 

password

Menampilkan 

pesan “please 

fill out this 

field”

Berhasil

Kelola Data 

Pegawai

Melihat 

halaman 

kelola data 

pegawai

TC-04 Mengklik 

menu kelola 

data pegawai

Menampilkan 

halaman kelola 

data pegawai

Berhasil

Melihat detail 

data pegawai

TC-05 Mengklik 

tombol detail 

pada data 

pegawai 

tertentu

Menampilkan 

halaman detail 

data pegawai 

dari pegawai 

tertentu

Berhasil

Kelola Data 

Gaji

Melihat 

halaman 

kelola data 

gaji

TC-06 Mengklik 

menu kelola

gaji

Menampilkan 

halaman kelola 

data gaji

Berhasil

Menambahkan 

data gaji baru

TC-07 Mengklik 

tombol tambah 

data gaji

Menampilkan 

halaman 

tambah data 

gaji

Berhasil

TC-08 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid

Menampilkan 

pesan “data 

gaji berhasil 

disimpan”

Berhasil

TC-09 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

gaji yang 

memiliki 

golongan dan 

Menampilkan 

pesan “Data 

gaji dengan 

golongan 

tertentu dan 

masa kerja 

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

masa kerja 

yang sama

tertentu sudah 

ada 

sebelumnya”

TC-10 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

Menampilkan 

pesan “please 

fill out this 

field”

Berhasil

Mengubah 

data gaji

TC-11 Mengklik 

tombol ubah 

pada data gaji 

tertentu

Menampilkan 

halaman ubah 

data gaji

Berhasil

TC-12 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid

Menampilkan 

pesan “data 

gaji berhasil 

diubah”

Berhasil

TC-13 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

Menampilkan 

pesan “please 

fill out this 

field”

Berhasil

Menghapus 

data gaji

TC-14 Mengklik 

tombol hapus 

pada data gaji 

tertentu

Menampilkan 

pesan “apakah 

anda yakin 

ingin 

menghapus 

data ini ?”

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-15 Mengklik 

tombol OK

Menampilkan 

pesan “data 

gaji berhasil 

dihapus”

Berhasil

TC-16 Mengklik 

tombol Cancel

Menampilkan 

halaman kelola 

data gaji

Berhasil

Mencari data 

gaji 

berdasarkan 

golongan 

tertentu

TC-17 Memilih salah 

satu golongan 

yang sudah ada 

di dropdown 

list dan 

mengklik 

tombol cari

Menampilkan 

data gaji 

berdasarkan 

pada golongan 

yang dipilih

Berhasil

TC-18 Memilih salah 

satu golongan 

yang tidak ada 

di dropdown 

list dan 

mengklik 

tombol cari

Menampilkan 

pesan “No data 

available in 

table”

Berhasil

Kelola 

Persyaratan

Melihat 

halaman 

kelola 

persyaratan

TC-19 Mengklik 

menu kelola 

persyaratan

Menampilkan 

halaman kelola 

data 

persyaratan

Berhasil

Menambah 

persyaratan 

baru

TC-20 Mengklik 

tombol tambah 

data 

persyaratan

Menampilkan 

halaman 

tambah data 

persyaratan

Berhasil

TC-21 Mengklik 

tombol simpan 

Menampilkan 

pesan “Data 

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

dengan data 

yang valid

persyaratan 

berhasil 

disimpan”

TC-22 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data pada field 

input yang ada

Menampilkan 

pesan “Please 

fill out this 

field”

Berhasil

Mengubah 

persyaratan

TC-23 Mengklik 

tombol ubah 

pada data 

persyaratan 

tertentu

Menampilkan 

halaman ubah 

data 

persyaratan

Berhasil

TC-24 Mengklik 

tombol simpan 

dengan data 

yang valid

Menampilkan 

pesan “Data 

persyaratan 

berhasil 

diubah”

Berhasil

TC-25 Mengklik 

tombol simpan 

dengan 

mengosongkan 

data pada field 

input yang ada

Menampilkan 

pesan “Please 

fill out this 

filed”

Berhasil

Menghapus 

persyaratan

TC-26 Mengklik 

tombol hapus 

pada data 

persyaratan 

tertentu

Menampilkan 

pesan “apakah 

anda yakin 

ingin 

menghapus 

data ini ?”

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-27 Mengklik 

tombol OK

Menampilkan 

pesan “Data 

persyaratan 

berhasil 

dihapus”

Berhasil

TC-28 Mengklik 

tombol Cancel

Menampilkan 

halaman kelola 

data 

persyaratan

Berhasil

Kelola List 

Penjagaan 

KGB

Melihat 

halaman list 

penjagaan 

KGB

TC-29 Mengklik 

menu list 

penjagaan 

Menampilkan 

halaman list 

penjagaan 

KGB

Berhasil

Melihat detail 

data surat 

KGB yang 

masuk pada 

halaman list 

penjagaan 

KGB

TC-30 Mengklik 

tombol detail 

pada surat 

KGB tertentu

Menampilkan 

halaman detail 

data surat 

KGB

Berhasil

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

Menampilkan 

data surat 

KGB yang 

masuk ke 

dalam list 

penjagaan 

berdasarkan 

bulan dan 

tahun yang 

sudah dipilih

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-32 Memilih bulan 

dan tahun yang 

tidak valid dan 

mengklik 

tombol cari

Menampilkan 

pesan “No data 

available in 

table”

Berhasil

Kelola Surat 

KGB

Melihat 

halaman 

kelola surat 

KGB

TC-33 Mengklik 

menu kelola 

surat KGB

Menampilkan 

halaman kelola 

surat KGB

Berhasil

Membuat 

surat KGB 

baru

TC-34 Mengklik 

tombol buat 

surat

Menampilkan 

halaman buat 

surat KGB

Berhasil

TC-35 Mengklik 

tombol next 

dengan data 

yang valid

Menampilkan 

halaman surat 

KGB

Berhasil

TC-36 Mengklik 

tombol next 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

Menampilkan 

pesan “Please 

fill out this 

field”

Berhasil

TC-37 Mengklik 

tombol simpan 

pada halaman 

surat KGB

Menampilkan 

pesan “Data 

surat berhasil 

disimpan”

Berhasil

TC-38 Mengklik 

tombol print

pada halaman 

surat KGB

Menampilkan 

halaman print

dan surat 

dicetak

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

langsung 

melalui sistem

TC-39 Mengklik 

tombol 

kembali pada 

halaman surat 

KGB

Menampilkan 

halaman buat 

surat KGB

Berhasil

Melihat detail 

data surat 

KGB

TC-40 Mengklik 

tombol detail 

pada surat 

KGB tertentu

Menampilkan 

halaman detail 

data surat 

KGB

Berhasil

Merubah data 

surat KGB

TC-41 Mengklik 

tombol ubah 

pada surat 

KGB tertentu

Menampilkan 

halaman ubah 

data surat 

KGB

Berhasil

TC-42 Mengklik 

tombol next 

dengan data 

yang valid

Menampilkan 

halaman surat 

KGB

Berhasil

TC-43 Mengklik 

tombol next 

dengan 

mengosongkan 

data tertentu 

pada field 

input yang ada

Menampilkan 

pesan “Please 

fill out this 

field”

Berhasil

TC-44 Mengklik 

tombol simpan 

pada halaman 

surat KGB

Menampilkan 

pesan “Data 

surat berhasil 

disimpan”

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

TC-45 Mengklik 

tombol print

pada halaman 

surat KGB

Menampilkan 

halaman print

dan surat 

dicetak

langsung 

melalui sistem

Berhasil

TC-46 Mengklik 

tombol 

kembali pada 

halaman surat 

KGB

Menampilkan 

halaman kelola 

data surat 

KGB

Berhasil

Mengunduh 

surat KGB

TC-47 Mengklik 

tombol unduh 

pada surat 

KGB tertentu

Surat KGB 

langsung 

diunduh 

melalui sistem

Berhasil

Melakukan 

lihat surat 

KGB

TC-48 Mengklik 

tombol hasil 

pada surat 

KGB tertentu

Menampilkan 

halaman hasil 

surat KGB

Berhasil

Menghapus 

surat KGB

TC-49 Mengklik 

tombol hapus 

pada surat 

KGB tertentu

Menampilkan 

pesan “apakah 

anda yakin 

ingin 

menghapus 

data ini ?”

Berhasil

TC-50 Mengklik 

tombol OK

Menampilkan 

pesan “Data 

surat berhasil 

dihapus”

Berhasil

TC-51 Mengklik 

tombol Cancel

Menampilkan 

halaman kelola 

Berhasil
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Use Case Skenario Kode Aktivitas Hasil Kesimpulan

data surat 

KGB

Mencari list 

surat KGB 

pada bulan dan 

tahun tertentu

TC-52 Memilih bulan 

dan tahun yang 

valid dan 

mengklik 

tombol cari

Menampilkan 

list surat KGB 

yang termasuk 

ke dalam bulan 

dan tahun yang 

sudah dipilih

Berhasil

TC-53 Memilih bulan 

dan tahun yang 

tidak valid dan 

mengklik 

tombol cari

Menampilkan 

pesan “No data 

available in 

table”

Berhasil

Login 

Pegawai

Menampilkan 

halaman 

masuk 

TC-54 Memasukkan 

username dan 

password yang 

valid

Menampilkan 

halaman 

beranda 

pegawai yang 

berisi 

informasi 

nama, NIP dan 

pengumuman 

KGB

Berhasil

TC-55 Memasukkan 

username dan 

password yang 

tidak valid

Menampilkan 

pesan “Maaf, 

username dan 

password yang 

anda 

masukkan 

salah”

Berhasil

TC-56 Tidak 

memasukkan 

Menampilkan 

pesan “Please 

Berhasil
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username dan 

password

fill out this 

field”

Melihat 

Pengumuman 

KGB

Melihat 

halaman 

pengumuman 

KGB

TC-57 Mengklik 

menu beranda

Menampilkan 

halaman 

beranda 

pegawai 

beserta dengan 

pengumuman 

KGB di 

bawahnya

Berhasil

Melihat Data 

Pegawai

Melihat 

halaman data 

pegawai

TC-58 Mengklik 

menu data 

pegawai

Menampilkan 

halaman data 

pegawai

Berhasil

Melihat 

Persyaratan 

KGB

Melihat 

halaman 

persyaratan

TC-59 Mengklik 

menu 

persyaratan 

KGB

Menampilkan 

halaman 

persyaratan 

KGB

Berhasil

Kelola Surat 

KGB Pegawai

Melihat 

halaman surat 

KGB

TC-60 Mengklik 

menu surat 

KGB

Menampilkan 

halaman surat 

KGB

Berhasil

Melihat detail 

surat KGB

TC-61 Mengklik 

tombol detail 

pada surat 

KGB tertentu

Menampilkan 

halaman detail 

data surat 

KGB

Berhasil

Mengunduh 

surat KGB

TC-62 Mengklik 

tombol unduh 

pada surat 

KGB tertentu

Surat KGB 

diunduh 

melalui sistem

Berhasil

Melakukan 

review surat 

KGB

TC-63 Mengklik 

tombol hasil

Menampilkan 

halaman hasil

surat KGB

Berhasil
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pada surat 

KGB tertentu

TC-64 Mengklik 

tombol print

pada halaman 

hasil surat 

KGB

Menampilkan 

halaman print

dan surat 

dicetak

langsung 

melalui sistem

Berhasil

TC-65 Mengklik 

tombol 

kembali pada 

halaman hasil

surat KGB

Menampilkan 

halaman kelola 

surat KGB

Berhasil

4.2.2 Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem dari website Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji 

Berkala dilakukan dengan melakukan presentasi dan demo sistem secara langsung di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman. Presentasi dan demo sistem dilakukan bersama Mbak Oktaria 

Vitri, A. Md selaku Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman yang bertindak sebagai admin sistem yang mengurusi pembuatan surat KGB.

Sementara itu, untuk pengujian terhadap user pegawai yang meliputi staf pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman dan guru yang mengajar di wilayah Kabupaten Sleman, 

pengujian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 3 Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 

Candirejo, SDN Ngemplak 2, dan SDN Sukoharjo serta 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yaitu SMP Negeri 2 Pakem, SMP Negeri 3 Ngaglik, dan SMP Negeri 4 Pakem. Jumlah 

koresponden pada pengujian ini adalah 35 orang dengn rincian yang meliputi 1 orang admin 

KGB, 4 orang staf pegawai Dinas Pendidikan Kabupatan Sleman, 5 orang guru di SDN 

Candirejo, 5 orang guru di SDN Ngemplak 2, 5 orang guru di SDN Sukoharjo, 5 orang guru di 

SMP Negeri 2 Pakem, 5 orang guru di SMP Negeri 3 Ngaglik dan 5 orang guru di SMP Negeri 

4 Pakem. Berikut ini merupakan penentuan skor, interpretasi skor berdasarkan interval dan 

hasil kuesionernya.
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a. Penentuan Skor

1. Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1

2. Tidak Setuju (TS) : skor 2

3. Netral (N) : skor 3

4. Setuju (S) : skor 4

5. Sangat Setuju (SS) : skor 5

b. Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

1. Angka 0%-20% : Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Angka 21%-40% : Tidak Setuju (TS)

3. Angka 41%-60% : Netral (N)

4. Angka 61%-80% : Setuju (S)

5. Angka 81%-100% : Sangat Setuju (SS)

c. Hasil Kuesinoner

1. Pada Tabel 4.2 merupakan hasil kuesioner pengujian terhadap tampilan pada halaman 

admin Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sleman.

Tabel 4. 2 Hasil Kuesioner Pengujian Tampilan Pada Halaman Admin

No Pernyataan STS TS N S SS Skor

1. Website Sistem Informasi Manajemen 

Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sleman memiliki tampilan 

yang menarik.

0 0 0 1 0 4

2. Admin sistem dapat dengan mudah 

memahami dan menggunakan website 

Sistem Informasi Manajemen Kenaikan 

Gaji Berkala untuk pembuatan surat 

kenaikan gaji berkala pegawai.

0 0 0 0 1 5

Total Skor 9
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Hasil Akhir = 
Total Skor * 100

Y
 = 

9*100

10
 = 

900

10
 = 90% (4.1)

Hasil akhir yang diperoleh dari persamaan (4.1) di atas adalah 90%. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil kuesioner tersebut berada pada interval Sangat Setuju (SS).

2. Pada Tabel 4.3 merupakan hasil kuesioner pengujian terhadap fungsionalitas sistem 

yang terdapat pada halaman admin Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tabel 4. 3 Hasil Kuesioner Pengujian Fungsionalitas Sistem Halaman Admin

No Pernyataan STS TS N S SS Skor

1. Halaman login mudah diakses oleh admin. 0 0 0 0 1 5

2. Halaman beranda memberikan informasi 

terkait user yang sedang login ke dalam 

sistem.

0 0 0 1 0 4

3. Fitur edit password memudahkan admin 

dalam melakukan perubahan password.

0 0 0 0 1 5

4. Halaman kelola data pegawai mudah 

dipahami oleh admin.

0 0 1 0 0 3

5. Fitur detail data pegawai memudahkan 

admin untuk melihat secara lebih rinci data 

pegawai.

0 0 0 0 1 5

6. Halaman kelola data gaji mudah dipahami 

oleh admin.

0 0 0 1 0 4

7. Halaman kelola data gaji memudahkan 

admin dalam mengelola data gaji 

berdasarkan golongan pangkat pegawai.

0 0 0 0 1 5

8. Data gaji sudah ditampilkan secara benar 

berdasarkan golongan pangkat pegawai.

0 0 0 0 1 5

9. Fitur cari data gaji memudahkan admin 

dalam mencari data gaji berdasarkan 

golongan pangkat pegawai.

0 0 0 0 1 5
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No Pernyataan STS TS N S SS Skor

10. Fitur tambah data gaji memudahkan admin 

dalam menambahkan data gaji yang baru.

0 0 0 0 1 5

11. Fitur ubah data gaji memudahkan admin 

dalam melakukan perubahan data gaji.

0 0 0 0 1 5

12. Halaman kelola persyaratan mudah dipahami 

oleh admin.

0 0 0 0 1 5

13 Halaman kelola persyaratan memudahkan 

admin dalam mengelola persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh pegawai.

0 0 0 0 1 5

14. Fitur tambah data persyaratan memudahkan 

admin dalam menambahkan persyaratan 

baru jika dibutuhkan.

0 0 0 0 1 5

15. Fitur ubah persyaratan memudahkan admin 

dalam mengubah persyaratan jika terjadi 

perubahan syarat.

0 0 0 1 0 4

16. Halaman list penjagaan KGB mudah 

dipahami oleh admin.

0 0 1 0 0 4

17. Halaman list penjagaan KGB memudahkan 

admin dalam melihat dan mengetahui 

pegawai – pegawai yang masuk ke dalam 

penjagaan KGB pada bulan dan tahun 

tertentu.

0 0 0 1 0 4

18. Data list penjagaan KGB sudah ditampilkan 

dengan benar pada halaman list penjagaan 

KGB.

0 0 0 1 0 4

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.

0 0 0 0 1 5
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No Pernyataan STS TS N S SS Skor

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.

0 0 0 1 0 4

21. Halaman kelola surat KGB mudah dipahami 

oleh admin.

0 0 0 1 0 4

22. Halaman kelola surat KGB memudahkan 

admin dalam mengelola data surat KGB 

pegawai.

0 0 1 0 0 3

23. Halaman buat surat mudah dipahami oleh 

admin.

0 0 1 0 0 3

24. Pada halaman buat surat KGB, terdapat beberapa 

field input yang dapat terisi secara otomatis yang 

mudah dipahami.

0 1 0 0 0 2

25. Data pegawai yang diinputkan pada halaman 

buat surat KGB sudah sesuai dengan data 

pegawai yang ada.

0 0 0 1 0 4

26. Format surat KGB yang ditampilkan pada 

halaman review surat KGB sudah sesuai dengan 

data – data surat KGB yang diinputkan.

0 0 0 0 1 5

27. Fitur print memudahkan admin dalam mencetak 

surat KGB pegawai secara langsung melalui 

sistem.

0 0 0 0 1 5

28. Fitur detail pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin untuk melihat data surat 

KGB suatu pegawai secara rinci.

0 0 0 0 1 5

29. Fitur ubah pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin dalam melakukan 

perubahan data surat KGB jika terjadi suatu 

perubahan.

0 0 1 0 0 3
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No Pernyataan STS TS N S SS Skor

30. Fitur unduh pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin untuk men-download surat 

KGB yang sudah dibuat sebelumnya.

0 0 0 0 1 5

31. Fitur hasil pada halaman kelola surat KGB 

memudahkan admin untuk melihat hasil surat 

KGB yang sudah dibuat sebelumnya.

0 0 0 1 0 4

Total Skor 134

Hasil Akhir =  
����� ���� ∗ ���

�
 =  

��� ∗ ���

���
 =  

�����

���
=  86,45% (4.2)

Hasil akhir yang diperoleh dari persamaan (4.2) di atas adalah 86.45%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil kuesioner tersebut berada pada interval Sangat Setuju (SS).

3. Pada Tabel 4.4 merupakan hasil kuesioner pengujian terhadap tampilan pada halaman 

pegawai Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tabel 4. 4 Hasil Kuesioner Pengujian Tampilan Halaman Pegawai

No Pernyataan STS TS N S SS Skor

1. Website Sistem Informasi Manajemen 

Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sleman memiliki tampilan yang 

menarik.

0 2 4 16 12 140

2. Pegawai dapat dengan mudah memahami 

dan menggunakan website Sistem Informasi 

Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

0 0 6 18 10 140

Total Skor 280

Hasil Akhir =  
����� ���� ∗ ���

�
 =  

��� ∗ ���

���
 =  

�����

���
 =  82.35% (4.3)

Hasil akhir yang diperoleh dari persamaan (4.3) adalah 82.35%. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil kuesioner tersebut berada pada interval Sangat Setuju (SS).
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4. Pada Tabel 4.5 merupakan hasil kuesioner pengujian terhadap fungsionalitas sistem 

yang terdapat pada halaman pegawai Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Tabel 4. 5 Hasil Kuesioner Pengujian Fungsionalitas Sistem Halaman Pegawai

No Pernyataan STS TS N S SS Skor

1. Halaman login mudah diakses oleh pegawai. 0 0 2 12 20 154

2. Halaman beranda memberikan informasi 

terkait user yang sedang login ke dalam 

sistem dan pengumuman KGB.

0 0 6 16 12 142

3. Fitur edit password memudahkan pegawai 

untuk melakukan perubahan password.

0 0 8 13 13 141

4. Pengumuman KGB memudahkan pegawai 

untuk mengetahui tanggal pengurusan KGB 

selanjutnya.

0 3 5 9 17 142

5. Halaman data pegawai mudah dipahami oleh 

pegawai.

0 0 0 14 20 156

6. Data pegawai yang ditampilkan merupakan 

data pegawai yang dibutuhkan untuk surat 

KGB.

0 0 7 12 15 144

7. Data pegawai yang ditampilkan sudah sesuai 

dengan data pegawai yang diambil dari 

database pusat.

0 4 5 15 10 133

8. Halaman persyaratan KGB mudah dipahami 

oleh pegawai.

0 0 0 10 24 160

9. Halaman persyaratan KGB memudahkan 

pegawai untuk melihat dan mengetahui 

persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk 

pengurusan surat KGB.

0 0 0 13 21 157
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No Pernyataan STS TS N S SS Skor

10. Persyaratan KGB yang ditampilkan sudah 

sesuai dengan persyaratan KGB yang 

dikelola oleh admin.

0 0 6 16 12 142

11. Halaman surat KGB mudah dipahami oleh 

pegawai.

0 0 10 10 14 140

12. Halaman surat KGB memudahkan pegawai 

dalam melihat list surat KGB yang sudah 

dibuat sebelumnya.

0 0 8 16 10 138

13. Data surat KGB yang ditampilkan sudah 

sesuai dengan data surat KGB yang dibuat 

oleh admin.

0 0 0 14 20 156

14. Fitur detail memudahkan pegawai untuk 

melihat data surat KGB secara lebih rinci.

0 0 7 15 12 141

15. Fitur unduh memudahkan pegawai untuk 

men-download surat KGB yang sudah dibuat 

sebelumnya.

0 0 0 15 19 155

16. Fitur hasil memudahkan pegawai untuk 

melihat hasil surat KGB yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

0 0 9 15 10 137

17. Fitur print memudahkan pegawai untuk 

mencetak surat KGB langsung melalui 

sistem. 

0 0 0 10 24 160

Total Skor 2498

Hasil Akhir =  
����� ���� ∗ ���

�
 =  

���� ∗ ���

����
 =  

������

����
 =  86.44% (4.4) 

Hasil akhir yang diperoleh dari persamaan (4.4) di atas adalah 86.44%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil kuesioner tersebut berada pada interval Sangat Setuju (SS).

Berdasarkan hasil dari keempat persamaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata –

rata hasil dari keenam pengujian di atas adalah 86%. Hal ini berarti hasil pengujian tersebut 

berada pada interval Sangat Setuju (SS) yang dapat digambarkan pada Gambar di bawah ini.



110

Berdasarkan grafik di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Dari sisi admin, tampilan 

dan fungsionalitas Sistem Informasi Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) menurutnya

sudah dapat dikatakan menarik dan fitur-fitur yang ada pada sistem tersebut mudah dipahami

dan dioperasikan oleh admin serta sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan untuk dapat 

membantu admin dalam melakukan pengelolaan terkait surat kenaikan gaji berkala (KGB).

Sementara itu dari sisi pegawai, tampilan dan fungsionalitas Sistem Informasi 

Manajemen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) menurut sebagian besar pegawai yang meliputi Staf 

Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan seluruh guru yang mengajar di wilayah 

Kabupaten Sleman dapat dikatakan sudah menarik dan fitur – fitur yang ada pada sistem 

tersebut mudah dipahami dan dioperasikan.
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