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ABSTRAK 

 

Saat ini Sekretariat Daerah Tanah laut tidak memiliki aplikasi khusus untuk menerapkan perjalanan dinas resmi 

dan sistem pengolahannya data dari perjalanan dinas. Pada umumnya, pengelolaan surat terutama Surat 

Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD sangat penting bagi tiap instansi pemerintahan atau perusahaan.  

Dalam pembuatan SPPD yang ada saat ini ditemui banyak kekurangan yang harus dihadapi seperti terjadinya 

kesalahan – kesalahan pengetikan dalam menginputkan data sehingga pembuatan SPPD dilakukan berulang – 
ulang, dan juga pencarian data pegawai yang diusulkan ,dan pegawai pemberi tugas dalam pembuatan SPPD 

belum dilakukan secara otomatis sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Menganalisa dan merancang 

infrastruktur aplikasi yang dibangun dengan menggunakan metode waterfall, dengan tahapan analisis meliputi 

analisis sistem yang sedang berjalan serta analisis kebutuhan sistem, desain atau perancangan yang meliputi 

sistem permodelan menggunakan metode UML dan perancangan interface, MySQL sebagai pengelola database 

serta Codeigniter sebagai framework dan berbasis web dengan PHP sebagai bahasa pemrograman yang 

digunakan. Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi, pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

menjadi lebih mudah, dapat menghemat waktu, dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Memudahkan 

proses pencarian data, karena SPPD yang elah dibuat tersimpan di database.  

 

Kata Kunci: Sistem Informasi; Surat Perintah Perjalanan Dinas; Web; MySQL; 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently the Tanah Laut Regional Secretariat does not have a special application to implement official official 
travel and data processing systems for official travel. In general, the management of letters, especially the Official 

Travel Order or SPPD, is very important for each government agency or company. In making SPPD, there are 

currently many deficiencies that must be faced such as the occurrence of typing errors in inputting data so that 

SPPD is made repeatedly, and also searching for proposed employee data, and employees who give assignments 

in making SPPD have not been done automatically so that takes longer. Analyze and design application 

infrastructure that is built using the waterfall method, with analysis stages including analysis of the ongoing 

system as well as system requirements analysis, design or design which includes modeling systems using UML 

methods and interface design, MySQL as database manager and Codeigniter as a framework and based web with 

PHP as the programming language used. By using a computerized system, making official travel orders becomes 

easier, can save time, and minimize errors that may occur. Facilitate the data search process, because the SPPD 

that has been created is stored in the database. 
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PENDAHULUAN  

Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris 

daerah (disingkat sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan 

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, 

sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya. 

Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah. 

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota. 

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Wali kota dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat 

dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali kota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 

sebanyak-banyaknya 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian. 

Pada umumnya, pengelolaan surat terutama Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD sangat penting 

bagi tiap perusahaan atau instansi pemerintahan. SPPD merupakan surat pengantar yang dibuat ketika pegawainya 

akan melakukan perjalanan dinas ke kota tertentu. Proses pembuatan SPPD di kantor Sekretariat Daerah Tanah 
Laut masih secara manual, masih menggunakan aplikasi Microsoft Word dimana harus dilakukan pengeditan 

setiap kali akan melakukan perjalanan dinas. Selain itu pembuat SPPD harus mencari data setiap pegawai yang 

akan melakukan perjalanan dinas pada Microsoft Excel. Dalam pembuatan SPPD yang ada saat ini ditemui banyak 

kekurangan yang harus dihadapi seperti terjadinya kesalahan – kesalahan pengetikan dalam menginputkan data 

sehingga pembuatan SPPD dilakukan berulang – ulang, dan juga pencarian data pegawai yang diusulkan dan 

pegawai pemberi tugas dalam pembuatan SPPD belum dilakukan secara otomatis sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih lama.  

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka peneliti ingin mencoba untuk membuat sebuah laporan 

penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS PADA KANTOR SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT”. 

 

METODE  

1. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak terkait 

yang berada di tempat Penelitian mengenai data - data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan. Dalam 

hal ini dilakukannya diskusi dengan pembimbing dan karyawan instansi terkait. 

2. Metode Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk mengetahui 

proses kerja yang terjadi di lokasi Peneletian secara langsung terhadap objek studi yang menjadi pokok 

permasalahan. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 

Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah 
berbagai literatur-literatur dari perpustakan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs di 

internet, dan bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

 

ANALISIS DAN TINJAUAN SISTEM 

Analisis Sistem Lama 

 Pada tahapan ini dilakukan sebuah analisa terhadap sistem yang sedang berjalan di Kantor Sekretariat 

Daerah Tanah Laut dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan kurang efektif masih manual yaitu dengan 

menggunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Excel dalam pengolahan surat perintah perjalanan dinas dan 

surat tugas, mulai dari pengetikan nama pegawai, tempat tujuan, tanggal berangkat dan lain sebagainya dengan 

melihat catatan data pegawai dan penyimpanan file surat-surat yang tersebar di laptop yang berbeda-beda dan 

tidak terdokumentasi dengan baik. 

 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengelolaan data perjalanan dinas pada Kantor Sekretariat 

Daerah Tanah Laut maka dapat diusulkan sistem baru untuk membantu penginputan serta pembuatan laporan agar 

lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat melalui flowmap berikut ini: 

 



 

 
Gambar 3. 1 Usulan Sistem Baru 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Form Menu Utama 

Form utama merupakan form dimana user dapat memilih menu apa yang akan dipanggil oleh user. 

 

 
2. Form Data Pegawai 

Form ini digunakan untuk menampilkan data pegawai yang ada pada Sekretariat Daerah 

 

 
3. Form Tambah Data Pegawai 

Pada Form tambah data pegawai, admin akan mengisikan inputan field Nik, Nama pegawai, 

Pangkat,Telpon, Alamat. 

 

Gambar 4. 1 Form Menu Utama 

Gambar 4. 2 Form Pegawai 



 

 
4. Form Data Standar Biaya 

Form data standar biaya digunkan untuk menginput dan menampilkan standar biaya perjalanan dinas. 

 

 
  

5. Form Surat Tugas 

Form ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus surat tugass yang da diaplikasi. 

 

 
6. Form Tambah Surat Tugas 

Form tambah surat tugas digunakan untuk mneginput data pembuatan surat tugas pada aplikasi. 

 

Gambar 4. 3 Form Tambah Data Pegawai 

Gambar 4. 4 Form  Data Standar Biaya 

Gambar 4. 5 Form Surat Tugas 



 

 
7. Form Rincian Biaya 

Form ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus surat tugass yang da diaplikasi. 

 

 
 

8. Form Tambah Rincian Biaya 

Form tambah rincian biaya digunakan untuk mneginput data perimcian biaya perjalanan dinas pada 

aplikasi  

 

 
9. Form  Sppd 

Form ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus surat perjalanan dinas yang ada 

diaplikasi. 

 

Gambar 4. 6 Form Tambah Surat Tugas 

Gambar 4. 7 Form Rincian Biaya 

Gambar 4. 8 Form Tambah Rincian Biaya 



 

 
Gambar 4. 9 Form Sppd 

 

10. Form Tambah Sppd 

tambah sppd digunakan untuk mneginput data pembuatan surat perjalanan pada aplikasi. 

 

 
Gambar 4. 10 Form Tambah Sppd 

 
11. Form Aegenda 

Form ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus data kegiatan agenda yang ada 

diaplikasi. 
 

 
 

12. Form Tambah Agenda 

tambah agenda digunakan untuk mneginput data agenda kegiatan pada aplikasi. 
 

Gambar 4. 11 Form Agenda 



 

 
13. Form Rekap Tiket Pesawat 

Form ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus rekap tiket pesawat yang ada 

diaplikasi.  

 

 
14. Form Tambah Rekap Pesawat 

tambah rekap tiket pesawat digunakan untuk mneginput data rekap tiket pesawat pada aplikasi. 

 

 
15. Form Surat Pernyataan 

Form pernyataan digunkan untuk menginput dan menampilkan data surat pernyataan. 

 

Gambar 4. 12  Form Tambah Agenda 

Gambar 4. 13 Form Rekap Pesawat 

Gambar 4. 14 Form Tambah Rekap Pesawat 



 

 
 

16. Form Telaahan 

Form ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus telaahan yang ada diaplikasi. 

 

 
17.  Form Tambah Telaahan 

tambah telaahan digunakan untuk mneginput data telaahan pada aplikasi. 

 

 
18. Form Kuitansi 

Form kuitansi digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus data kuitansi yang ada 

diaplikasi. 

 

Gambar 4. 15 Form Surat Pernyataan 

Gambar 4. 16 Form Telaahan 

Gambar 4. 17 Form Tambah Telaahan 



 

 
19. Form Tambah Kuitansi 

tambah kuitansi digunakan untuk mneginput data kuitansi pada aplikasi. 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Pegawai 

Laporaan data pegawai hasil output dari data pegawai yang diinput oleh aplikasi. 

 

 
2. Laporan Surat Tugas  

Tampilaan laporan surat perintah tugas yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

Gambar 4. 18 Form Kuitansi 

Gambar 4. 19 Form Tambah Kuitansi 

Gambar 4. 20 Laporan Data Pegawai 



 

 
3. Laporan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Tampilaan laporan surat perintah perjalanan dinas yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

 
4. Laporan Rincian Biaya 

Tampilaan laporan rincian biaya yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

Gambar 4. 21  Laporan Surat Tugas 

Gambar 4. 22 Laporan SPPD 



 

 
5. Laporan Agenda 

Tampilaan laporan agenda kegiatan yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

 
6. Laporan Rekap Pesawat 

Tampilaan laporan rekap pesawat yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

 
7. Laporan Kuitansi 

Tampilaan laporan kuitansi yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

Gambar 4. 23 Laporan Rincian  Biaya 

Gambar 4. 24 Laporan Agenda 

Gambar 4. 25 Laporan Rekap Pesawat 



 

 
8. Laporan Pernyataan 

Tampilaan laporan surat pernyataan yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

 
9. Laporan Telaahan 

Tampilaan laporan telaahan staff yang diolah aplikasi dan berbentuk softcopy. 

 

Gambar 4. 26 Laporan Kuitansi 

Gambar 4. 27 Laporan Surat Pernyataan 



 

 
Gambar 4. 28 Laporan Telaahan 

 

PENGUJIAN 

Dibawah ini merupakan tabel hasil pengujian dari Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pada Kantor 

Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah Laut: 

1. Form Data Pegawai  

Dalam pengujian ini terdapat 7 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 1 Pengujian Form Data Pegawai 

 Hasil Uji   

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Pegawai dengan 

mengklik “ Tambah” 

Akan menampilkan form 

input data pegawai 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Pegawai dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel 

pegawai 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Data Pegawai dengan 

mengklik tombol “Edit” yang 
ada disebelah kanan. 

Akan menampilkan 

form edit data pegawai 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan  Data Pegawai yang telah di 

edit dengan mengklik tombol 

“Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 

tampil perubahan di 

tabel  pegawai 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Pegawai dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

dihalaman Dashboard /detail 

Akan tampil laporan 

yang sesuai di pilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Pegawai dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel pegawai  

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data Pegawai dengan 
mengklik tombol “Lihat Data” 

Data akan ditampilkan 
dari tabel pegawai 

Sesuai yang 
diharapkan 

Berhasil 

 

2. Data  Standar Biaya 

Dalam pengujian ini terdapat 1 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 2 Pengujian Form Data Standar Biaya 

 Hasil Uji   

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 



 

Simpan Data Standar Biaya dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel 

standar biaya 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

3. Pengolahan Data Surat Tugas 

Dalam pengujian ini terdapat 7 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 3 Pengujian Form Surat Tugas 

 Hasil Uji         

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Surat Tugas dengan 

mengklik “ Tambah Data” 

Akan menampilkan form 

input data surat tugas 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Surat Tugas dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel surat 

tugas 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Surat Tugas dengan 

mengklik tombol “Edit” yang ada 

disebelah kanan. 

Akan menampilkan 

form edit data surat 

tugas 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Surat Tugas yang telah 

di edit dengan mengklik tombol 

“Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 

tampil perubahan di 

tabel surat tugas 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Surat Tugas dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel surat tugas 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Surat Tugas dengan 
mengklik tombol “Print” yang ada 

disebelah kanan 

Akan tampil laporan 
surat tugas sesuai yang 

dipilih 

Sesuai yang 
diharapkan 

Berhasil 

Filter Data Surat Tugas dengan 

mengklik pilihan yang tertera di 

tombol “Pilih Tanggal” 

Akan menampilkan 

data surat tugas sesuai 

yang dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

4. Pengolahan Data Rincian Biaya 

Dalam pengujian ini terdapat 6 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 4 Pengujian Form Rincian Biaya 

 Hasil Uji         

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Rincian Biaya dengan 

mengklik “ Tambah Data” 

Akan menampilkan form 

input data rincian biaya 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Rincian Biaya dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel 

rincian biaya 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Rincian Biaya dengan 
mengklik tombol “Edit” yang ada 

disebelah kanan. 

Akan menampilkan 
form edit data rincian 

biaya  

Sesuai yang 
diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Rincian Biaya yang 

telah di edit dengan mengklik tombol 

“Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 

tampil perubahan di 

tabel rincian biaya 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Rincian Biaya dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel rincian biaya 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Rincian Biaya dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

disebelah kanan 

Akan tampil laporan 

rincian biaya sesuai 

yang dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

5. Pengolahan Data Surat Perintah Perjalanan  Dinas 



 

Dalam pengujian ini terdapat 7 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 5 Pengujian Form SPPD 

 Hasil Uji         

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data SPPD dengan 

mengklik “ Tambah Data” 

Akan menampilkan form 

input data sppd 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data SPPD dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel sppd 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data SPPD dengan 
mengklik tombol “Edit” 

yang ada disebelah 

kanan. 

Akan menampilkan 
form edit data sppd 

Sesuai yang 
diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data SPPD yang 

telah di edit dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 

tampil perubahan di 

tabel sppd 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data SPPD dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel sppd 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data SPPD dengan 

mengklik tombol “Print” 

yang ada disebelah kanan 

Akan tampil laporan 

sppd sesuai yang 

dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Filter Data SPPD dengan 

mengklik pilihan yang 

tertera di tombol “Pilih 
Tanggal” 

Akan menampilkan 

data sppd sesuai yang 

dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

6. Form Data Agenda 

Dalam pengujian ini terdapat 7 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 6 Pengujian Form Data Agenda 

 Hasil Uji   

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Agenda dengan 

mengklik “ Tambah” 

Akan menampilkan form 

input data agenda 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Agenda dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel 

agenda 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Data Agenda dengan 

mengklik tombol “Edit” yang 

ada disebelah kanan. 

Akan menampilkan 

form edit data agenda 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan  Data Agenda yang telah di 

edit dengan mengklik tombol 
“Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 
tampil perubahan di 

tabel  agenda 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Agenda dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

dihalaman Dashboard /detail 

Akan tampil laporan 

yang sesuai di pilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Agenda dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel agenda 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data Agenda dengan 

mengklik tombol “Lihat Data” 

Data akan ditampilkan 

dari tabel agenda 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

7. Pengolahan Data Rekapitulasi Pesawat 

Dalam pengujian ini terdapat 8 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 



 

Tabel 4. 7 Pengujian Form Rekap Pesawat 

 Hasil Uji         

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Rekap Pesawat dengan 

mengklik “ Tambah Data” 

Akan menampilkan form 

input data rekap pesawat 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Rekap Pesawat 

dengan mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel rekap 
pesawat 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Rekap Pesawat 

dengan mengklik tombol “Edit” 

yang ada disebelah kanan. 

Akan menampilkan 

form edit data rekap 

pesawat 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Rekap Pesawat yang 

telah di edit dengan mengklik 

tombol “Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 

tampil perubahan di 

tabel rekap pesawat 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Rekap Pesawat dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

dihalaman Dashboard /detail 

Akan tampil laporan  

rekap pesawat yang 

sesuai di pilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Rekap Pesawat dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel rekap pesawat 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Rekap Pesawat dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

disebelah kanan 

Akan tampil laporan 

rekap pesawat sesuai 

yang dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Filter Data Rekap Pesawat dengan 

mengklik pilihan yang tertera di 

tombol “Pilih Tanggal” 

Akan menampilkan 

data rekap pesawat 

sesuai yang dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

8. Pengolahan Surat Pernyataan 

Dalam pengujian ini terdapat 3 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 8 Pengujian Form Surat Pernyataan 

 Hasil Uji   

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Simpan Data Surat Pernyataan 
dengan mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan 

ditampilkan tabel 

pernyataan 

Sesuai yang 
diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Surat Pernyataan 

dengan mengklik tombol “Print” 

yang ada dihalaman Dashboard 

/detail 

Akan tampil laporan 

yang sesuai di pilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Surat Pernyataan 

dengan mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel pernyataan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

9. Form Data Telaahan 

Dalam pengujian ini terdapat 7 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 9 Pengujian Form Telaahan 

 Hasil Uji   

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Telaahan dengan 

mengklik “ Tambah” 

Akan menampilkan form 

input data telaahan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 



 

Simpan Data Telaahan dengan 

mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan 

ditampilkan tabel 

telaahan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Data Telaahan 

dengan mengklik tombol “Edit” 

yang ada disebelah kanan. 

Akan menampilkan 

form edit data telaahan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan  Data Telaahan yang telah 

di edit dengan mengklik tombol 
“Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 
tampil perubahan di 

tabel  telaahan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Telaahan dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel telaahan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data Telaahan dengan 

mengklik tombol “Lihat Data” 

Data akan ditampilkan 

dari tabel telaahan 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Data Telaahan dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

disebelah kanan 

Akan tampil laporan 

data telaahan sesuai 

yang dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

10. Form Data Kuittansi 

Dalam pengujian ini terdapat 7 fungsi yang berjalan sesuai apa yang diharapkan sesuai fungsinya. 

Tabel 4. 10 Pengujian Form Kuitansi 

 Hasil Uji   

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input Data Kuittansi dengan 

mengklik “ Tambah” 

Akan menampilkan form 

input data kuitansi 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan Data Kuittansi dengan 
mengklik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan 

ditampilkan tabel 

kuitansi 

Sesuai yang 
diharapkan 

Berhasil 

Edit Data Data Kuittansi 

dengan mengklik tombol “Edit” 

yang ada disebelah kanan. 

Akan menampilkan 

form edit data kuitansi 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Simpan  Data Kuittansi yang telah 

di edit dengan mengklik tombol 

“Simpan” 

Data akan disimpan di 

Database dan akan 

tampil perubahan di 

tabel  kuitansi 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus Data Kuittansi dengan 

mengklik tombol “Hapus” 

Data akan dihapus dari 

tabel kuitansi 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data Kuittansi dengan 

mengklik tombol “Lihat Data” 

Data akan ditampilkan 

dari tabel kuitansi 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Cetak Data Data Kuittansi dengan 

mengklik tombol “Print” yang ada 

disebelah kanan 

Akan tampil laporan 

data kuitansi sesuai 

yang dipilih 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta pembahasan sistem maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Dengan adanya aplikasi ini memberikan sarana dan kemudahan dalam membantu melakukan proses 

perjalanan dinas pada kantor Sekretariat Daerah. 

2. Dapat mempermudah dalam menghasilkan data dan laporan dengan cepat dan meminimalisir 

terjadinya kesalahan untuk data perjalanan dinas 
3. Mempermudah dalam melakukan pencarian dan penyimpanan data karena data sudah terintegrasi 

dengan baik dalam database secara komputerisasi dengan mempercepat proses pencarian data-data 

lama apabila diperlukan.  

4. Mempermudah kinerja pegawai dengan penyusunan laporan yang lebih efektif dan efisien.   
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