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ABSTRAK 
 

 

Penilaian kinerja karyawan di Politeknik Negeri Bengkalis di lakukan 

secara manual setiap tahun oleh Kepala Sub (KASUBBAG) Umum. Penilaian 

dilakukan berdasarkan orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan 

kerjasama yang bertujuan sebagai salah satu pertimbangan perpanjangan kontrak 

bagi karyawan. Penilitian ini bertujuan membangun  sistem penilaian kinerja 

karyawan dengan menerapkan metode pengembangan sistem rational unified 

process. Penilitian ini menghasilkan sebuah sistem penilaian yang melibatkan 

Kepegawaian sebagai pengelola akun pengguna, Kasubbag umum sebagai kelola 

rekapan nilai, Penanggung jawab (PJ) gedung sebagai penilai karyawan dan 

karyawan bisa melihat nilai perbulan dan melihat karyawan terbaik untuk setiap 

bulan. Hasil dari penerapan RUP yaitu dengan pengujian Black box testing dengan 

hasil 1 yang artinya semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan pengujian 

usability mendapatkan nilai 100% sehingga sistem ini sudah layak untuk di 

gunakan.  

 

Kata Kunci : Sistem penilaian, RUP, Karyawan 
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ABSTRACT 
 

 
Employee performance appraisal at the Bengkalis State Polytechnic is 

done manually every year by the Head of the General Sub-Division 

(KASUBBAG). The assessment is carried out based on service orientation, 

integrity, commitment, discipline and cooperation which aims as one of the 

considerations for extending the contract for employees. This research aims to 

build an employee performance appraisal system by applying the rational unified 

process system development method. This research resulted in an assessment 

system involving Personnel as the user account manager, the General Head of 

Subdivision as managing the value recap, the Building Personnel as an employee 

appraiser and employees can see the monthly value and see the best employees for 

each month. The results of the implementation of RUP are Black box testing with 

result 1 which means that all functions are running well and usability testing gets 

a value of 100% so that this system is feasible to use. 

 
Keywords: Rating system, RUP, Employees. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem penilaian kinerja karyawan di Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

salah satu kegiatan wajib yang dilakukan setiap tahun oleh Kepala Sub bagian 

(KASUBBAG) Umum sebagai bentuk evaluasi dan juga penilaian ini merupakan 

salah satu faktor penentuan perpanjangan kontrak terhadap karyawan. Maka dari 

itu untuk saat ini  diperlukan pembaruan sistem Penilaian kinerja karyawan dalam 

bentuk berupa aplikasi. Dengan adanya pembaruan sistem penilaian kinerja 

karyawan ini berdampak positif bagi pihak kampus terkhusus pada Kasubbag 

umum, dampak positifnya yaitu sistem penilaian kinerja karyawan ini mampu  

membantu pihak kasubbag umum dalam mendapatkan merekap hasil penilaian 

dan dapat menghasilkan penilaian yang bersifat objektif.  

 Sistem penilaian kinerja karyawan dilakukan pembaruan agar bisa 

mengatasi permasalah yang terjadi diantaranya proses penilaian kinerja karyawan 

di lakukan setahun sekali oleh salah satu staff bagian umum dengan cara manual 

menggunakan kertas form penilaian kinerja karyawan  lalu di minta persetujuan 

Pimpinan lalu di serahkan kekaryawan yang mana penilaian tersebut di nilai 

bersifat subjektif. Proses penilaian di lakukan setahun sekali membuat lamanya 

evaluasi yang di lakukan pihak Kasubbag Umum 

Sistem penilaian karyawan ini di rancang menggunakan metode RUP. 

Metode RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan 

inkremental sehingga pendekatan RUP dapat beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan perangkat lunak. RUP juga dapat disesuaikan untuk memenuhi hampir 

semua kebutuhan pengguna. (Hutahaean dkk,  2019).. 

Penelitian yang di lakukan oleh Subandi, dkk (2020) tentang Aplikasi 

Penilaian Kinerja Dan Perilaku Kerja Karyawan Universitas Budi Luhur Berbasis 

Web. Pada penelitian ini dirancang aplikasi penilaian kinerja dan perilaku kerja 

karyawan berbasis web yang dapat digunakan oleh Universitas Budi Luhur untuk 
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menyusun Key Performance Indikator (KPI) dengan menggunakan framework 

Balance Score Card (BSC). Pengujian tingkat penerimaan user (UAT) dilakukan 

dengan memberikan kuesioner terhadap 20 (dua puluh) pengguna aplikasi 

penilaian kinerja, berdasarkan hasil pengujian 61% user sangat setuju dengan 

aplikasi penilaian kinerja, 37,5% setuju dengan aplikasi penilaian kinerja dan 

1,5% kurang setuju dengan aplikasi penilaian kinerja.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuat sebuah pembaruan sistem 

penilaian kinerja karyawan Politeknik Negeri Bengkalis berbasis website yang di 

lakukan setiap bulan melibatkan Kepegawaian sebagai pengelola akun pengguna, 

Kasubbag umum sebagai pengelola rekapan nilai, Penanggung jawab (PJ) gedung 

sebagai penilai karyawan lalu karyawan sendiri bisa melihat hasil penilaian dan 

melihat karyawan terbaik dan juga aplikasi ini mengunakan metode 

pengembangan sistem yaitu RUP. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu membangun sistem penilaian kinerja clearning service dan tukang 

kebun dengan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak RUP. 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah diantaranya sistem di 

peruntukan khusus untuk menilai karyawan cleaning service, dan tukang kebun  

di Politeknik Negeri Bengkalis. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang 

sebuah sistem penilaian kinerja Cleaning service dan tukang kebun Politeknik 

Negeri Bengkalis dengan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak 

RUP.   
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1.5 Manfaat 

Ada manfaat yang dapat di hasilkan dalam penelitian ini di antaranya 

sebagai berikut :  

a. Membantu pihak Kasubbag umum dalam menilai kinerja karyawan. 

b. Mempermudah Kasubbag umum dalam merekap nilai karyawan. 

c. Meningkatkan kinerja karyawan dengan di lakukannya penilaian sebulan 

sekali. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Terdahulu  

Berikut ini adalah beberapa jurnal yang relavan dengan penelitian yang 

di ambil, di antaranya : 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah dan Purba 

(2018) yang berjudul Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja 

Karyawan Menggunakan Metode Profile Matching. Melakukan penilaian kinerja 

dalam pemberian penghargaan kepada karyawan berkinerja baik dengan 

menggunakan sistem pendukung keputusan dalam pemecahan permasalahan yang 

ada pada saat proses penilaian kinerja karyawan terbaik. Metode yang digunakan 

yaitu dengan metode profile matching. Penerapan metode profile matching 

diharapkan dapat memberikan nilai secara objektif terhadap karyawan dan 

membantu pimpinan dalam memberikan penilaian kinerja terhadap karyawannya. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saubandi dkk 

(2020) dengan judul Aplikasi Penilaian Kinerja Dan Perilaku Kerja Karyawan 

Universitas Budi Luhur Berbasis Web. Perlunya rancangan aplikasi penilaian 

kinerja dan perilaku kerja karyawan Universitas Budi Luhur dengan menggunakan 

framework Balance Score Card (BSC). Dalam tulisan ini didapatkan peta strategi 

Universitas Budi Luhur, matriks menggunakan Balance Score Card, bobot 

penilaian dengan 360 derajat.  

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faisan dan harison 

(2017) dengan judul Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen pada Proses Belajar 

Mengajar Berbasis Web: Studi Kasus di Badan Penjamin Mutu Internal Institut 

Teknologi Padang. Aplikasi ini dapat memberikan nilai secara detail kepada 

dosen, menghasilkan penilaian seorang dosen rendah maupun unggul berdasarkan 

item pertanyaan.. Hasil penilaian kinerja dosen diperoleh untuk mengetahui dari 

nilai tertinggi sampai terendah dan juga melihat hasil. keseluruhan nilai dosen 

yang diakses pada akun masing-masing dosen pada sistem informasi kampus. 



 

5 

 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan (2016) 

dengan judul Using Mobile App for Employee Performance Appraisals. Karyawan 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mengumpulkan 

informasi yang berharga untuk menjawab masalah penelitian. Hasilnya adalah 

aplikasi seluler akan secara dramatis meningkatkan komunikasi antara manajemen 

dan bawahan, yang dikaitkan sebagai masalah utama untuk proses peninjauan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa menggunakan aplikasi seluler akan 

menghilangkan bias penilai dan praktik terkait bias lainnya.  

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachmadi (2019) 

dengan judul Rancang bangun aplikasi penilaian kinerja karyawan pada PT. 

Samikarya dengan metode graphic rating scales. Dengan aplikasi ini dapat 

memudahkan pimpinan pusat, pimpinan cabang, dan karyawan dalam melakukan 

proses penjualan, penilaian kinerja dan pembuatan laporan secara real time. 

Metode Graphic rating scales di gunakan untuk menentukan hasil dari penilaian 

kinerja yang ada pada perusahaan. Hasil uji coba menunjukan dengan di 

terapkannya metode ini mampu memberikan kontribusi bagi pimpinan untuk 

memberi keputusan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk memperpanjang atau tidaknya kontrak dari tenaga kerja. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyassari (2017) 

dengan judul Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan 

untuk Kenaikan Gaji pada PT AAA. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan 

metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Metode ini dipilih karena mampu 

menyelesaikan penilaian kinerja karyawan berdasarkan kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan, yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pemberian kenaikan 

gaji. Hasil dari aplikasi sistem ini adalah untuk kenaikan gaji tidak hanya 

menentukan siapa saja karyawan yang naik gajinya,  akan tetapi juga menentukan 

berapa besar persentase kenaikan gaji masing-masing karyawan. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuda Syahidin 

(2018) dengan judul Arsitektur Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai Di 

Lingkungan Bkd Provinsi Jawa Barat Dengan Metode RUP. Metode penelitian 

adalah kualitatif  dan teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara 
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dan studi kepustakaan. Dengan membangun sebuah software bernama PNS sistem 

informasi penilaian prestasi kerja memudahkan proses penilaian dan menyimpan 

hasil penilaian. Desain sistemnya adalah menggunakan metode RUP dan peralatan 

yang digunakan dengan objek sistem pemrograman berorientasi. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan Hutahaean (2019) 

dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penyewaan Gedung Berbasis Web 

dengan Metode RUP (Studi Kasus: Wisma Rata Medan). Sistem informasi 

penyewaan gedung ini dapat membantu proses pemesanan penyewaan gedung, 

pengecekan ketersediaan gedung, penyimpanan data pemesanan, dan perekapan 

data pemesanan. Metode RUP digunakan dalam mengembangkan sistem dengan 

fase insepsi, elaborasi, konstruksi dan transisi. Sistem informasi yang telah 

dikembangkan mendapatkan hasil pengujian validasi dengan hasil 100% valid dan 

pengujian compatibility dengan hasil yaitu sistem dapat diakses pada browser 

yang berbeda. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan Fabiyanto dkk (2019) 

dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Guru 

Menggunakan Metode RUP Berbasis Web (Studi Pada SD Negeri Prigen 1). 

Dalam pengembangan sistem ini menggunakan metode RUP dikarenakan agar 

dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan prioritas dari stakeholder dan 

kebutuhan sistem yang belum jelas. Sistem informasi penilaian guru 

menghasilkan sejumlah 19 fitur. Pengujian black box berhasil menguji 43 butir uji 

validasi yang bernilai valid, sedangkan pengujian compatibility menghasilkan 

minor dan major issues pada beberapa browser. Hasil dari penelitian ini adalah 

sistem informasi penilaian kinerja guru yang dapat menyelesaikan masalah 

penilaian kinerja guru menjadi lebih cepat dan efisien serta mempermudah proses 

pembuatan laporan. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan Aldi Pangestu (2020) 

dengan judul Rancangan Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan Clearning Service 

PT.Haheyora Powerindo Di Pln Babel Menggunakan Algoritma SAW Berbasis 

Client Service. Rancangan aplikasi yang di butuhkan perusahaan khususnya setiap 

unit cabang sebagai bahan evaluasi iyalah aplikasi yang dapat mendukung dalam 
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pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah metode SAW (Simple 

Additive Weighting). Hasil dari perhitungan SAW cocok untuk mengambil suatu 

keputusan untuk menyelesaikan masalah perhitungan hasil penilaian kinerja 

karyawan. Hasilnya berupa l laporan kinerja sebagai pengembilan keputusan 

secara otomatis 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Penilaian karyawan 

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian terhadap tingkat kinerja yang 

telah di jalankan oleh karyawan dan di bandingkan dengan standar kinerja yang 

sudah di tentukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kompensasi, 

promosi, pengembangan atau pelatihan, maupun untuk pemerhentian karyawan itu 

sendiri. (M.R. Rachmadi, 2019). Dapat di simpulkan bahwasanya penilaian 

karyawan adalah suatu proses yang di lakukan oleh organisasi dalam menilai 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya. 

Dengan di adakan penilaian kinerja karyawan, maka organisasi harus 

mempelajari semua informasi yang terkait dengan penilaian kinerja karyawan. 

penilaian kinerja dan prses yan berjalan telah dilakukan dengan baik dan berhasil 

dari penilaian kinerja tersebut menunjukan kinerja karyawan meningkat, maka 

pada umumnya kinerja organisasi tersebut berhasil. 

2.2.2 Karyawan 

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah orang yang bekerja 

pada suatu lembaga (kator, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapatkan gaji 

(upah). 

2.2.3 Rational Unified Process (RUP) 

Rational Unified Process (RUP) merupakan salah satu pengembangan 

perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan yang disiplin dalam melakukan 

setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi. Tujuan RUP adalah 

untuk dapat menjamin produksi berkualitas tinggi dan memenuhi semua 

kebutuhan pihak yang berkepentingan, termasuk waktu dan biaya sesuai dengan 

rencana yang telah disepakati sebelumnya (IBM, 1998). Pengembangan ini 

terdapat empat fase yaitu fase inception, fase elaboration, fase contruction dan 
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fase transition.(Hutahaean dkk, 2019). Fase - fase pada RUP digambarkan oleh 

Gambar 2.1  

 
Gambar 2. 1 Tahapan Rational Unified Process 

 (Sumber : Rini, 2017) 

RUP memiliki 4 tahap atau fase yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur. Berikut adalah penjelasan untuk setiap fase RUP: 

1. Inception (permulaan) 

Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan 

(business modeling) dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat 

(requirements). 

2. Elaboration (perluasaan/perencanaan) 

Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini 

juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau 

tidak. Mendeteksi  resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap 

ini lebih pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus 

pada purwarupa sistem (prototype). 

3. Contruction (kontruksi) 

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. 

Tahapan ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada 

implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini menghasilkan 

produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari Initial Operational Capability 

Milestone atau batas/tonggak kemampuan operasional awal. 
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4. Transition (transisi) 

Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat 

dimengerti oleh user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana 

menjadi syarat dari Initial Operational Capability Milestone atau batas/tonggak 

kemampuan operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan 

user, pemeliharaan dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 

2.2.4 CI (Codeigniter) 

CodeIgniter menurut websitenya adalah kerangka kerja PHP yang kuat 

dengan footprint yang sangat kecil, dibangun untuk pengembang yang 

membutuhkan toolkit sederhana dan elegan untuk membuat aplikasi web berfitur 

lengkap.  

2.2.5 PHP 

Hypertext Prepocessor adalah sebuah bahasa script berbasis server 

(server-side) yang mampu mem-parsing kode php dari kode web dengan ekstensi 

.php, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi Client 

(browser). Dengan menambahkan script PHP, anda bisa menjadikan halaman 

HTML menjadi lebih powerfull , dinamis dan bisa dipakai sebagai aplikasi 

lengkap, misalnya web portal, e-learning, e-library, dll.  

Kode PHP dimasukkan ke dalam kode HTML dengan cara 

menyelipkannya didalam kode HTML. Untuk membedakan kode PHP dengan 

kode HTML , didepan kode PHP  tersebut diberi Tag  pembuka dan diakhiri kode 

PHP  diberi Tag  penutup, dengan adanya kode PHP, sebuah halaman web bisa 

melakukan banyak hal yang dinamis, seperti mengakses database, membuat 

gambar, membaca dan menulis file,  dan sebagainya. Hasil pengolahan kode PHP  

akan dikembalikan lagi dalam bentuk kode HTML untuk ditampilkan di browser. 

(Sari dkk 2019). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi system 

   Adapun deskripsi sistem dari penilian ini di antaranya sebagai berikut : 

3.1.1 Data Penelitian  

 Pada pembangunan sistem penilaian kinerja karyawan ini  membutuhkan 

beberapa data untuk mendukung proses analisis dan perancangan sistem dalam 

menyelesaikan aplikasi ini. Adapun data yang di butuhkan dalam perancangan 

sistem ini di antarnya : 

a. Data Karyawan (Tukang kebun dan Cleaning service) 

b. Data Kasubbag umum  

c. Data Gedung, dan  

d. Data PJ gedung. 

 Seluruh data yang dibutuhkan tersebut diperoleh melalui beberapa proses 

di antaranya wawancara dan di bantu dengan data yang di rujuk dari jurnal yang 

terkait dengan penelitian ini. 

3.1.2 Alat Penelitian 

 Untuk perancangan sistem, digunakan peralatan baik hardware maupun 

software seperti berikut ini : 

1. Peralatan hardware spesifikasi 

a. Laptop : HP Laptop 14-bs0xx  

 Processor   : Intel(R) Celeron(R) cpu N3060 @1.60GHz 

1.60 GHz 

 Installed memory (RAM) : 4 GB DDR3 

 System Type   : 64-bit Operating System, x64-Based 

Processor 

 Screen Resolution  : 1366 x 768 

 Sistem Operasi  : Windows 10 Pre-InstalledQ  
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2. Peralatan Software 

a. Text Editor   : Visual Studio Code, Ms. Word 2010 

b. web Server   : Apache (XAMPP)  

c. Database   : MySQL 

d. Bahasa pemograman  : PHP 

e. Framework    : CodeIgniter 

f. Browser    : Google Chrome/Mozila Firefox 

3.2 Alur Metode 

Adapun alur yang terdapat pada metode RUP (Rational Unified Process) 

ada 4 tahapan atau langkah yaitu: inception, elaboration, construction, dan 

transition. Adapun langkah- langkah dari metode RUP dapat dilihat pada Gambar 

3.1: 

  
Gambar 3. 1 Tahap Metode Rational Unified Process  

 (Sumber: Data olahan) 
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3.2.1 Tahapan Inception (Pemulaan) 

Pada tahap ini terdapat beberapa proses yang dilakukan penulis 

diantaranya pengumpulan data, studi literature,  requirement, analisis & design. 

1. Interview  

Interview di lakukan kepada Kasubbag Umum, Adapun draf interview 

yang di lakukan bisa di liat pada Tabel 3.1 

Tabel 3. 1 Draf wawancara kepada Kasubbag Umum 

NO Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana berjalanya sistem penilaian 

karyawan di kampus untuk saat ini ? 

Untuk sekarang sistem penilaian di lakukan 

setahun sekali oleh salah satu staff bagian 

umum untuk Koordinator masing-masing unit 

pekerjaan. 

2. Pekerjaan apa saja yang di nilai? Pekerjaan yang di nilai yaitu clearning service 

dan tukang kebun. 

3. Siapa saja aktor yang dalam terlibat 

dalam penilaian ini ? 

Yang pastinya bagian umum untuk rekap nilai, 

pimpinan sebagai penangung jawab, dan 

karyawan itu sendiri 

4. Adakah permasalahan yang terjadi untuk 

penilaian ? 

Di karenakan penilaian setiap unit kerja oleh 

satu orang, menghasilkan penilaian yang 

bersifat subjektif  

5. Jadi sistem seperti apa yang bisa di 

bangun ? 

Sistem yang di perlukan ialah sebuah aplikasi 

penilaian karyawan. yang di lakukan sebulan 

sekali yang di nilai lebih dari satu orang 

6.  Bagaimana gambaran sistem yang ingin 

di bangun ? 

setiap gedung ada PJnya masing-masing untuk 

menilai karyawan yang ada di gedungnya. dan 

PJnya tidak satu orang agar menghasilkan 

penilaian yang bersifat obejektif.  

7. Apa hasil yang di inginkan Setiap bulannya menerbitkan karyawan 

terbaik, baik itu  tukang kebun dan clearning 

service. 

 

2. Study literature 

Peneliti melakukan study literatur terhadap jurnal dan skripsi yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada sebagai bahan rujukan dan memperkuat 

argumentasi dari informasi yang diperoleh. 
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3. Pengamatan Sistem yang berjalan saat ini 

 
Gambar 3. 2 Sistem yang berjalan 

 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.2 dapat di liat gambaran sistem penilaian untuk saat ini, 

yaitu ada 3 aktor yang terlibat di antaranya Kasubbag Umum, Wadir II, dan 

Karyawan. Penilaian ini di lakukan setahun sekali oleh bagian umum dengan cara 

manual dan dilakukan oleh satu orang untuk masing-masing unit pekerjaan, 

adapun tahap diantaranya :  

a. Kasubbag umum mengisi form nilai satu-persatu berdasarkan nama 

karyawan dan unit pekerjaan. 

b. Setelah itu minta persetujuan dari Wadir II sehingga Wadir II mengetahui 

nama-nama karyawan dengan nilainya dan Wadir II juga mengetahui 

apakah karyawan di perpanjang masa kontraknya untuk tahun 

selanjutnya atau tidak. 

c. Terakhir di serahkan ke karyawan yang bersangkutan. 
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4. Pengamatan sistem yang di usulkan 

 

Gambar 3. 3 Sistem yang di rancang 
 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.3 dapat di liat gambaran sistem aplikasi penilaian yang di 

rancang, yaitu ada 4 aktor yang terlibat di antaranya Kepegawaian, Kasubbag 

Umum, Penangung jawab gedung dan Karyawan. Penilaian ini di lakukan sebulan 

sekali dengan tahap diantaranya :  

a. Kepegawaian menginput data pengguna (Kasubbag Umum, PJ gedung & 

Karyawan), data pekerjaan dan data gedung. 

b. Penangung jawab gedung menginput nilai karyawan yang berada 

gedungnya sendiri. 

c. Selanjutnya dari sistem menginformasikan rekapan nilai dan juga 

merekomendasikan karyawan terbaik dari nilai yang tertinggi kepada 

Kasubbag Umum 

d. Seteleh mendapatkan rekomendasi karyawan terbaik, selanjutnya 

Kasubbag Umum mempublish karyawan terbaik pada sistem 

e. Terakhir karyawan melihat rekapan nilai dan karyawan terbaik pada 

setiap bulan 
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5.  Requirement 

Requiretment atau kebutuhan fungsional merupakan analisis fungsi-

fungsi yang dibutuhkan dalam sistem penilaian karyawan. Adapun fungsi minimal 

yang dibutuhkan dalam sistem penilaian karyawan ini dapat dilihat  pada Tabel 

3.2 : 

Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan Fungsional Aktor 

1 Melakukan login aplikasi  sebagai subadmin Kepegawaian 

2 Melakukan login Aplikasi sebagai Admin Kasubbag umum 

3 Melakukan login Aplikasi sebagai user 1 
Petangungjawab 

gedung 

4 Melakukan login Aplikasi sebagai user 2 Karyawan 

5 Menambah, mengedit, dan menghapus akun kasubbag umum Kepegawaian 

6 
Menambah, mengedit, dan menghapus akun penangung jawab 

gedung Kepegawaian 

7 Menambah, mengedit, dan menghapus data  gedung Kepegawaian 

8 Menambah, mengedit, dan menghapus data  pekerjaan Kepegawaian 

9 Menambahkan, mengedit, dan menghapus akun karyawan Kepegawaian 

10 Melihat data karyawan PJ gedung  

11 Menginput nilai karyawan PJ gedung  

12 Melihat data penilaian karyawan Kasubbag umum 

13 Kelola rekapan nilai karyawan Kasubbag umum 

14 Kelola rekomendasi dan publish karyawan terbaik Kasubbag umum 

15 Melihat karyawan terbaik Karyawan 

16 Melihat rekaputasi Karyawan 

 

6. Analisis dan desain 

Tahap ini menggunakan use case diagram sebagai tahap awal untuk 

analisis, menggambarkan suatu kegitan yang dilakukan oleh pengguna. Kegitan 

yang dapat dilakukan oleh pengguna atau aktor yaitu Kepegawaian, Kasubbag 

Umum, PJ gedung dan Karyawan dapat dilihat pada Gambar 3.4:  
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Gambar 3. 4 Use Case diagram 

 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.4 ini menggambarkan use case diagram  dengan aktor 

Kepegawaian, Kasubbag umum, Penangung jawab gedung dan Karyawan dimana 

pada pada gambar di atas semua aktor dapat berperan dengan aktifitasnya masing-

masing sesuai dengan yang sudah di jelaskan pada Tabel 3.2 kebutuhan 

fungsional.   

7. Test Inception 

Tahap ini adalah tahap pengujian yang dilakukan untuk menvalidasi 

kebutuhan sistem dan usecase yang telah dirancang. Pengujian ini di lakukan 

secara interview melibatkan Kasubbag umum yang berperan sebagai pengguna 

sistem. Pengujian dilakukan dengan mencocokkan use case diagram berdasarkan 

kebutuhan fungsional sistem seperti pada Tabel 3.1 dapat di lihat apa saja 

kebutuhan fungsional untuk Kepegawaian, Kasubbag Umum, Penangung jawab 

gedung dan Karyawan. Adapun Proses validasi dimulai dengan peneliti 

memberikan tabel isian yang kemudian diisi dan divalidasi oleh Kasubbag Umum. 

Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini: 

 



 

17 

 

Tabel 3. 3 Validasi Kebutuhan Sistem dan Usecase 

No 
Kebutuhan 

Fungsional 
Keterangan 

Aktor 

Kepega

waian 

Kasubbag 

umum 

PJ 

gedung 

Kary

awan 

1 
Login 

aplikasi  

Pengguna akan mendapatkan 

username dan password agar 

dapat masuk ke aplikasi 

sesuai role 

√ √ √ √ 

2 

Menambahk

an akun 

pengguna 

(Kasubbag 

umum dan 

Pj gedung) 

Setelah melakukan login 

akan tampil menu data 

master yang salah satu 

isinyadata penguna lalu bisa 

menambahkan akun 

(Kasubbag umum dan PJ 

gedung)  

√  

  

3 

Menambahk

an data 

karyawan 

Setelah berhasil 

menambahkan data 

pengguna juga dapat 

menambahkan data 

karyawan  

√  

  

4 

Menambahk

an data 

pekerjaan 

Setelah berhasil 

menambahkan data 

karyawan juga bisa 

menambahkan data 

pekerjaan 

√  

  

5 

Menambahk

an  Data 

gedung 

Pada submenu ada data 

gedung yang bisa di 

tambahkan datanya dengan 

menginputan PJ gedung dan 

karyawan di setiap gedung.  

√  

  

6 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data 

pengguna 

Setelah melakukan tambah 

akun pengguna, kemudian 

akan di tampilkan list nama 

pengguna sesuai dengan role 

yang sudah di daftar kan 

akun nya dan data tersebut 

bisa di edit dan di hapus 

√  

  

7 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data 

karyawan 

Setelah melakukan tambah 

akun karyawan, kemudian 

akan di tampilkan list nama 

karyawan dan pekerjaannya 

yang sudah di daftar kan 

akun nya dan data tersebut 

bisa di edit dan di hapus 

√  

  

8 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data 

pekerjaan 

Setelah melakukan tambah 

data pekerjaan, kemudian 

akan di tampilkan list nama 

pekerjaan  dan nama 

pekerjaan  tersebut bisa di 

edit dan di hapus 

√  

  

9 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

Setelah melakukan tambah 

data gedung, kemudian akan 

di tampilkan list nama 

gedung  dan nama gedung  

√  
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data gedung tersebut bisa di edit dan di 

hapus 

10 

Melihat 

riwayat 

penilaian 

Setelah melakukan login, 

kemudian menampilkan 

menu riwayat penilaian 

  √ 

 

11 

Menginput 

nilai 

karyawan 

menampilkan menu input 

penilaian yang  berisi form 

penilaian 

  √ 

 

12 

Melihat data 

input nilai 

karyawan 

menampilkan menu data 

penilaian yang  berisi semua 

nilai karyawan yang sudah 

di input oleh PJ gedung 

 √  
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Melihat 

rekapan nilai 

karyawan 

menampilkan menu 

rekapitulasi yang  berisi 

semua nilai yang sudah di 

input oleh PJ gedung dari 

yang tertinggi sampai yang 

terendah 

 √   

14 

Melihat 

rekomendasi 

nilai terbaik 

dan 

mempublish 

karyawan 

terbaik 

menampilkan menu 

rekomendasi yang isi 

halamannya yaitu karyawan 

terbaik dan tombol publisher  √ 

  

15 Melihat nilai 
Menampilkan nilai hasil dari 

inputan PJ gedung 
  

  

√ 

16 

Melihat 

karyawan 

terbaik 

Setelah berhasil di publish 

oleh kasubbag umum 

kemudian di halaman 

beranda menampilkan 

karyawan terbaik 

√ √ √ √ 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan usecase diagram 

yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian proses 

dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap elaboration. 

3.2.2 Tahapan Elaboration (Perluasan atau Perencanaan) 

Tahap ini dilakukan setelah tahap inception. Pada tahap ini terdapat 

proses RUP yaitu requirement, analisis & design kembali jika terdapat 

penambahan atau perubahan pada kebutuhan fungsional sistem maka pada tahap 

ini akan di proses kembali setelah selesai selanjutnya ke tahap implementasi, dan 

test. 
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1. Requirement 

Pada tahap ini ada penambahan kebutuhan fungsional sistem dari tahap 

sebelum nya pada Tabel 3.1 yaitu Kasubbag Umum dapat melihat siapa saja yang 

sudah melakukan penilaian dan siapa saja yang belum dari PJ setiap gedung. 

2. Analisis dan desain 

Pada tahap analisis di tahap elaboration terdapat use case diagram dan 

activity diagram. 

A. Use case diagram 

Use case diagram yang dirancang pada tahap sebelumnya yaitu tahap 

inception seperti pada Gambar 3.4, dilakukan perubahan pada tahap elaboration 

karena adanya penambahan kebutuhan sistem yaitu pada aktor Kasubbag umum 

bisa melihat siapa saja yang sudah menginput penilaian dan siapa yang belum dari 

PJ gedung. 

 
 
Gambar 3. 5 Tambahan fitur melihat siapa yang sudah menginput nilai dan siapa yang belum oleh 

kasubbag umum. 

 (Sumber : Data olahan) 
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B. Activity Diagram 

Activity diagram juga termasuk sebagai tahapan analisis, 

menggambarkan suatu kegitan yang dilakukan oleh pengguna. Kegitan yang dapat 

dilakukan oleh pengguna atau aktor di antaranya Kepegawaian, Kasubbag Umum, 

PJ gedung dan karyawan bersadarkan aktifitas terpenting di setiap pengguna 

a. Activity diagram form login 

 

Gambar 3. 6 Activity diagram form login 
 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.6 ini menggambarkan sebuah activity diagram form login 

dilakukan oleh pengguna (Kepegawaian, Kasubbag umum, PJ gedung dan 

karyawan) untuk masuk kedalam aplikasi. Pertama pengguna mengakses aplikasi 

kemudian sistem menampilkan form login, selanjutnya pengguna memasukan 

username dan password lalu sistem mengecek apakah data yang dimasukkan 

sudah benar. Jika benar sistem akan menampilkan halaman dashboard, jika tidak 

sistem akan menampilka form login kembali setelah itu selesai. 
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b. Activity diagram kepegawaian 

 

Gambar 3. 7 Activity diagram kepegawaian 
 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.7 ini menggambarkan sebuah activity diagram yang di 

lakukan oleh Kepegawaian untuk menginput semua data master. Langkah pertama 

kepegawaian login terlebih dahulu, jika sudah berhasil login ke sistem maka 

sistem akan menampilkan halaman beranda, setelah itu Kepegawaian masuk ke 

menu data master, maka sistem akan menampilkan sub menu yang berisikan data 

pengguna (Kepegawaian, Kasubbag umum, PJ gedung dan Karyawan), data 

pekerjaan, data gedung, dan data karyawan, seteleh sistem menampilkan semua 

sub menu tersebut selanjutnya Kepegawaian menginput satu-persatu data yang 

berada pada sub menu yaitu data pengguna (Kepegawaian, Kasubbag umum, PJ 

gedung dan karyawan), data pekerjaan, data gedung, dan data karyawan, setiap 

data yang berhasil di input oleh kepegawaian di sistem akan menampilkan alert 

bahwa data berhasil di simpan, dan di sistem menampilkan semua data yang telah 

di input dan selesai.  
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c. Activity diagram PJ gedung 

 

Gambar 3. 8 Activity diagram PJ gedung 
 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.8 ini menggambarkan sebuah activity diagram yang di 

lakukan oleh PJ gedung untuk menginput nilai karyawan. langkah pertama PJ 

gedung login terlebih dahulu, jika sudah berhasil login ke sistem maka sistem 

akan menampilkan halaman beranda, setelah itu PJ gedung masuk ke menu input 

nilai, maka sistem akan menampilkan form penilaian. selanjutnya PJ gedung 

mengisi form penilaian tersebut lalu klik simpan, maka di sistem menampilkan 

alert data berhasil di simpan, dan selesai.  
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d. Activity diagram Kasubbag umum 

 

Gambar 3. 9 Activity diagram kasubbag umum 
 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.9 ini menggambarkan sebuah activity diagram yang di 

lakukan oleh kasubbag umum untuk mempublish karyawan terbaik. Langkah 

pertama Kasubbag Umum login terlebih dahulu, jika sudah berhasil login ke 

sistem maka sistem akan menampilkan halaman beranda, setelah itu Kasubbag 

umum masuk ke menu rekomendasi, maka sistem akan menampilkan 

rekomendasi karyawan terbaik. selanjutnya kasubbag umum tinggal klik publisher 

untuk mempublish karyawan terbaik , setelah itu di sistem menampilkan karyawan 

terbaik di halaman dashboard dan selesai.  
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e. Activity diagram Karyawan 

 

Gambar 3. 10 Activity diagram karyawan 
 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 3.10 ini menggambarkan sebuah activity diagram yang di 

lakukan oleh karyawan untuk melihat rekaputasi nilai karyawan. Langkah pertama 

pengguna login terlebih dahulu, jika sudah berhasil login ke sistem maka sistem 

akan menampilkan halaman beranda yang sudah berisikan informasi karyawan 

terbaik, setelah itu pengguna masuk ke menu rekaputasi, maka sistem akan 

menampilkan rekapan nilai seluruh karyawan dari yang tertinggi sampai terendah, 

dan selesai.  

C. Implementation 

Implementasi yang dilakukan pada tahap ini adalah perancangan User 

interface (UI) sistem. Adapun rancangan yang akan dilakukan ada 4 aktor yaitu 

kepegawaian, PJ gedung, kasubbag umum, dan karyawan dengan menggunakan 

tool yang sama yaitu balsamiq mockup. 
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a. UI login untuk semua user (Kepegawaian, PJ gedung, Kasubbag umum 

dan Karyawan) 

 

Gambar 3. 11 UI halaman login 
 (Sumber : Data olahan) 

b. UI halaman Kepegawaian 

Pada halaman kepegawaian memilki menu data master yang dimana isi 

dari data master ialah submenu data pengguna, data pekerjan, data gedung dan 

data karyawan, dari masing-masing sub menu memiliki fitur yang sama yaitu 

menambahkan data, menampilkan data, mengedit data dan menghapus. di 

karenakan sama jadi di buat salah satu contoh UI saya untuk data karyawan 

 
Gambar 3. 12 UI halaman data karyawan 

 (Sumber : Data olahan) 
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Gambar 3. 13 UI halaman tambah data karyawan 

 (Sumber : Data olahan) 

 
Gambar 3. 14 UI halaman edit data karyawan 

 (Sumber : Data olahan) 

c. UI halaman Kasubbag Umum 

 
Gambar 3. 15 UI halaman rekapitulasi 

 (Sumber : Data olahan) 
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Gambar 3. 16 UI halaman rekomendasi 

 (Sumber : Data olahan) 

d. UI halaman PJ gedung 

 
Gambar 3. 17 UI halaman input penilaian 

 (Sumber : Data olahan) 

e. UI halaman Karyawan 

 
Gambar 3. 18 UI halaman karyawan terbaik 

 (Sumber : Data olahan) 
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D. Test Elaboration 

 Kemudian Pengujian rancangan UI yang di buat akan di uji kepada 

pengguna untuk memperoleh tanggapan atau feedback dari pengguna. Setelah 

mendapatkan feedback dari pengguna, jika terjadi kesalahan atau kebutuhan 

pengguna belum terpenuhi maka di lakukan iterative (Pengulangan). Pengujian 

dilakukan untuk menguji fitur yang telah dirancang pada usecase diagram dengan 

implementasi desain interface aplikasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan pengguna atau belum. Adapun pengujian dilakukan oleh 

Kasubbag umum. Proses validasi fitur dimulai dengan peneliti menampilkan 

rancangan usecase diagram, activity diagram, setelah itu penguji memberikan 

pernyataan setuju atau tidak pada tabel isian yang telah disediakan. Hasil validasi 

dapat dilihat pada Tabel 3.4: 

Tabel 3. 4 Test elaboration. 

No Pengguna Fitur Keterangan 
Validasi 

Setuju Tidak 

1 Kepegawaian 

Login Aplikasi 
Masukkan username dan 

password terlebih dahulu  
√ 

 

Menambah, 

mengedit, dan 

menghapus 

akun pengguna 

(PJ gedung, 

kasubbag 

umum) 

Setelah Login Kepegawaian 

dapat menambah, mengedit 

dan menghapus akun 

pengguna sesuai rolenya (PJ 

gedung, kasubbag umum) 

√ 

 

Menambah, 

mengedit, dan 

menghapus 

akun karyawan 

Kepegawaian dapat juga 

menambah, mengedit, dan 

menghapus akun karyawan 
√ 

 

Menambah, 

mengedit, dan 

menghapus 

data pekerjan 

Kepegawaian dapat juga 

menambah, mengedit dan 

menghapus data pekerjaan  
√ 

 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus 

data gedung 

Dapat menambahkan data 

gedung dengan memasukan 

PJ gedung dan karyawan yang 

bertugas di gedung tersebut.  

√ 

 

2 
Petanggungjawab 

gedung 

Login aplikasi  

Memasukkan username dan 

password sesuai akun yang 

dibuat oleh kepegawaian 

√ 

 

Input penilaian 

Setelah PJ gedung berhasil 

masuk kesistem maka bisa 

melakukan input nilai 

karyawan yang berada di 

gedungnya  

√ 
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Riwayat  nilai 

karyawan 

Setelah PJ gedung  

melakukan penilaian, PJ 

gedung bisa melihat riwayat 

penilaian yang di lakukan. 

 

√ 

3 Kasubbag Umum 

Login aplikasi  

Memasukkan username dan 

password sesuai akun yang 

dibuat oleh kepegawaian 

√ 

 

Data penilaian 

Melihat data penilaian yang 

berisikan semua nilai dari  

yang terbaru di input 

√ 

 

Rekapitulasi 

Melihat rekapan nilai dari 

nilai yang tertingi sampai 

terendah dan juga bisa 

melihat siapa saja pj gedung 

yang sudah menilai dan yang 

belum menilai 

√ 

 

Rekomendasi 

Menampilkan 3 nilai 

karyawan tertinggi dengan 

unit yang berbeda (clearning 

service dan tukang kebun) 

yang di rekomendasikan 

menjadi karyawan terbaik 

√ 

 

4 Karyawan 

Login aplikasi  

Memasukkan username dan 

password sesuai akun yang 

dibuat oleh kepegawaian 

√ 

 

Karyawan 

terbaik 

Setelah berhasil login akan 

tampil halaman dashboard 

yang berisikan karyawan 

terbaik yang sudah di publish 

oleh kasubbag umum 

√ 

 

Penilaian 

Melihat nilai perbulan yang 

sudah di input oleh PJ 

gedungnya. 

√ 

 

 

Dari Tabel 3.4 dapat di simpulkan bahwasanya pengujian yang di lakukan 

lansung oleh penguna yaitu kasubbag umum mengenai rancangan activity 

diagram, fitur, dan interface sistem dapat persetujuan. dan dapat melanjutkan 

ketahapan selanjutnya yaitu tahapan contruction (kontruksi). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Tahap Construction ( Konstruksi) 

Pada Tahap construction ini terdapat proses RUP yang dilakukan dalam 

pembuatan aplikasi penilaian karyawan yaitu implementation dan test, karena 

proses implementation tampilan UI sudah selesai pada tahap elaboration maka 

pada tahap ini membuat hasil UI yang sesuai dengan pada tahap sebelumnya. 

1. Implementation 

Implementasi pada tahap ini adalah melakukan pembuatan database, 

pembuatan sistem (project) dan hasil UI (User Interface) Sistem. 

A. Database 

Pada pembuatan database sistem penilaian karyawan yang digunakan 

adalah database MySQL.  Dengan nama databasenya ialah spkaryaw_spkaryawan. 

Terdapat 6 data tabel yang digunakan yaitu tbl_user, tbl_role, tbl_pekerjan, 

tbl_gedung, tbl_penilaian dan tbl_rekomendasi. 

 

Gambar 4. 1 EDR sistem 

(Sumber : Data olahan) 
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a. Data tbl_user 

 
Gambar 4. 2 Data tbl_user 

 (Sumber : Data olahan) 

Pada Gambar 4.1 adalah database dari tbl_user yang mana isi dari tabel 

user adalah id  sebagai primary key dengan tipe data integer, ada role_id dengan 

tipe data integer, pekerjaan_id yang berelasi dengan tbl_pekerjaan dengan tipe 

data integer, username dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, 

no_hp dengan tipe data varchar, foto dengan tipe data varchar, password dengan 

tipe data varchar, created_by dengan tipe data integer, created_at dengan tipe data 

datetime, edited_by dengan tipe data integer dan terakhir edited_at dengan tipe 

data datetime. 

b. Data tbl_role 

 
Gambar 4. 3 Data tbl_role 

 (Sumber : Data olahan) 

 Gambar 4.2 adalah database dari tbl_role yang mana tbl_role ini berelasi 

dengan tbl_user. adapun isi dari tbl_role yaitu ada 2 di antaranya id sebagai 

primary key dengan tipe data integer dan role dengan tipe data varchar. 
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c. Data tbl_pekerjaan 

 
Gambar 4. 4 Data tbl_pekerjaan 

 (Sumber : Data olahan) 

Gambar 4.3 ini adalah database dari tbl_m_pekerjaan dengan isi dari 

tbl_m_pekerjaan ini adalah id sebagai primary key dengan tipe data integer, 

pekerjaan dengan tipe data varchar, created_by dengan tipe data tinyint, 

created_at dengan tipe data datatime, edited_by dengan tipe data tinyint dan 

terakhir edited_at dengan tipe data date 

d. Data tbl_m_gedung 

 
Gambar 4. 5 Data tbl_m_gedung 

 (Sumber : Data olahan) 

Gambar 4.4 adalah database dari tbl_gedung yang mana tabel ini berelasi 

dengan tbl_user dan tbl_pekerjaan adapun isi dari tabel ini adalah id sebagai 

primary key, pj_id dengan tipe data varchar, karyawan dengan tipe data varchar, 

gedunug dengan tipe data varchar, created_by dengan tipe data tinytext, 

created_at dengan tipe data datatime, edited_by dengan tipe data tinyint dan 

terakhir edited_at dengan tipe data datetime 
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e. Data tbl_penilaian 

 
Gambar 4. 6 Data tbl_m_penilaian 

 (Sumber : Data olahan) 

Gambar 4.5 adalah database untuk tbl_penilaian yang di mana tabel ini 

untuk menampung data penilaian yang di lakukan pj gedung. adapun isinya ialah 

id sebagai primary key, pj_id yang berelasi dengan tbl_gedung,karyawan dengan 

tipe data integer, orintasi_pelayanan dengan tipe data integer, komitmen dengan 

tipe data integer, disiplin dengan tipe data integer, kerjasama dengan tipe data 

integer total dengan tipe data integer, average dengan tipe data int dan created_at 

dengan tipe data datatime. 

f. Data tbl_rekomendasi 

 
Gambar 4. 7 Data tbl_rekomendasi 

 (Sumber : Data olahan) 

Gambar 4.6 adalah database dari tbl_rekomendasi yang berelasi dengan 

tbl_penilaian. adapun isi dari tbl ini adalah id sebagai primary key, karyawan 

dengan tipe data integer, nilai dengan tipe data integer, publish_by dengan tipe 

data integer dan publisher dengan tipe data datetime. 
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B. Project 

Pembuatan sebuah website sistem penilaian karyawan yang dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, untuk framework yang 

di gunakan ialah codeigniter versi 3 dan untuk penyimpanan data atau database 

menggunakan database  MySQL. Untuk hosting yang di gunakan dari 

idcloudhost.com dengan subdomain gratisan dengan nama masuk.id. 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan ini merupakan tahapan lanjutan setelah construction. Pada 

tahap ini menampilkan hasil dari coding dari aplikasi serta pengujian untuk fitur 

sistem yang telah di bangun dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan blackbox testing untuk pengujian 

functional suitability 

4.2.1 Screen hasil dan kode 

a. Screen codingan dan tampilan pada login aplikasi 

private function _login() 

 { 

  $username  = $this->input->post('username'); 

  $password   = $this->input->post('password'); 

 

  $this->db->select('a.id, nama, role_id, b.role, no_hp, username, foto, password'); 

  $this->db->from('tbl_user a'); 

  $this->db->join('tbl_m_role b', 'b.id = a.role_id'); 

  $this->db->where('username', $username); 

  $user = $this->db->get()->row_array(); 

 

  $data = array( 

   'username' => $username, 

   'password' => $password, 

  ); 

 

  if ($user['id'] != NULL) { 

   if (password_verify($password, $user['password'])) { 

    if ($captcha == $this->session->userdata('captcha')) { 

     $data = [ 

      'id'        => $user['id'], 

      'role'   => $user['role_id'], 

      'rolename'  => $user['role'], 

      'nama'     => $user['nama'], 

      'hp'     => $user['no_hp'], 

      'username' => $user['username'], 

      'foto'    => $user['foto'], 

     ]; 

     $this->session->set_userdata($data); 

     redirect('dashboard'); 
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    } else { 

     // captcha salah 

     $this->session->set_flashdata('message', '<div 

class="alert alert-danger" role="alert">captcha salah</div>'); 

     $this->session->set_flashdata($data); 

     redirect('login'); 

    } 

   } else { 

    // password salah 

    $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert 

alert-danger" role="alert">username atau password salah</div>'); 

    $this->session->set_flashdata($data); 

    redirect('login'); 

   } 

  } else { 

   // user tidak ditemukan 

   $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-danger" 

role="alert">username atau password salah</div>'); 

   $this->session->set_flashdata($data); 

   redirect('login'); 

  } 

 } 

Keterangan : Login sesuai dengan username dan password yang telah di buat oleh 

kepegawaian, jika melakukan login dengan data yang salah maka akan nampil 

alert jika username atau password yang anda masukkan salah, dan jika 

memasukkan data sesuai akun yang sudah di input oleh kepegawaian maka akan 

tampil sesuai rolenya masing-masing. 

 

Berikut tampilan dari halaman login 

 
Gambar 4. 8 Form login 
 (Sumber : Data olahan) 

b. Screen codingan dan tampilan kepegawaian untuk menambah, mengedit, 

dan menghapus data karyawan 
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public function save() 

 { 

  $id = $this->input->post('id'); 

  if ($id) { 

   $query = $this->db->query("SELECT username, no_hp FROM 

tbl_user WHERE id = " . $id)->row(); 

   if ($this->input->post('niknip') != $query->username) { 

    $is_unique =  '|is_unique[tbl_user.username]'; 

   } else { 

    $is_unique =  ''; 

   } 

 

   if ($this->input->post('hp') != $query->no_hp) { 

    $is_unique_hp =  '|is_unique[tbl_user.no_hp]'; 

   } else { 

    $is_unique_hp =  ''; 

   } 

 

   $passvalidator = ''; 

  } else { 

   $is_unique_hp =  '|is_unique[tbl_user.no_hp]'; 

   $is_unique =  '|is_unique[tbl_user.username]'; 

   $passvalidator = '|min_length[6]|required'; 

  } 

  $this->form_validation->set_rules('niknip', 'NIK/NIP', 

'trim|required|min_length[10]' . $is_unique); 

  $this->form_validation->set_rules('nama', 'nama', 'trim|required'); 

  $this->form_validation->set_rules('hp', 'nomor HP', 

'trim|required|min_length[10]' . $is_unique_hp); 

  $this->form_validation->set_rules('password', 'password', 'trim' . 

$passvalidator); 

  $this->form_validation->set_rules('pekerjaan', 'pekerjaan', 'trim|required'); 

  if ($this->form_validation->run() == FALSE) { 

   $array = array( 

    'error'   => true, 

    'nama_error' => form_error('nama'), 

    'hp_error' => form_error('hp'), 

    'niknip_error' => form_error('niknip'), 

    'password_error' => form_error('password'), 

    'pekerjaan_error' => form_error('pekerjaan'), 

   ); 

   echo json_encode($array); 

  } else { 

   $error = true; 

   $reload = false; 

   $user = $this->session->userdata('id'); 

   $date = date('Y-m-d H:i:s'); 

   $nama = $this->input->post('nama'); 

   $niknip = $this->input->post('niknip'); 

   $hp = $this->input->post('hp'); 

   $password = $this->input->post('password'); 

   $pekerjaan = $this->input->post('pekerjaan'); 

   $data = array( 

    'nama' => $nama, 

    'role_id' => 4, 
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    'username' => $niknip, 

    'no_hp' => $hp, 

    'pekerjaan_id' => $pekerjaan, 

   ); 

 

   if ($_FILES['foto']['name']) { 

    $reload = true; 

    if ($id != NULL) { 

     // hapus foto yang lama 

     $userdata = $this->karyawan->byId($id); 

     $path   = './assets/img/karyawan/'; 

     if (file_exists($path  . $userdata->foto) && 

$userdata->foto) { 

      unlink($path  . $userdata->foto); 

     } 

    } 

 

    $upload = $this->_do_upload(); 

    $data['foto'] = $upload; 

   } 

 

   if ($password) { 

    $data['password'] = password_hash($password, 

PASSWORD_DEFAULT); 

   } 

 

   if ($id != NULL) { 

    $data['edited_by'] = $user; 

    $data['edited_at'] = $date; 

    $this->karyawan->update($data); 

    $error = false; 

   } else { 

    $data['created_by'] = $user; 

    $data['created_at'] = $date; 

    $this->karyawan->create($data); 

    $error = false; 

   } 

   echo json_encode(array('error' => $error, 'reload' => $reload, 'data' => 

$data)); 

  } 

 } 

 

 private function _do_upload() 

 { 

  $string  = preg_replace("/[^a-zA-Z0-9 &%|{.}=,?!*()-_+$@;<>']/", '', 

set_value('nama')); 

  $trim  = trim($string); 

  $filename = strtolower(str_replace(" ", "-", $trim)); 

  $filename = str_replace(",", "", $filename); 

  $filename = str_replace(".", "", $filename); 

  $filename = str_replace("?", "", $filename); 

  $filename = str_replace("!", "", $filename); 

 

  $config['upload_path']   = './assets/img/karyawan'; 

  $config['allowed_types'] = 'jpeg|jpg|png'; 
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  $config['max_size']      = 1024; 

  $config['file_name']     = $filename . date("His"); 

  $this->upload->initialize($config); 

 

  if (!$this->upload->do_upload('foto')) { 

   $array = array( 

    'error'   => true, 

    'foto_error' => $this->upload->display_errors(), 

   ); 

   echo json_encode($array); 

   exit(); 

  } 

  return $this->upload->data('file_name'); 

 } 

 

 public function getByid() 

 { 

  $id = $this->input->post('id'); 

  $data = $this->karyawan->byId($id); 

  $dt = array('error' => true, 'data' => ''); 

  if ($data) { 

   $dt = array('error' => false, 'data' => $data); 

  } 

  echo json_encode($dt); 

 } 

 

 public function delete() 

 { 

  $userdata = $this->karyawan->byId($this->input->post('id')); 

  $path   = './assets/img/karyawan/'; 

  if (file_exists($path  . $userdata->foto) && $userdata->foto) { 

   unlink($path  . $userdata->foto); 

  } 

  $this->karyawan->delete(); 

  echo json_encode(array("error" => false)); 

 } 

Keterangan : kodingan di atas adalah kondisi untuk tiap-tiap perintah yang 

jalankan, di ambil salah satu inputan yaitu data karyawan yang mana kepegawaian 

bisa menambahkan data karyawan, megedit data karyawan, dan menghapus data 

karyawan gitu juga untuk data-data lain seperti data pekerjaan, data gedung, dan 

data pengguna. 

berikut ini adalah hasil dari tampilan kepagawaian untuk menampilkan data 

menambah dan mengedit :  
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Gambar 4. 9 Tampil data karyawan 

 (Sumber : Data olahan) 

 
Gambar 4. 10 Tambah data karyawan 

 (Sumber : Data olahan) 

 

 
Gambar 4. 11 Edit data karyawan 

 (Sumber : Data olahan) 



 

40 

 

c. Screen codingan dan tampilan PJ gedung pada form penilaian 

 class Penilaian extends CI_Controller 

{ 

public function save() 

 { 

  $this->form_validation->set_rules('karyawan', 'karyawan', 'required', 

array('required' => 'Anda belum memilih karyawan.')); 

  $this->form_validation->set_rules('orientasi_pelayanan', 'orientasi_pelayanan', 

'required'); 

  $this->form_validation->set_rules('integritas', 'integritas', 'required'); 

  $this->form_validation->set_rules('komitmen', 'komitmen', 'required'); 

  $this->form_validation->set_rules('disiplin', 'disiplin', 'required'); 

  $this->form_validation->set_rules('kerjasama', 'kerjasama', 'required'); 

  if ($this->form_validation->run() == FALSE) { 

   $array = array( 

    'error'   => true, 

    'karyawan_error' => form_error('karyawan'), 

    'orientasi_pelayanan_error' => 

form_error('orientasi_pelayanan'), 

    'integritas_error' => form_error('integritas'), 

    'komitmen_error' => form_error('komitmen'), 

    'disiplin_error' => form_error('disiplin'), 

    'kerjasama_error' => form_error('kerjasama'), 

   ); 

   echo json_encode($array); 

  } else { 

   $error = true; 

   $user = $this->session->userdata('id'); 

   $karyawan = $this->input->post('karyawan'); 

   $orientasi_pelayanan = $this->input->post('orientasi_pelayanan'); 

   $integritas = $this->input->post('integritas'); 

   $komitmen = $this->input->post('komitmen'); 

   $disiplin = $this->input->post('disiplin'); 

   $kerjasama = $this->input->post('kerjasama'); 

   $total = $orientasi_pelayanan + $integritas + $komitmen + $disiplin + 

$kerjasama; 

   $average = $total / 5; 

   $data = array( 

    'pj_id' => $user, 

    'karyawan_id' => $karyawan, 

    'orientasi_pelayanan' => $orientasi_pelayanan, 

    'integritas' => $integritas, 

    'komitmen' => $komitmen, 

    'disiplin' => $disiplin, 

    'kerjasama' => $kerjasama, 

    'total' => $total, 

    'average' => $average, 

   ); 

   $this->penilaian->create($data); 

   $error = false; 

   echo json_encode(array('error' => $error, 'data' => $data)); 

  } 

 } 

Keterangan : Untuk melakukan penilaian menggunakan rumus yaitu: 
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 Keterangan : 

 OP = Orientasi pelayanan 

 I = Integritas 

 K = Komitmen 

 D = Disiplin 

 KS = Kerjasama  

Tampilan yang di hasilkan dari folder view 

 
Gambar 4. 12 Input penilaian 

 (Sumber : Data olahan) 

d. Screen codingan dan tampilan pada kasubbag umum untuk rekaputasi dan 

rekomendasi 

Codingan untuk rekapitulasi 

class Rekapitulasi extends CI_Controller 

{ 

 public function __construct() 

 { 

  parent::__construct(); 

  if (empty($this->session->userdata('id'))) { 

   redirect('login'); 

  } 

  $this->load->model('ModelLaporan', 'laporan'); 

  $this->load->model('ModelRekapitulasi', 'rekapitulasi'); 

 } 

 

 public function index() 

 { 

  $data['title']      = 'Rekapitulasi Penilaian'; 

  $data['js']         = 'rekapitulasi'; 

  $data['css']        = null; 

  $data['content']    = 'pages/rekapitulasi'; 

  $data['pekerjaan']  = $this->laporan->pekerjaan(); 
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  $data['bulan']   = $this->laporan->bulan(); 

  $data['tahun']   = $this->laporan->tahun(); 

  $this->load->view('app', $data); 

 } 

 

 public function read() 

 { 

  $tahun = $this->input->post('filterTahun'); 

  $bulan = $this->input->post('filterBulan'); 

  $pekerjaan = $this->input->post('filterPekerjaan'); 

  $dt = $this->rekapitulasi->dTablesList($tahun, $bulan, $pekerjaan); 

  $data = array(); 

  $no = 1; 

  foreach ($dt as $value) { 

   $tbody = array(); 

   $tbody[] = '<center>' . $no++ . '.<center>'; 

   $tbody[] = '<b>' . $value->pekerjaan . '</b>'; 

   $tbody[] = '<b>' . $value->nama . '</b><br><i class="fas fa-phone fa-

xs text-primary mr-1"></i><span class="text-primary">' . $value->no_hp . '</span><br><span 

class="text-info">NIP/NIK : </span><span class="text-info mr-1">' . $value->username . 

'</span>'; 

   $tbody[] = '<center><h1 class="font-weight-bold">' . str_replace('.0', '', 

round($value->avg, 1)) . '</h1></center>'; 

   $data[] = $tbody; 

  } 

 

  $output = array( 

   "draw"            => $_POST['draw'], 

   "recordsTotal"    => $this->rekapitulasi->count_all(), 

   "recordsFiltered" => $this->rekapitulasi->count_filtered($tahun, 

$bulan, $pekerjaan), 

   "data"            => $data 

  ); 

  echo json_encode($output); 

 } 

} 

Codingan untuk rekomendasi 

class Rekomendasi extends CI_Controller 

{ 

    public function __construct() 

    { 

        parent::__construct(); 

        if (empty($this->session->userdata('id'))) { 

            redirect('login'); 

        } else if ($this->session->userdata('role') > 2) { 

            show_404(); 

        } 

        $this->load->model('ModelLaporan', 'laporan'); 

        $this->load->model('ModelRekomendasi', 'rekomendasi'); 

    } 

 

    public function index() 

    { 

        $data['title']      = 'Rekomendasi Karyawan'; 
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        $data['js']         = 'rekomendasi'; 

        $data['css']        = null; 

        $data['content']    = 'pages/rekomendasi'; 

        $data['bulan']      = $this->laporan->bulan(); 

        $data['tahun']      = $this->laporan->tahun(); 

        $this->load->view('app', $data); 

    } 

 

    public function read() 

    { 

        $tahun = $this->input->post('filterTahun'); 

        $bulan = $this->input->post('filterBulan'); 

        $dt = $this->rekomendasi->dTablesList($tahun, $bulan); 

        $data = array(); 

        $no = 1; 

        foreach ($dt as $value) { 

            $nilai = str_replace('.0', '', round($value->avg, 1)); 

            $button = $value->publish == '' ? "<a href='javascript:void(0)' data-id='" . $value-

>karyawan_id . "' data-nilai='" . $nilai . "' class='btn btn-md btn-success publish mt-2 font-weight-

bold'>PUBLISH</a>" : '<a class="btn btn-md btn-secondary mt-2 font-weight-bold" 

disabled>PUBLISHED</a><br><a href="javascript:void(0)" data-id="' . $value->rekom_id . '" 

class="text-danger text-xs unpublish">unpublish</a>'; 

 

            $tbody = array(); 

            $tbody[] = '<center>' . $no++ . '.<center>'; 

            $tbody[] = '<b>' . $value->pekerjaan . '</b>'; 

            $tbody[] = '<b>' . $value->nama . '</b><br><i class="fas fa-phone fa-xs text-primary mr-

1"></i><span class="text-primary">' . $value->no_hp . '</span><br><span class="text-

info">NIP/NIK : </span><span class="text-info mr-1">' . $value->username . '</span>'; 

            $tbody[] = '<center><h1 class="font-weight-bold">' . $nilai . '</h1></center>'; 

            $tbody[] = '<center>' . $button . '<center>'; 

            $data[] = $tbody; 

        } 

 

        $output = array( 

            "draw"               => $_POST['draw'], 

            "recordsTotal"       => $this->rekomendasi->count_all(), 

            "recordsFiltered"    => $this->rekomendasi->count_filtered($tahun, $bulan), 

            "data"               => $data 

        ); 

        echo json_encode($output); 

    } 

 

    public function publish() 

    { 

        $error = true; 

        $user = $this->session->userdata('id'); 

        $date = date('Y-m-d H:i:s'); 

        $karyawan = $this->input->post('karyawan'); 

        $nilai = $this->input->post('nilai'); 

        $data = array( 

            'karyawan_id' => $karyawan, 

            'nilai' => $nilai, 

            'published_by' => $user, 

            'published_at' => $date, 



 

44 

 

        ); 

        $query =  $this->rekomendasi->create($data); 

        if ($query != null) { 

            $error = false; 

        } 

        echo json_encode(array('error' => $error, 'data' => $data)); 

    } 

Keterangan : Untuk fitur rekapitulasi di ambil dari jumlah nilai rata-rata yang 

sudah di inputan dari masing-masing PJ pergedung, dan bisa di lihat berdasarkan 

satu bulan dan bisa juga untuk semua bulan. Untuk rekomendasi di ambil data dari 

data rekapitulasi yang tertinggi dari masing-masing role pekerjaan dan  untuk 

button publisher akan muncul di setiap awal bulan untuk mempublisher karyawan 

terbaik pada bulan kemaren. hasil dari tampilan rekapitulasi dan rekomendasi: 

 
Gambar 4. 13 Rekapitulasi penilaian 

 (Sumber : Data olahan) 

 
Gambar 4. 14 Rekomendasi karyawan terbaik 

 (Sumber : Data olahan) 

a. Screen codingan dan tampilan karyawan untuk tampilan karyawan terbaik 
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class Dashboard extends CI_Controller 

{ 

 public function __construct() 

 { 

  parent::__construct(); 

  if (!$this->session->userdata('id')) { 

   redirect('login'); 

  } 

 } 

 

 public function index() 

 { 

  $data['title']       = "Dashboard"; 

  $data['js']          = null; 

  $data['css']         = null; 

  $data['content']     = "pages/dashboard"; 

  $data['karyawan']    = $this->_get_karyawan(); 

  $this->load->view('app', $data); 

 } 

 

 private function _get_karyawan() 

 { 

        $this->db->select('a.nilai, b.nama, b.foto, c.pekerjaan'); 

        $this->db->from('tbl_rekomendasi a'); 

  $this->db->join('tbl_user b', 'a.karyawan_id = b.id'); 

  $this->db->join('tbl_m_pekerjaan c', 'b.pekerjaan_id = c.id'); 

        $this->db->where('YEAR(a.published_at)', date('Y')); 

        $this->db->where('MONTH(a.published_at)', date('m')); 

        return $this->db->get()->result(); 

 } 

} 

Keterangan : Untuk tampilan karyawan terbaik di dashboard akan muncul seteleh 

kasubbag umum mempublish karyawan terbaik pada fitur rekomendasi.  

berikut adalah tampilan karyawan terbaik pada karyawan : 

 
Gambar 4. 15 Halaman karyawan terbaik 

 (Sumber : Data olahan) 
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4.2.2 Test contruction 

Tahap ini dilakukan pengujian untuk fitur sistem yang telah selesai 

dibangun dan diselesaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Adapun 

pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Blackbox Testing untuk pengujian 

suitability. Pada tahap dilakukan pengujian yaitu kelengkapan fungsi 

(completeness),  adapun hasil dari pengujian ini sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Pengujian functional completenss (kelengkapan) 

NO FUNGSI HASIL YANG DI HARAPKAN HASIL 

PENGUJIAN 

KEPEGAWAIAN 
Sesuai Tidak 

sesuai 

1 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password yang benar 

√  

2 Memasukkan username 

atau password yang salah 

Gagal login dan menampilkan pesan bahwa 

username dan password salah 

√  

3. Menambah akun 

Pengguna (PJ gedung) 

Akun berhasil di tambahkan √  

4. Edit akun pengguna (PJ 

gedung) 

Akun berhasil di edit √  

5. Hapus akun pengguna 

(PJ gedung) 

Akun berhasil di hapus √  

6.  Tambah data pekerjaan Pekerjaan berhasil di tambahkan √  

7.  Edit data pekerjaan Pekerjaan berhasil di edit √  

8. Hapus data pekerjaan Pekerjan berhasil di hapus √  

9. Tambah data gedung Data gedung berhasil di tambahkan √  

10 Edit data gedung Data gedung berhasil di edit √  

11 Hapus data gedung Data gedung berhasil di hapus √  

12 Tambah data karyawan Data karyawan berhasil di tambah √  

13 Edit data karyawan Data Karyawan berhasil di edit √  

14 Hapus data karyawan Data karyawan berhasil di hapus √  

15 Edit Profil (foto) Foto berhasil di ganti √  

16 Edit profil (Password) Password berhasil di ganti √  

17 Logout Nampil alert klik ok, dan berhasil keluar √  

KASUBBAG UMUM 

18 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password ketika akun  

sudah yang terdaftar 

√  

19 Data penilaian  Menampilkan data berdasarkan data yang terbaru 

masuk 

√  

20 Rekapitulasi Menampilkan data hasil rekapan dari yang 

tertinggi sampai terendah, dan menampilkan siapa 

saja yang sudah menilai dan siapa yang belum 

√  

21 Publisher Menampilkan data karyawan yang di publish pada 

halaman beranda 

√  

22 Unpublisher Menghilangkan data karyawan pada halaman 

beranda 

√  

23 Edit Profil (foto) Foto berhasil di ganti √  

24 Edit profil (Password) Password berhasil di ganti √  
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PJ GEDUNG 

25 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password ketika akun  

sudah yang terdaftar 

√  

26 Riwayat penilaian Menampilkan riwayat penilaian. √  

27 Input nilai Berhasil melakukan input jika karyawanya di 

pilih dan semua  nilai kriteria terisi 

√  

28 Tidak di isi salah satu 

kriteria 

Menampilkan pesan kolom harus di isi √  

29 Edit Profil (foto) Foto berhasil di ganti √  

30 Edit profil (Password) Password berhasil di ganti √  

KARYAWAN 

31 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password ketika akun  

sudah yang terdaftar 

√  

32 Penilaian Menampilkan nilai perbulan. √  

33 Edit Profil (foto) Foto berhasil di ganti √  

34 Edit profil (Password) Password berhasil di ganti √  

 

Berdasarkan hasil dari pengujian dengan Tabel 4.1 yang di lakukan oleh 

masing-masing pengguna di antaranya kepegawaian, kasubbag umum, PJ gedung 

dan karyawan (clearning service) di peroleh hasil seperti Tabel 4.2 berikut 

Tabel 4. 2 Hasil pengujian functional completeness 

Nomor 

fungsi 
Sesuai Tidak 

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

20 1 0 

21 1 0 
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22 1 0 

23 1 0 

24 1 0 

25 1 0 

26 1 0 

27 1 0 

28 1 0 

29 1 0 

30 1 0 

31 1 0 

32 1 0 

33 1 0 

34 1 0 

Total  34 0 

P = Jumlah x Jumlah Penguji = 34 

I  = jumlah nilai x jumlah penguji 34 

Sehingga X = 34 = 1 

            34 

  Pada pengujian yang diperoleh hasil sama dengan 1, yang artinya dapat 

disimpukan bahwa semua fitur sudah berfungsi dengan baik. sehingga proses 

dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya tahap terakhir dalam RUP yaitu tahap 

transition. 

4.3 Tahapan Transition (Transisi) 

Tahap transisi ini adalah tahap selanjutnya dari tahap construction. Pada 

tahap ini akan dilakukan pengujian usability sistem untuk mengetahui kesesuaian 

sistem dengan kebutuhan pengguna. Adapun proses pengujian ini di lakukan 

secara interview. 

Pengujian ini  di lakukan secara lansung oleh Kasubbag umum Politeknik 

Negeri  Bengkalis. Pengujian ini yang di lakukan dengan memberikan form 

pertanyaan kepada kasubbag umum dan di minta untuk mengisi pertanyaan 

tersebut. adapun pertanyaannya sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 interview Pengujian Usability sistem oleh pengguna 

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

Kegunaan Aplikasi (Usefullness) 

1 
Aplikasi ini membantu saya dalam melakukan penilaian 

kepada karyawan. 

√ 
        

2 

Aplikasi ini membantu saya dalam merekap nilai 

karyawan 

√ 
        

3 

Dengan aplikasi ini saya mendapatkan karyawan terbaik 

pada setiap bulan 

√ 
        

4 

 

Dengan aplikasi ini membantu saya dalam mendapatkan 

nilai secara objektif 

√ 
        

Kemudahan Penggunaan (Ease of use) 

5 Aplikasi ini praktis digunakan √         

6 Menu-menu pada aplikasi mudah untuk dipahami √         

Mudah Dipelajari (Ease of learning) 

7 Saya belajar menggunakan aplikasi ini dengan cepat √         

8 Saya mengingat penggunaan aplikasi ini dengan mudah  √         

Kepuasan Pengguna (Satisfaction) 

9 

Tampilan pada aplikasi ini sesuai dengan yang saya 

inginkan 

√ 
        

10 Komposisi warna pada aplikasi sudah bagus  √         

11 Aplikasi nyaman digunakan √         

  

Dari pengujian yang dilakukan oleh bagian umum yang menggunakan 

aplikasi diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.4 dibawah ini : 

Tabel 4. 4 Hasil Interview Pengujian Usability sistem oleh pengguna 

No 
Usefullness Ease of use 

Ease of 

Learning 
Statisfaction Total 

Nilai 

Nilai 

Maksimal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 55 

Total Nilai 55 55 

 

Adapun hasil dari pengujian yang dilakukan di atas dapat diperoleh total 

nilai sebesar 55. Untuk  hasil pengujian usability dapat dilakukan perhitungan 

rumus sebagai berikut: 

 Skor  = 55 x 100%  = 100% 

                                             55 

 Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat dan diperoleh persentase 

pengujian usability sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

penilaian karyawan di Politeknik Negeri Bengkalis ini dapat memenuhi standar 

usability dan dikatakan layak. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisi dan pembahasan yang sudah di lakukan, maka dapat  

di ambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut : 

1. Aplikasi penilaian karyawan di Politeknik Negeri Bengkalis sudah 

berhasil menciptakan penilaian yang bersifat objektif dengan menerapkan 

tahapan-tahapan metode RUP dengan hasil akhir pengujian usability 

100% sehingga aplikasi ini sudah layak untuk di gunakan. 

2. Dalam penerapan metode RUP pada pembuatan aplikasi sistem penilaian 

kinerja karyawan di Politeknik Negeri Bengkalis peneliti melakukan 

pengujian pada setiap tahapan dalam metode RUP dengan hasil sistem 

sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Pengujian aplikasi yang dilakukan dengan menggunakan blacbox testing. 

Hasil dari pengujian black box testing untuk pengujian yang di lalukan 

oleh pengguna mengenai fitur - fitur aplikasi di dapatkan hasilnya 

mendekati 1 yang artinya bahwa fitur pada aplikasi sudah berjalan 

dengan benar. 

5.2 Saran  

 Aplikasi penilaian karyawan ini masih terdapat banyak kekurangan, dan 

masih perlu dilakukan pengembangan pada aplikasi ini agar aplikasi ini menjadi 

lebih baik lagi. Untuk pengembangan aplikasi ini selanjutnya yaitu penambahan 

fitur riwayat bagi karyawan jika karyawan sudah pindah gedung sehingga 

karyawan bisa mengetahui bulan-bulan sebelumnya berada di gedung mana. 
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No 
Kebutuhan 

Fungsional 
Keterangan 

Aktor 

Kepegawaian 
Kasubbag 

umum 

PJ 

gedung 

Karyawan 

1 
Login 

aplikasi  

Pengguna akan mendapatkan 

username dan password agar 

dapat masuk ke aplikasi sesuai 

role 

√ √ √ √ 

2 

Menambahk

an akun 

pengguna 

(Kasubbag 

umum dan 

Pj gedung) 

Setelah melakukan login akan 

tampil menu data master yang 

salah satu isinyadata penguna lalu 

bisa menambahkan akun 

(Kasubbag umum dan PJ gedung)  

√  

  

3 

Menambahk

an data 

karyawan 

Setelah berhasil menambahkan 

data pengguna juga dapat 

menambahkan data karyawan  

√  

  

4 

Menambahk

an data 

pekerjaan 

Setelah berhasil menambahkan 

data karyawan juga bisa 

menambahkan data pekerjaan 

√  

  

5 

Menambahk

an  Data 

gedung 

Pada submenu ada data gedung 

yang bisa di tambahkan datanya 

dengan menginputan PJ gedung 

dan karyawan di setiap gedung.  

√  

  

6 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data 

pengguna 

Setelah melakukan tambah akun 

pengguna, kemudian akan di 

tampilkan list nama pengguna 

sesuai dengan role yang sudah di 

daftar kan akun nya dan data 

tersebut bisa di edit dan di hapus 

√  

  

7 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data 

karyawan 

Setelah melakukan tambah akun 

karyawan, kemudian akan di 

tampilkan list nama karyawan dan 

pekerjaannya yang sudah di daftar 

kan akun nya dan data tersebut 

bisa di edit dan di hapus 

√  

  

8 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data 

pekerjaan 

Setelah melakukan tambah data 

pekerjaan, kemudian akan di 

tampilkan list nama pekerjaan  

dan nama pekerjaan  tersebut bisa 

di edit dan di hapus 

√  

  

9 

Melihat, 

mengedit, 

dan 

menghapus 

data gedung 

Setelah melakukan tambah data 

gedung, kemudian akan di 

tampilkan list nama gedung  dan 

nama gedung  tersebut bisa di edit 

dan di hapus 

√  

  

10 

Menginput 

nilai 

karyawan 

menampilkan menu input 

penilaian yang  berisi form 

penilaian 

√   
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No Pengguna Fitur Keterangan 
Validasi 

Setuju Tidak 

1 Kepegawaian 

Login Aplikasi 
Masukkan username dan 

password terlebih dahulu  
√ 

 

Menambah, 

mengedit, dan 

menghapus 

akun pengguna 

(PJ gedung, 

kasubbag 

umum) 

Setelah Login Kepegawaian 

dapat menambah, mengedit 

dan menghapus akun 

pengguna sesuai rolenya (PJ 

gedung, kasubbag umum) 

√ 

 

Menambah, 

mengedit, dan 

menghapus 

akun karyawan 

Kepegawaian dapat juga 

menambah, mengedit, dan 

menghapus akun karyawan 
√ 

 

Menambah, 

mengedit, dan 

menghapus 

data pekerjan 

Kepegawaian dapat juga 

menambah, mengedit dan 

menghapus data pekerjaan  
√ 

 

Menambah, 

mengedit dan 

menghapus 

data gedung 

Dapat menambahkan data 

gedung dengan memasukan 

PJ gedung dan karyawan yang 

bertugas di gedung tersebut.  

√ 

 

2 
Petanggungjawab 

gedung 

Login aplikasi  

Memasukkan username dan 

password sesuai akun yang 

dibuat oleh kepegawaian 

√ 

 

Input penilaian 

Setelah PJ gedung berhasil 

masuk kesistem maka bisa 

melakukan input nilai 

karyawan yang berada di 

gedungnya  

√ 

 

Riwayat  nilai 

karyawan 

Setelah PJ gedung  

melakukan penilaian, PJ 

gedung bisa melihat riwayat 

penilaian yang di lakukan. 

√ 

 

3 Kasubbag Umum 

Login aplikasi  

Memasukkan username dan 

password sesuai akun yang 

dibuat oleh kepegawaian 

√ 

 

Data penilaian 

Melihat data penilaian yang 

berisikan semua nilai dari  

yang terbaru di input 

√ 

 

Rekapitulasi 

Melihat rekapan nilai dari 

nilai yang tertingi sampai 

terendah dan juga bisa 

melihat siapa saja pj gedung 

yang sudah menilai dan yang 

belum menilai 

√ 

 

Rekomendasi 

Menampilkan 3 nilai 

karyawan tertinggi dengan 

unit yang berbeda (clearning 

service dan tukang kebun) 

yang di rekomendasikan 

menjadi karyawan terbaik 

√ 
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NO FUNGSI HASIL YANG DI HARAPKAN HASIL 

PENGUJIAN 

KEPEGAWAIAN 
Sesuai Tidak 

sesuai 

1 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password yang benar 

√  

2 Memasukkan username 

atau password yang salah 

Gagal login dan menampilkan pesan bahwa 

username dan password salah 

√  

3. Menambah akun 

Pengguna (PJ gedung) 

Akun berhasil di tambahkan √  

4. Edit akun pengguna (PJ 

gedung) 

Akun berhasil di edit √  

5. Hapus akun pengguna 

(PJ gedung) 

Akun berhasil di hapus √  

6.  Tambah data pekerjaan Pekerjaan berhasil di tambahkan √  

7.  Edit data pekerjaan Pekerjaan berhasil di edit √  

8. Hapus data pekerjaan Pekerjan berhasil di hapus √  

9. Tambah data gedung Data gedung berhasil di tambahkan √  

10 Edit data gedung Data gedung berhasil di edit √  

11 Hapus data gedung Data gedung berhasil di hapus √  

12 Tambah data karyawan Data karyawan berhasil di tambah √  

13 Edit data karyawan Data Karyawan berhasil di edit √  

14 Hapus data karyawan Data karyawan berhasil di hapus √  

15 Edit Profil (foto) Foto berhasil di ganti √  

16 Edit profil (Password) Password berhasil di ganti √  

17 Logout Nampil alert klik ok, dan berhasil keluar √  

KASUBBAG UMUM 

18 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password ketika akun  

sudah yang terdaftar 

√  

19 Data penilaian  Menampilkan data berdasarkan data yang terbaru 

masuk 

√  

20 Rekapitulasi Menampilkan data hasil rekapan dari yang 

tertinggi sampai terendah, dan menampilkan siapa 

saja yang sudah menilai dan siapa yang belum 

√  

21 Publisher Menampilkan data karyawan yang di publish pada 

halaman beranda 

√  

22 Unpublisher Menghilangkan data karyawan pada halaman 

beranda 

√  

23 Edit Profil (foto) Foto berhasil di ganti √  

24 Edit profil (Password) Password berhasil di ganti √  

PJ GEDUNG 

25 Login aplikasi Berhasil masuk ke dashboard setelah 

memasukkan username dan password ketika akun  

sudah yang terdaftar 

√  

26 Data karyawan Menampilkan semua data karyawan √  

27 Input nilai Berhasil melakukan input jika karyawanya di 

pilih dan semua  nilai kriteria terisi 

√  

28 Tidak di isi salah satu 

kriteria 

Menampilkan pesan kolom harus di isi √  
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NO NAMA GEDUNG KARYAWAN CLEARNING SERVICE 

1. Gedung TI 1. Herman 

2. Nila Herlina 

2. Elektro 1. Syamsul 

2. Apri Setiono 

3 Gedung B (Mesin 1. Muawanah 

4. Gedung D (Sipil) 1. M.Arif 

5. Sipil Baru 1. Nur Akmal 

2. Novii Saputra 

6.  Gedung C 1. Zulfan 

2. Selamet 

7. Galangan Kapal 1. Sabri 

2. Rozikin 

8. GKT I 1. Sabariah 

2. Cici Khairani 

3. Dona Irawan 

9. GKT II 1. M. Hafis 

2. Sumarsih 

10. GKT III 1. Ria Agustina 

2. Bachren 

3. Hendri Setiawan 

11. GKT IV 1. Aldiansyah 

2. Ali Shodikin 

12. Maritim 1. M.Zazuli 

2. Apnizarman 

 

Sumber data di dapatkan dari staf bagian umum yaitu pengawas lapangan untuk clearning 

service        (Pak Tomi) 
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NO NAMA GEDUNG KARYAWAN TUKANG KEBUN 

1. Gedung TI  Rudi Haryantoni 

 Novendra 

2. Gedung B (Mesin) Ade Faisal 

3. Gedung C  Rezky Kurniawan 

4. Elektro Aidil Aryanto 

5. Galangan Kapal  Sutrisno 

 Azwir 

6. Maritim Herizal 

7. GKT III Sugianto 

 

Sumber data di dapatkan dari staf bagian umum yaitu pengawas lapangan untuk Tukang 

kebun            (Pak Khairul) 
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Dokumentasi Pengujian functional completenss kepada PJ gedung 

 

 
Dokumentasi Pengujian functional completenss kepada Kepegawaian 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 Dokumentasi 

 

68 

 

 
Dokumentasi Pengujian functional completenss kepada Clearning service 

 

 
Dokumentasi Pengujian functional completenss kepada Kasubbag umum 

 



 

 

 

 

Lampiran 7 Form penilaian 

 

69 

 

 


	Cover
	Lembaran Pengesahan
	Lembaran Pengesahan Penguji
	Pernyataan Keaslian
	Abstrak
	Abstract
	Kata Pengatar
	Daftar Isi
	Daftar Gambar
	Daftar Tabel
	Daftar Lampiran
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan
	1.5 Manfaat
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Kajian Terdahulu
	2.2 Landasan Teori
	2.2.1 Penilaian Karyawan
	2.2.2 Karyawan
	2.2.3 Rational Unified Process
	2.24 Codeigniter
	2.25 PHP
	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1 Deskripsi System
	3.1.1 Data Penelitian
	3.1.2 Alat Penelitian
	3.2 Alur Metode
	3.2.1 Tahapan Inception
	3.2.2 Tahapan Elaboration
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1 Hasil
	4.1.1 Tahapan Construction
	4.2 Pembahasan
	4.2.1 Screen hasil dan code
	4.3 Tahapan Transition
	BAB V PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran
	Daftar Pustaka
	Lampiran 1 Form tahapan inception
	Lampiran 2 Form tahapan elaboration
	Lampiran 3 Form tahapan contruction
	Lampiran 4 Form tahapan transition
	Lampiran 5 data karyawan
	Lampiran 6 Dokumentasi
	Lampiran 7 Form penilaian

