
SISTEM INFORMASI  KINERJA, ABSENSI, AKTIVITAS HARIAN PEGAWAI PADA 

KANTOR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH 

 

Yanti
1
, Muhammad Saidi Rahman 

2
, Dwi Retnosari

3
 

1
Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16630973 

2
 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 1123109301 
3 
Teknik Informatika, 55201,Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 0004057802 

E-mail: yanti.050198@gmail.com 

ABSTRAK 

 

Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan instansi yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan hygiene perusahaan, ergonomi, dan pelayanan kerja di lingkungan 

perusahaan. Adapun kinerja sistem dalam pengelolaan data di Kantor Kecamatan Banjarmasin 

Tengah khususnya pada kegiatan kinerja, absensi, aktivitas harian pegawai yang belum efektif dan 

efisien meskipun sudah menggunakan komputer, dikarenakan pembuatan dan penyimpanannya 

yang terpisah sehingga kesulitan dalam pencarian data saat diperlukan kembali. 

Metode pengembangan sistem informasi menggunakan metode waterfall dengan 

menggunakan alat bantu UML (Unified Modelling Language), teknik pengumpulan data dengan 

metode penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Implementasi program 

menggunakan bahasa pemrograman php, MySQL sebagai tempat pemrosesan database, dan 

Xampp. 

Pengelolaan dirancang untuk membangun sistem yang terkomputerisasi sehingga 

memudahkan pihak instansi dalam mengolah data-data. Pengelolaan data yang dibuat dapat 

mengelola data pegawai, data aktivitas, data kinerja, data absensi, data cuti, data gaji, data 

penerimaan gaji, dan data pensiun. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengelolaan data, PHP, MySQL.    

 

ABSTRACT 

 

The Central Banjarmasin District Office is an agency that has the task of implementing the 

development of company hygiene, ergonomics, and work services in the company environment. As 

for the performance of the system in data management in the Central Banjarmasin District Office, 

especially in performance activities, attendance, daily activities of employees that have not been 

effective and efficient even though they have used computers, due to separate manufacturing and 

storage so that it is difficult to find data when needed again. 

The method of developing information systems uses the waterfall method using UML (Unified 

Modeling Language) tools, data collection techniques using research methods by means of 

observation, interviews, and literature study. The implementation of the program uses the php 

programming language, MySQL as a place for database processing, and Xampp. 

Management is designed to build a computerized system that makes it easier for agencies to 

process data. Data management that is made can manage employee data, activity data, 

performance data, attendance data, leave data, salary data, salary receipt data, and pension data. 

Keywords: Information Systems, Data Management, PHP, MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi yang terus berubah dan mengalami perkembangan dengan begitu cepat 

menuntut agar suatu instansi memiliki suatu sistem yang memudahkan dalam proses pengelolaan 

data. Salah satu hasil perkembangan teknologi saat ini adalah komputer yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu dan memiliki kelebihan diantaranya kecepatan dan proses pengelolaan data yang 

dapat dilakukan lebih efektif dan effisien  terutama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan  sehingga  

dapat menyajikan  informasi bagi pengguna berupa laporan-laporan yang akan dijadikan sebagai 

bahan dalam mengambil  suatu keputusan. 

Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah sebuah instansi pemerintahan yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten diwilayah kerjanya, 

yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan 

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati. 

Saat ini sistem pengelolaan data pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah yang 

mencakup sistem pengelolaan kinerja, absensi, aktivitas harian pegawai di kantor kecamatan 

banjarmasin tengah masih dilakukan secara manual yaitu dicatat menggunakan ms.word dan excel, 

sehingga membutuhkan waktu yang lama saat proses pencarian data kegiatan aktifitas 

kepegawaian, dan data absensi, permasalahan yang lainnya adalah sering terjadi kekeliruan dalam 

penginputan data sehingga membuat laporan data kinerja dan absensi kurang akurat. 

 Salah satu contoh penelitian terkait yang berhubungan dengan judul diatas adalah penelitian 

yang dilakukan (Muhdar Abdurahman, 2018) yang berjudul “Sistem Informasi Data Pegawai 

Berbasis Web Pada Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan Kota Ternate”. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi yang dapat mengurangi pencatatan berulang, 

mempercepat rekap data laporan-laporan dan mempermudah admin dalam melakukan pengecekan 

laporan pegawai. Kekurangan dari penelitian diatas adalah perlu diadakannya pelatihan penggunaan 

komputer dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pegawai kementrian 

kelautan dan perikanan dalam menggunakan komputer, dan diharapkan adanya pengembangan 

lebih lanjut dari sistem informasi khususnya mengenai informasi tentang data pegawai yang lebih 

terpadu, untuk menanggulangi dan mengolah data lebih besar dimasa yang akan datang. 

 

METODE PENELITIAN 

1. wawancara 

Proses mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pegawai pada kantor 

kecamatan Banjarmasin tengah tentang data kinerja, absensi, dan aktivitas harian. Teknik 

pengumpulan data secara wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat 

menentukan, dalam proses penelitian, dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih 

mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau mendapat secara detail. Dalam 

pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang dalam berkomunikasi dengan 

responden.  

2. Observasi 

Proses pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan dan melakukan pencatatan 

secara sistematik.  Saat melakukan observasi mengamati secara langsung untuk mengetahui 

masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam pengolahan data kegiatan pada kantor 

kecamatan banjarmasin tengah.  

3. Studi Literatur  



Merupakan pengumpulan data dengan cara mendowload jurnal-jurnal yang ada di internet 

untuk  mencari data yang diinginkan. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian menggunakan model pengembangan sistem 

SDLC (System Development Life Cycle), dengan metode waterfall dalam peranca ngan Sistem 

Informasi Kinerja, Absensi, Aktivitas Harian Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banjarmasin 

Tangah. Tahapan SDLC (System Development Life Cycle)  

          Sistem yang sedang berjalan pada pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dilakukan 

dengan manual dan alur dalam proses pelayanan sebagai berikut:Pegawai akan mengumpulkan 

laporan pekerjaan.Kemudian data pekerjaan akan dilaporkan kepada atasan.Kemudian, 

atasan akan menerima data pekerjaan dan menyetujui laporan pekerjaan.Setelah itu 

pegawai akan menerima kembali hasil laporan pekerjaan yang sudah disetujui 

atasanAnalisis Kebutuhan SistemKantor Kecamatan Banjarmasin Tengah kini dapat lebih mudah 

dalam pembuatan laporan data pegawai, laporan data aktivitas harian pegawai, laporan data kinerja 

pegawai, laporan data absensi, laporan data gaji, laporan data cuti, dan laporan data pensiun. 

Adanya Sistem Informasi Kinerja, Absensi, Aktivitas Harian Pegawai Pada Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, pegawai dapat dengan mudah dalam melakukan aktivitas harian dan 

mengajukan hasil laporan pekerjaan. Rancangan Model Sistem, Model Sistem,Use Case 

Diagram,Skenario Use Case DiagramActivity DiagramSequence Diagram 

Rancangan Basis Data dengan Rancangan Tabel penyusunan suatu program khususnya program 

yang berorientasi basis data, langkah pertama yang harus diambil adalah perencanaan struktur tabel 

data. Suatu sistem dapat menghasilkan informasi yang baik jika masukan dirancang dengan baik, 

sebab rancangan masukan akan mempengaruhi keluaran. Perancangan database dirancang dengan 

menggunakan MySql.Relasi DatabaseRancangan Antar Muka Masukan Sistem dan Rancangan 

Antar Muka Luaran Sistem 

 

PEMBAHASAN 

Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan Aplikasi Antarmuka Masukan Sistem 

1) Halaman Login Admin 

Halaman login merupakan halaman pertama untuk masuk ke menu utama admin, 

admin harus login dahulu dengan memasukkan nama dan kata sandi lalu tekan tombol 

login.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login Admin 

2) Halaman Login Atasan 

 

Halaman login merupakan halaman pertama untuk masuk ke menu utama atasan, 

atasan harus login dahulu dengan memasukkan nama dan kata sandi lalu tekan tombol login. 

 
Gambar 4. 2 Halaman Login Atasan 

 

 

 



3) Halaman Login Pegawai 

 

Halaman login merupakan halaman pertama untuk masuk ke menu utama pegawai, 

pegawai harus login dahulu dengan memasukkan nama dan kata sandi lalu tekan tombol login. 

 
 

Gambar 4. 3 Halaman Login Pegawai 

4) Halaman Awal 

  

Halaman awal ini menampilkan halaman awal sistem. 

 
 

Gambar 4. 4 Halaman Awal 

 

 

 



5) Halaman Profil Kecamatan Banjarmasin Tengah 

Halaman Profil Kecamatan Banjarmasin Tengah menampilkan foto kantor dan logo 

kecamatan. 

 
 

Gambar 4. 5 Halaman Profil Kecamatan Banjarmasin Tengah 

6) Halaman Pegawai 

halaman pegawai, admin dapat melakukan beberapa aksi yaitu menambah data baru 

dengan menekan tombol tambah pada situs, mengubah data pegawai dengan menekan tombol 

edit, menghapus data yang tidak digunakan lagi dengan tombol hapus, mencari data yang 

ingin ditampilkan pada kolom search, serta mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
 

Gambar 4. 6 Halaman Pegawai 

 

 



7) Halaman Gaji 

Halaman gaji merupakan tampilan data yang telah di inputkan atau dimasukkan ke 

dalam database gaji oleh admin berupa no gaji, nip, gaji pokok dan tunjangan. Dalam 

halaman gaji admin dapat melakukan beberapa aksi yaitu menambah data baru dengan 

menekan tombol tambah pada situs, mengubah data gaji dengan menekan tombol edit, 

menghapus data yang tidak digunakan lagi dengan tombol hapus, mencari data yang ingin 

ditampilkan pada kolom search, serta mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
Gambar 4. 7 Halaman Gaji 

8) Halaman Penerimaan Gaji 

. Dalam halaman penerimaan gaji admin dapat melakukan beberapa aksi yaitu 

menambah data baru dengan menekan tombol tambah pada halaman, mengubah data 

penerimaan gaji dengan menekan tombol edit, menghapus data yang tidak digunakan lagi 

dengan tombol hapus, mencari data yang ingin ditampilkan pada kolom search, serta 

mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
 

 Gambar 4. 8 Halaman Penerimaan Gaji  



9) Halaman Pensiun 

halaman pensiun admin dapat melakukan beberapa aksi yaitu menambah data baru 

dengan menekan tombol tambah pada halaman, mengubah data pensiun dengan menekan 

tombol edit, menghapus data yang tidak digunakan lagi dengan tombol hapus, mencari data 

yang ingin ditampilkan pada kolom search, serta mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
Gambar 4. 9 Halaman Pensiun 

10) Halaman Absensi 

Halaman absensi merupakan tampilan data yang telah di inputkan atau dimasukkan ke 

dalam database absensi oleh pegawai berupa no absensi, nip, tanggal, jam masuk dan jam 

keluar. Dalam halaman absensi pegawai dapat melakukan beberapa aksi yaitu menambah data 

baru dengan menekan tombol tambah pada halaman, mengubah data absensi dengan menekan 

tombol edit, menghapus data yang tidak digunakan lagi dengan tombol hapus, mencari data 

yang ingin ditampilkan pada kolom search, serta mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
Gambar 4. 10 Halaman Absensi 

 



11) Halaman Cuti 

 

Halaman cuti merupakan tampilan data yang telah di inputkan atau dimasukkan ke 

dalam database cuti oleh pegawai berupa no cuti, nip, jenis cuti, tgl mulai, tgl selesai dan 

status. Dalam halaman cuti pegawai dapat melakukan beberapa aksi yaitu menambah data 

baru dengan menekan tombol tambah pada halaman, mengubah data cuti dengan menekan 

tombol edit, menghapus data yang tidak digunakan lagi dengan tombol hapus, mencari data 

yang ingin ditampilkan pada kolom search, serta mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
Gambar 4. 11 Halaman Cut 

12) Halaman Aktivitas 

halaman aktivitas pegawai dapat melakukan beberapa aksi yaitu menambah data baru 

dengan menekan tombol tambah pada halaman, mengubah data aktivitas dengan menekan 

tombol edit, menghapus data yang tidak digunakan lagi dengan tombol hapus, mencari data 

yang ingin ditampilkan pada kolom search, serta mencetak laporan berdasarkan data yang ada. 

 
Gambar 4. 12 Halaman Aktivitas 



13) Halaman Kinerja 

Halaman kinerja merupakan tampilan data yang telah di inputkan atau dimasukkan ke 

dalam database kinerja oleh atasan berupa no kinerja, tanggal, no aktivitas, nilai dan 

keterangan sikap. Dalam halaman kinerja atasan dapat melakukan beberapa aksi yaitu 

mengubah data kinerja dengan menekan tombol edit, menghapus data yang tidak digunakan 

lagi dengan tombol hapus, mencari data yang ingin ditampilkan pada kolom search, serta 

mencetak laporan berdasarkan data yang ada 

 

 
Gambar 4. 13 Halaman Kinerja 

14) Halaman Tambah Pegawai 

Halaman tambah pegawai merupakan halaman untuk menginput atau menambahkan 

data pegawai. Data yang dimasukkan berupa nip, nama, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tgl 

lahir, alamat, nama bidang, golongan, kategori, level dan keterangan pensiun. 

 
Gambar 4. 14 Halaman Tambah Pegawa 

 

 

 

 

 



15) Halaman Tambah Gaji 

Halaman tambah gaji merupakan halaman untuk menambahkan data gaji apabila ada 

penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nip, gaji pokok dan tunjangan. 

 
Gambar 4. 15 Halaman Tambah Gaji 

16) Halaman Tambah Penerimaan Gaji 

Halaman tambah penerimaan gaji merupakan halaman untuk menambahkan data 

penerimaan gaji apabila ada penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nip, tgl terima, 

gaji pokok dan tunjangan. 

 
Gambar 4. 16 Halaman Tambah Penerimaan Gaji 

17) Halaman Tambah Pensiun 

Halaman tambah pensiun merupakan halaman untuk menambahkan data pensiun 

apabila ada penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nip, tgl pensiun dan keterangan 

pensiun. 

 
Gambar 4. 17 Halaman Tambah Pensiu 

 

 



18) Halaman Tambah Absensi 

Halaman tambah absensi merupakan halaman untuk menambahkan data absensi 

apabila ada penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nip, nama, tanggal, jam masuk 

dan jam keluar. 

 
Gambar 4. 18 Halaman Tambah Absensi 

19) Halaman Tambah Cuti 

Halaman tambah cuti merupakan halaman untuk menambahkan data cuti apabila ada 

penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nip, nama, jenis cuti, tgl mulai dan tgl 

selesai. 

 
Gambar 4. 19 Halaman Tambah Cuti 

20) Halaman Tambah Aktivitas 

Halaman tambah aktivitas merupakan halaman untuk menambahkan data aktivitas 

apabila ada penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nip, nama, tanggal, lama waktu, 

kegiatan, aktivitas dan keterangan. 

 
Gambar 4. 20 Halaman Tambah Aktivita 

 



21) Halaman Tambah Nilai Kinerja 

Halaman tambah nilai kinerja merupakan halaman untuk menambahkan data nilai 

kinerja apabila ada penambahan data. Data yang dimasukkan berupa nilai dan keterangan 

sikap. 

 
Gambar 4. 21 Halaman Tambah Nilai Kinerja 

2. Tampilan Aplikasi Antarmuka Luaran Sistem 

1) Tampilan Laporan Data Pegawai 

 Berikut adalah hasil laporan data pegawai 

 
 Gambar 4. 22 Laporan Pegawai  

2) Tampilan Laporan Data Gaji 

 Berikut adalah hasil laporan data gaji 

 
Gambar 4. 23 Laporan Data Gaji 



3) Tampilan Laporan Penerimaan Gaji 

 Berikut adalah hasil laporan data penerimaan gaji 

 
Gambar 4. 24 Laporan Penerimaan Gaji 

4) Tampilan Laporan Pensiun 

 Berikut adalah hasil laporan data pensiun 

 
 Gambar 4. 25 Laporan Pensiun   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Tampilan Laporan Data Cuti Per Pegawai 

 Berikut adalah hasil laporan data  cuti per pegawai 

 
Gambar 4. 26 Laporan Data Cuti 

6) Tampilan Laporan Data Absensi Per Pegawai 

 Berikut adalah hasil laporan data absensi per pegawai 

 
Gambar 4. 27 Laporan Data Absensi Per Pegawai   

7) Tampilan Laporan Data Absensi 

 Berikut adalah hasil laporan data absensi 



 
Gambar 4. 28 Laporan Data Absensi 

8) Tampilan Laporan Aktivitas Per Pegawai 

 Berikut adalah hasil laporan data aktivitas per pegawai 

 
Gambar 4. 29 Laporan Pemeriksaan Aktivitas Per Pegawai 

 

9) Tampilan Laporan Data Aktivitas 

 Berikut adalah hasil laporan data aktivitas 



 
 

Gambar 4. 30 Laporan Data Aktivitas 

10) Tampilan Laporan Data Kinerja 

 Berikut adalah hasil laporan data kinerja 

 
Gambar 4. 31 Laporan Data Kinerja 

Pengujian 

. Pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode pengujia black box, yang berfokus pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat. 

 

 

1. Rencana Pengujian 

 

Tabel 4. 1 Rencana Pengujian Sistem Informasi  



Kelas Uji Tingkat Uji Pengujian 

 

Login 

Username Black Box 

Password Black Box 

 

 

 

 

 

 

Input 

Data Pegawai Black Box 

Data Absensi Black Box 

Data Cuti Black Box 

Data Pensiun Black Box 

Data Aktivitas Black Box 

Data Kinerja Black Box 

Data Gaji Black Box 

Data Penerimaan Gaji Black Box 

 

2. Pengujian Dan Analisis Sistem 

Berdasarkan rencana pengujian yang telah disusun, maka dapat dilakukan pengujian 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 2 Pengujian Login 

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

 1 Klik tombol login Masuk ke Sesuai 

  (Data benar) Halaman  

   Beranda  

 2 Klik tombol login Muncul pesan 

 

Login  (Data salah) “Username 

   dan Password 

   tidak cocok!” 

 

 

Tabel 4. 3 Pengujian Data Pegawai  

 Require

ment 

Skenario Uji Hasil Pengujian 



Data 

Pegawai 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

  2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

  

Tabel 4. 4 Pengujian Data Absensi  

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

 

Data Absensi 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4. 5 Pengujan Data Cuti 

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

Data Cuti 

 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

 2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

 

Tabel 4. 6 Pengujian Data Gaji 

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

Data Gaji 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4. 7 Pengujian Penerimaan Gaji  

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

Data Penerimaan 

Gaji 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

 2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

 

 

Tabel 4. 8 Pengujian Pensiun  

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

Data Pensiun 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4. 9 Pengujian Aktivitas 

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

Data 

Aktivitas 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

Cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

 

 

Tabel 4. 10 Pengujian Kinerja 

Requirement Skenario Uji Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

Data Kinerja 

1 Klik tombol 

Simpan 

Data tersimpan ke 

Database 

Sesuai 

2 Klik tombol 

hapus 

Menghapus data di 

Database 

 

3 Klik tombol 

edit 

Mengubah data yang 

tersimpan di 

Database 

Sesuai 

4 Klik tombol 

Cetak 

Melihat hasil laporan 

yang sudah diinput 

Sesuai 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan 

aplikasi sebagai berikut : 



1. Sistem Informasi Kinerja, Absensi, Aktivitas Harian Pegawai Pada kantor 

Kecamatan Banjarmasin Tengah ini dibuat dengan berdasarkan perancangan 

sistem yang terdiri dari desain input, desain output, dan desain database. 

2. Dengan adanya pengelolaan sistem informasi kinerja, absensi, aktivitas harian 

pegawai dapat membantu pihak dinas Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 

terkait dalam pengolahan data yang lebih cepat, tepat dan akurat. 

3. Mempermudah pegawai dalam melakukan penginputan aktivitas harian 

pegawai. 
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