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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat dan hidayahnya, kerja praktek 

dan penulisan laporan kerja praktek di Dinas Koperasi Kab Bengkalis dapat 

diselesaikan. 

Adapun tujuan dan manfaat yang penulis dapatkan selama melaksanakan 

kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dibangku 

kuliah dengan pelaksanaan secara nyata didunia kerja, baik dalam proses saat 

bekerja atau penyelesaian masalah untuk kasus yang diangkat sebagai objek 

penelitian selama kerja praktek. 

Laporan dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah kerja 

praktek di program studi rekayasa perangkat lunak Politeknik Negeri Bengkalis 

berdasarkan kerja praktek yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM kabupaten 

Bengkalis. Laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu berkat bantuan, dukungan dan bimbingan khususnya kepada : 

1. Bapak Johny Custer, ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis 

2. Bapak Danuri, M.Cs selaku ketua Jurusan Teknik Informatika 

3. Ibu Rezki Kurniati, M.Kom selaku Ketua program Studi Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis 

4. Ibu Lidya Wati,M.Kom selaku pembimbing Kerja Praktek 

5. Seluruh dosen di Prodi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

6. Bapak Drs. Nurminsyah, M.Pd sebagai PLT Kepala Dinas Koperasi, 

UKM Kabupaten Bengkalis 

7. Bapak Jonnaidi, SH, MH sebagai Pembimbing kerja praktek di Dinas 

Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Selama melaksanakan kerja praktek selama 4 bulan, penulis merasa sangat 

diterima, dengan jumlah pekerjaan yang diberikan membuat penulis merasa dapat 

benar-benar diandalkan, penulis juga banyak mendapatkan ilmu baik dari tugas 

yang diberikan setiap harinya, juga dari proyek yang diberikan untuk diangkat 

menjadi judul laporan kerja praktek ini, Tentunya berkat bimbingan yang 

diberikan oleh karyawan terlebih lagi pembimbing selama kerja praktek di Dinas 
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Koperasi, UKM Kab.Bengkalis. 

Semoga perlakuan dan pelayanan yang baik yang penulis terima dari 

karyawan serta pembimbing saat kerja praktek mendapat balasan pahala yang 

setimpal dari Allah SWT. Juga tak lupa ucapan permohonan maaf penulis kepada 

seluruh karyawan serta pihak di Dinas Koperasi, UKM Kab Bengkalis, sekiranya 

penulis melakukan kesalahan selama melaksanakan kerja praktek baik yang 

disadari ataupun tidak. 

Akhir kata, semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi semua 

orang.  

 

Bengkalis, 22 Juli 2021 

Penulis 
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1. Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang  

Kerja Praktek merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi 

mahasiswa guna untuk mengetahui dan memperoleh pengalaman di dunia kerja. 

Kerja Praktek ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja praktek ini 

bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman untuk menghadapi 

dunia kerja secara nyata dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berinteraksi 

langsung dengan dunia industri. 

Mengingat dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak instansi atau 

perusahaan atau instansi yang menggunakan teknologi dalam memberikan 

Pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah Dinas Koperasi, UKM 

Kabupaten Bengkalis. 

Dengan adanya teknologi, instansi dipermudah dalam memberikan 

pelayanan, namun Dinas Koperasi, UKM terdapat kekurangan dalam pelayanan 

yang diberikan, salah satunya adalah dalam penyebaran informasi mengenai Dinas 

Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat. Dinas Koperasi, UKM 

sendiri memang telah menerapkan teknologi dalam penyebaran informasi melalui 

portal, namun portal tersebut adalah portal Dinas Komunikasi dan Informatika, 

dengan alur Dinas Koperasi memberikan informasi kepada Dinas Komunikasi dan 

Informatika, lalu informasi tersebut disebarkan di portal mereka. 

Peran website portal bagi instansi pemerintah telah menjadi bagian penting 

dari instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. 

Namun, pada saat ini beberapa instansi pemerintah belum dapat mewujudkan 

website portal dalam pelayanan yang diberikan, salah satunya dari instansi 

pemrintahan tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis. 

Demikian pula dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, tujuan pengembangan E-

Government dalam upaya untuk memotivasi masyarakat Indonesia untuk lebih 

memanfaatkan perkembangan teknologi adalah:  

1. Pengadaan web, yaitu terbentuknya jaringan untuk transaksi dan layanan 

informasi, untuk pelayanan publik.  
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2. Interaksi yakni menjalin hubungan interaktif dengan dunia usaha  

3. Transaksi yakni membangun mekanisme dan saluran komunikasi dengan 

lembaga negara.  

4. Transformasi, yakni Membangun sistem manajemen dan alur kerja. 

Berdasarkan persoalan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

diperlukannya sebuah website portal untuk Dinas Koperasi, UKM Kabupaten 

Bengkalis  untuk mewujudkan tujuan Impres No. 3 tahun 2003 juga untuk 

menghubungkan secara lansung antara Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

dan masyarakat.  

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi portal Dinas Koperasi, UKM Kab.Bengkalis 

berbasis web ini adalah sebagai berikut : 

• Website bagian public dihosting dan bisa akses melalui internet 

• Website bagian public hanya dapat berjalan dengan menggunakan browser 

pada perangkat 

• Interaksi user (public) pada pengisian form hanya saat pengisian form 

komentar & saran  

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari proyek yang dikerjakan adalah membangun bagian public 

website portal  Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan 

framework Laravel. 

Sedangkan manfaat dari proyek yang dikerjakan adalah : 

● Mahasiswa dapat menyalurkan ilmu pengetahuan baik teori/konsep dalam 

dunia kerja. 

● Dengan dibangunnya website portal bagian public ini memudahkan 

penyebaran informasi kepada masyarakat dari Dinas Koperasi, UKM 

● Dapat diterapkannya teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik 

1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang di serah terimakan saat proyek selesai merupakan 

aplikasi portal Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis  berbasis website. 

Aplikasi ini memuat user (public) dan admin. User (public) memiliki wewenang 
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untuk  melihat konten dan informasi yang tersedia, serta melakukan beberapa fungsi 

lain seperti membagikan link laman, unduh file, dan mengisi form komentar dan 

saran. 
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2. Gambaran Umum Perusahaan 
 

2.1 Profil dan Sejarah Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Dinas koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis 

dibentuk melalui peraturan daerah nomor 7 tahun 2001 tentang perubahan 

peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, 

penyusunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya dirubah dalam peraturan daerah 

Kabupaten Bengkalis nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan 

organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Bengkalis seperti yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati 

Bengkalis nomor 13 tahun 2008. Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya 

perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang 

semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten / 

kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan 

peraturan daerah Kabupaten Bengkalis no.13 tahun 2008 tentang organisasi dan 

tata kerja dinas daerah Kabupaten Bengkalis. Dinas daerah merupakan unsur 

pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. 

Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis adalah instansi yang 

membantu pemerintah dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, baik 

itu dalam perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan 

menengah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pembinaan dan pelaksanaan tugas 

dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaksanaan tugas lain 

yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Gambar 2.1 Gedung Dinas Koperasi, UKM Kab.Bengkalis 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kab.Bengkalis 

Unsur-Unsur Organisasi dalam Dinas Koperasi, UKM Terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

• Sub Bagian Penyusunan Program 

• Sub Bagian Umum & Kepegawaian 

• Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan 

c. Bidang Pengawasan & Pemeriksaan 

• Seksi Penilaian Kesehatan 

• Seksi Pemeriksaan Kelembagaan & Usaha Koperasi 

• Seksi Penerapan Peraturan & Sanksi 

d. Bidang Perizinan & Kelembagaan 

• Seksi Perizinan 

• Seksi Kelembagaan 

• Seksi Monitoring, Evaluasi Pelaporan & Data Koperasi 

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

• Seksi Fasilitasi Usaha Mikro 

• Seksi Pengembangan, Penguatan & Perlindungan UM  

• Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 

f. Bidang Pemberdayaan Koperasi 
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• Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 

• Seksi Pengembangan, Penguatan & Perlindungan Koperasi 

• Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 

g. Ka.UPT Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi Kec.Bukit Batu 

h. Ka.UPT Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi Kec.Mandau 

i. Ka.UPT Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi Kec.Bantan 

j. Ka.UPT Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi Kec.Pinggir 

k. Ka.UPT Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi Kec.Rupat 

2.2 Visi Dan Misi Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Berikut ini merupakan visi dan misi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil & 

Menengah : 

2.2.1 Visi Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Dinas Koperasi,UKM Kab Bengkalis, (2021) Visi Dinas Koperasi, UKM 

Adalah Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagai pelaku 

ekonomi yang handal dan mandiri 

2.2.2 Misi Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Dinas Koperasi,UKM Kab Bengkalis, (2021) Misi Dinas Koperasi, UKM 

Adalah Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat meningkatkan 

kemampuan usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah, bersaing dalam 

mekanisme pasar dan meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah meningkatkan kesehatan kelembagaan koperasi.  

2.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Berikut struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM : 
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Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kab.Bengkalis 

2.4 Ruang Lingkup Organisasi Dinas Koperasi, UKM 

Ruang lingkup kerja praktek yang dilaksanakan ialah kerja praktek dengan 

cara mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan proses dari  tahap perencanaan, 

perancangan sampai tahap pelaksanaan. Adapun ruang lingkup organisasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala 

Dinas, menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian administrasi 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan lainnya. 

3. Bidang Pemberdayaan Koperasi  
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Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, 

pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan koperasi yang meliputi fasilitasi usaha 

koperasi. 

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, 

koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM 

5. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi 

dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, 

meliputi penilaian kesehatan koperasi. 

6. Bidang Perizinan dan Kelembagaan 

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan 

evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi 
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3. Metodologi 
 

3.1 Prosedur Pembuatan Sistem 

Nugraha, dkk (2018) Dalam pengembangan sistem penulis menggunakan 

metode pengembangan waterfall, metode yang mempunyai ciri khas bahwa 

pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke 

fase berikutnya. Dengan  demikian hasilnya akan fokus terhadap masing-masing 

fase sehingga pengerjaan dilakukan secara maksimal karena tidak adanya 

pengerjaan secara paralel. Berikut adalah tahapan dalam proses pengembangan 

sistem dengan menggunakan metode waterfall: 

3.1.1 Requirement Analysis 

Tahapan pertama penulis melakukan wawancara bersama Kepala Dinas 

Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis, mengenai kebutuhan apa yang mereka 

inginkan untuk ada didalam website, bukan haranya itu saja, penulis juga 

melakukan observasi pada website portal milik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis, sehingga menghasilkan beberapa fitur tambahan yang kemudian penulis 

usulkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, yang kemudian disetujui oleh 

Kepala Dinas, lalu kebutuhan dan fitur ini dimuat oleh penulis ke dalam dokumen 

SKPL. 

3.1.2 System Design 

Tahapan kedua adalah tahapan perancangan perangkat lunak, pada tahap ini 

penulis merancang antarmuka dan sistem yang yang akan dibangun, perancangan 

antar muka (prototype) diperlihatkan kepada client, apakah ada perubahan dalam 

perancangan yang diinginkan, jika ada maka kemudian penulis melakukan 

perbaikan kepada perancangan dan melakukan konfirmasi ulang kepada client. 

Pada tahapan ini aksi yang dilakukan oleh penulis adalah merancang sistem dengan 

menggunakan UML, serta desain antarmuka dengan mockup, namun ditahapan ini, 

user melakukan validasi perancangan hanya pada bagian mockup saja, setelah 

desain mockup ini diterima oleh Kepala Dinas, maka penulis melanjutkan ketahap 

berikutnya.  

3.1.3 Implementation 

Pada tahapan ini penulis melakukan implementasi perancangan kedalam 
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bahasa pemrograman, proses ini dilakukan dengan pelaporan progress rutin kepada 

client. Aksi yang dilakukan penulis dalam tahapan ini adalah dengan melaporkan 

progress kepada Pembimbing Kerja Praktek, juga kepada Kepala Dinas secara 

berkala. 

3.1.4 Testing 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pengembangan suatu sistem. 

Seluruh permasalahan yang terjadi pada program seperti bug maupun error telah 

diperbaiki dan sistem siap digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan proses 

bisnis. Aksi yang dilakukan oleh penulis pada tahapan ini adalah dengan mekukan 

pengujian pada aplikasi, dengan menggunakan metode blackbox untuk melihat 

apakah aplikasi sudah berjalan dengan baik ataukah belum, pengujian pada bagian 

public ini hanya dilakukan oleh penulis saja. 

3.1.5 Deployment 

Pada tahapan ini penulis melakukan deployment aplikasi, dengan konfirmasi 

kepada pihak client dan pihak pemilik domain bengkaliskab.go.id yakni Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan sub domain 

yang diinginkan. 

3.1.6 Maintanance 

Pada tahapan ini penulis melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi yang 

telah dirilis, juga dalam bentuk pemberian pelatihan kepada pihak operator Dinas 

Koperasi, UKM mengenai fitur aplikasi. 

3.2 Metodologi Pengumpulan Data 

Pada Tahapan ini penulis melakukan wawancara bersama client, sistem 

seperti apa yang diinginkan oleh client, bagaimana sistem sebelumnya berjalan, 

yang kemudian akan di klasifikasikan menjadi dua jenis kebutuhan yakni 

kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pada tahap ini penulis juga melakukan 

observasi ke bidang bidang instansi, dan observasi terhadap website portal instansi 

lain di Kabupaten Bengkalis mengenai kebutuhan sistem yang nantinya akan 

didokumentasikan kedalam dokumen SKPL. 
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3.3 Proses Perancangan 

Pada proses perancangan penulis menggunakan flowchart untuk membangun 

rancangan pada pemetaan laman di website bagian public 

3.3.1 Flowchart Proses Perancangan 

 
Gambar 3.1 Flowchart proses perancangan 

Flowchart diatas menerangkan mengenai web page yang ada pada website, 

saat user akses website bagian public maka ada banyak halaman web yang ada 

didalam bagian public  yang bisa diakses oleh user, diantaranya yakni halaman 

home yang memuat kata sambutan, video, berita, unit kerja, dan pegawai, sedang 

pada halaman profil terdapat sub menu lain yakni halaman visi misi, unit kerja dan 

kepagawaian, kemudian didalam menu informasi terdapat halaman rencana kerja, 

rencana strategis, UKM unggulan, dan koperasi aktif, sedang menu lainnya adalah 

halaman galeri, berita, hubungi kami. 

3.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Adapun tahapan jadwal penelitian di laksanakan adalah : 

Tabel 3.1 Tahapan & Jadwal pelaksanaan 

No Kegiatan Bulan ke- 

1 

Bulan ke- 

2 

Bulan ke- 

3 

Bulan ke- 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Requirement                 

2 System Design                 

3 Implementation                 
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4 Testing                 

5 Deployment                 

6 Maintanance                 

7 Penyusunan 

Laporan 
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4. Perancangan Dan Implementasi 
 

4.1 Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak 

instansi, mengenai fitur yang ingin ditampilkan didalam website pada bagian 

public, beberapa pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana sistem penyebaran informasi saat ini berjalan? 

b. Sistem seperti apa yang ingin dibangun? 

c. Fitur apa ingin ditampilkan didalam website? 

d. Apakah ada prioritas kebutuhan yang diinginkan untuk ada didalam aplikasi? 

Data yang diperoleh dari analisa kebutuhan, didapatkan kesimpulan bahwa 

pihak instansi menginginkan sebuah website portal untuk penyebaran informasi 

mengenai koperasi, UKM, dengan prioritas kebutuhan yakni disisi security yang 

baik, kemudian fitur yang diinginkan untuk di tampilkan di dalam perangkat lunak 

website portal dinas koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis (public) yakni : 

a. Menampilkan Data :  

•  Pegawai 

•  Berita 

•  Struktur organisasi 

•  Data Kata Sambutan 

•  Visi Misi 

•  Daftar UMKM Unggulan 

•  Daftar Koperasi Aktif 

•  Galeri 

•  Video  

b. Bagi : Merupakan fungsi yang digunakan untuk membagikan konten yang 

tersedia pada website yang dapat dibagikan kepada media lain, seperti 

whatsapp, pinterest, gmail, facebook dan lainnya. 

c. Mengunduh data : Merupakan fungsi yang digunakan agar user(public) 

mampu mengunduh data dalam bentuk file dari website, dalam hal ini ada 2 
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jenis data dalam bentuk file yang akan di sajikan diwebsite ini berupa data 

RENJA dan RENSTRA. 

d. Memberikan komentar & saran : memberikan komentar dan saran atas 

website  

4.2 Rancangan Sistem 

Dalam merancang website portal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Bengkalis ini, penulis melakukan perancangan sistem dengan bantuan class 

diagram dan usecase diagram. 

4.2.1 Usecase Diagram 

Berikut adalah gambaran usecase diagram website portal Dinas Koperasi, UKM 

bagian public : 

 
Gambar 4.1 usecase diagram 

Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas terlihat bawah user public mampu 

melihat semua page yang ada pada bagian public, namun tidak dapat banyak 

melakukan interaksi fill form , user (public) hanya dapat melakukan fill form pada 

form komentar dan saran, namun pengisian form komentar dan saran ini disertai 
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dengan captcha sebagai bentuk keamanan uuntuk menghindari spam pada form 

komentar dan saran. 

4.2.2 Activity Diagram 

Berikut adalah gambaran activity diagram website portal Dinas Koperasi, 

UKM bagian public : 

 
Gambar 4.2 Activity Diagram 

Activity diagram diatas menjelas kan mengenai aktifitas user(public) pada 

sistem yakni akses halaman web, kemudian sistem request data pada database, 

setelah data didapatkan maka data dimuat dihalaman web, aktifitas selanjutnya 

yakni memasukkan komentar & saran, komentar dan saran di post untuk disimpan 

kedalam database, setelah proses simpan berhasil, akan menghasilkan alert yang 

ditampilkan pada laman web.Arsitektur Aplikasi 
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4.2.3 Sequence Diagram 

Berikut adalah gambaran sequence diagram website portal Dinas Koperasi, 

UKM bagian public : 

 
Gambar 4.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram diatas menjelas kan mengenai user (public) dan 4 objek 

yang ada, yakni antarmuka aplikasi, model, komentar, dan captcha. Pada bagian 

pertama user (public) akses halaman web yang diload dari model, hal ini juga 

berlaku pada proses pencarian berita, item diload dari model dan ditampilkan ke 

antarmuka pengguna, namun pada proses pemasukan komentar dan saran, terdapat 

pengecekan capcha untuk menghindari spam yang ada, selanjutnya alert akan 

ditampilkan kepada user (public).  
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4.2.1 Class Diagram 

 
Gambar 4.4 Class Diagram 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa untuk user (public) semua 

operasi berada dalam satu file Controller saja, yakni file FrontController, 

sedangkan untuk file model, mengikuti banyaknya model yang ada, sedangkan 

untuk bagian view hanya memanggil operasi dari frontController untuk 

ditampilkan. 

1. Sistem Yang sedang Berjalan 

Sistem yang berjalan sebelumnya belum ada, karena Dinas Koperasi, & UKM 

belum memiliki website portal, selama ini setiap berita atau informasi mengenai 

Dinas Koperasi, UKM di sampaikan kepada DISKOMINFOTIK untuk di 

publikasikan kedalam portal DISKOMINFOTIK. 
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Gambar 4.5 Flowchart alur sistem yang berjalan 

2. Sistem Yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan adalah portal web Dinas Koperasi, UKM Kabupaten 

Bengkalis. Portal website ini akan dijadikan sebagai salah satu sarana prasarana 

yang digunakan untuk mempromosikan serta menginformasikan mengenai kegiatan 

dan program kerja dari Dinas Koperasi, UKM. 

 
Gambar 4.6 Arsitektur Website 

Aplikasi ini memuat 2 level user, yaitu user (public) dan admin. User (public) 

memiliki wewenang untuk  melihat konten dan informasi yang tersedia, sedangkan 

user admin memiliki wewenang dalam pengelolaan data admin itu sendiri, 

pengelolaan data kepegawaian, RENJA, RESTRA, Kata sambutan, visi-misi, 
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informasi, dan Berita, yang mengharuskan validasi otentikasi terlebih dahulu.  

4.3 Implementasi Sistem 

Proses implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan framework 

laravel dan bahasa pemrograman PHP. Selama pengimplementasian sistem penulis 

melakukan pengujian aplikasi pada bagian public user acceptance testing dengan 

menggunakan metode black box, berikut adalah hasil pengujian dengan metode 

blackbox : 

Tabel 4.1 Peserta Pengujian 

Agenda  : Pengujian Penerimaan Pengguna 

Mitra  : Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bengkalis 

Penyelenggara  : Nuri Izatti Azlin 

Tempat/Tanggal  : Dinas Koperasi, UKM, 15 April 2021 

Waktu  :  08.00 – Selesai 

 Peserta Pengujian Penerimaan Pengguna 

No  Peran Nama 

1  Perwakilan Instansi (Ajudan Kepala 

Dinas Koperasi, UKM) 

Safriani 

2  Developer website portal (public) Nuri Izatti Azlin 

Tabel 4.2 Skenario Pengujian dan Hasil Pengujian Form Komentar 

No.  Skenario 

Pengujian  

Test Case  Hasil yang 

Diharapkan  

Hasil 

Pengujian  

Kesimpulan  

1  Salah satu 

form 

dikosongkan 

lalu klik 

submit  

Nama :  

Email : 

n@gmail.com 

Komentar: diisi 

komentar 

Capcha : centang 

Sistem akan 

menolak dan  

menampilkan 

pesan “please 

fill out this 

field” 

Sesuai 

harapan  

Valid  

2 Tidak 

Mencentang 

captcha dan 

lansung klik 

submit 

Nama : nuri 

Email : 

n@gmail.com 

Komentar : diisi 

komentar 

Captcha : tidak 

di centang 

Sistem akan 

menolak dan  

menampilkan 

alert  

“please verify 

you’re human” 

Sesuai 

harapan 

Valid 

3 Mengisi 

semua form 

dengan 

benar dan 

mencentang 

captcha 

Nama : nuri 

Email 

:n@gmail.com 

Komentar : diisi 

komentar 

Sistem akan 

menerima data 

dan 

menampilkan 

pesan berhasil 

Sesuai 

harapan 

Valid 
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Captcha : 

centang 

 

Sedangkan untuk pengujian pada halaman lainnya yang terdapat pada bagian 

public, dilakukan pengujian compatibility testing, berikut adalah hasil pengujian 

kompatibilitas sistem : 

Tabel 4.3 Skenario Pengujian dan Hasil Pengujian Kompabilitas sistem 

No.  Skenario 

Pengujian  

Test Case  Hasil yang 

Diharapkan  

Hasil 

Pengujian  

Kesimpulan  

1  Membuka semua 

halaman public 

dengan browser 

yang berbeda  

 Browser: 

a. Mozilla 

b. Chrome 

c. Internet explorer 

d. Microsoft edge 

e. Avast secure 

browser 

Semua page 

berhasil 

dibuka dengan 

baik 

Sesuai 

harapan  

Valid  

Sedangkan pengujian dengan menggunakan user acceptance testing  pada 

pengujian antarmuka didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Pengujian UAT Antarmuka 

No. Pertanyaan A B C D E 

1 Apakah tampilan web ini menarik?      

2 Apakah menu-menu yang tersedia mudah 

dipahami? 

     

3 Apakah warna yang ditampilkan nyaman dan 

cocok? 

     

4 Apakah konten yang ditampilkan cocok dengan 

keinginan instansi? 

     

5 Apakah tampilan ini responsif ketika dibuka 

pada perangkat mobile? 

     

Tabel 4.5 Keterangan jawaban 

Jawaban Keterangan 

A Sangat Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas 

B Mudah/Bagus 
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C Netral 

D Cukup 

E Sangat Sulit/Tidak Sesuai 

Dengan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan hasil pengujian dari 

data diatas bahwa website portal tersebut mempunyai tampilan yang menarik, 

menu-menu pada media web mudah dipahami, isi atau materi mudah dimengerti 

dan dipahami, warna yang ditampilkan cocok juga tampilan yang cukup bagus 

ketika dibuka pada perangkat yang berbeda. 

4.4 Dampak Implementasi Sistem 

Dampak yang diberikan kepada Dinas Koperasi, UKM adalah setiap kegiatan 

dan program kerja yang ada dapat ditampilkan kepada publik melalui website. 

Selain itu instansi dapat memperkenalkan Instansinya melalui video yang terletak 

pada portal Dinas Koperasi, UKM.  

4.5 Kendala Implementasi Sistem 

Adapun Kendala yang dihadapi oleh penulis adalah   permasaalahan pada saat 

pengumpulan data yang akan dijadikan konten untuk website, salah satu contohnya 

adalah data RENJA dan RENSTRA, hingga pada saat ini salah satu fitur tersebut 

masih belum berisi konten yang tepat.
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5. Penutup 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembangunan aplikasi website portal Dinas Koperasi, UKM 

Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan bahwa pembangunan aplikasi berhasil, 

juga dapat berjalan dengan baik, dan dapat dioperasikan oleh pihak instansi dengan 

baik pula.  

5.2 Saran 

Adapun saran terkait pengembangan selanjutnya adalah agar dapat 

menggunakan metode pengembangan yang lebih  fleksibel, untuk meminimalisir 

terjadinya kerugian saat pengembangan perangkat lunak.
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Luaran perancangan  

 

 
rancangan halaman home 
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rancangan halaman unit kerja 
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rancangan halaman kepegawaian 
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rancangan halaman visi misi 
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rancangan halaman struktur organisasi 
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rancangan halaman RENJA 
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rancangan halaman UKM unggulan 
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rancangan halaman koperasi aktif 
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rancangan halaman galeri 
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rancangan halaman berita 
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rancangan halaman hubungi kami/kontak 
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Implementasi Perancangan: 

 

 
halaman home 
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halaman unit kerja dari menu profil 
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halaman visi misi dari menu profil 
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halaman kepegawaian dari menu profil 
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halaman rencana kerja dari menu informasi 
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halaman rencana strategis dari menu informasi 
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halaman UKM unggulan dari menu infromasi 
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halaman koperasi aktif 
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halaman galeri 
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halaman berita 
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halaman ketika berita dibuka 
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halaman hubungi kami/kontak 
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Dokumen lainnya yang berhubungan dengan KP 
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