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ABSTRAK 
 

Program Studi Geografi merupakan salah satu program studi di Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  

Universitas  Lambung  Mangkurat  yang digagas  sejak. Tanggal 26 Juli 2019 Program Studi Geografi 

Universitas Lambung Mangkurat resmi mendapatkan izin pembukaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 645/KPT/ 2019, sebagai program studi ke 6 di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dan atau program studi sarjana (S1) ke 64 di Universitas 

Lambung Mangkurat (ULM). 

Proses administrasi, baik data keasipan surat-menyurat, kepegawaian dan kinerja pegawai di program 

studi geografi (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat belum memiliki sistem dengan baik jadi masih banyak 

penyimpanan data yang tidak teratur dan sangat rentan terhadap kesamaan data, selain itu metode lama masih 

menggunakan arsip biasa (bantex). sehingga pengelolaan dan penyimpanan harus dilakukan dengan baik dan 

selalu diperbaharui secara berkala.proses pengelolaan administrasi menuntut efisiensi dan efektifitas yang 

berorientasi kepada tujuan, penggunaan sumber daya dan mekanisme pengolahan yang nantinya dapat digunakan 

sebagai sumber informasi yang sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Pada Penelitian ini dilakukan metode pengamatan, studi pustaka, studi dokumentasi dalam pengumpulan 

data dan dibuat sebuah Aplikasi Manajemen Kearsipan, Kepangkatan dan Kinerja Pegawai pada Program Studi 

Geografi (FISIP) ULM Berbasis Web. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL untuk manajemen basis datanya . dengan adanya Aplikasi Manajemen Kearsipan, Kepangkatan, dan 

Kinerja Pegawai pada Program Studi Geografi (FISIP) ULM Berbasis Web diharapkan dapat memberikan 

kemudahan men garsipkan surat-menyurat dan menyimpan data pegawai, khususnya kepangkatan dan kinerja 

pegawai, sehingga proses pengarsipan tersebut menjadi terstruktur, akurat dan terorganisir dengan baik ketika 

ingin digunakan serta dalam percarian data yang diperlukan dan meningkatan keamanan data terjamin 

 

Kata Kunci:Aplikasi,   PHP,   Manajemen   Kearsipan,   MySQL,   Kepangkatan, Kinerja Pegawai 

 

ABSTRACT 

The Geography Study Program is one of the study programs at the Faculty of Social and Political Sciences, 

Lambung Mangkurat University which was initiated since. On July 26, 2019, the Geography Study Program of 

Lambung Mangkurat University officially received permission to open based on the Decree of the Minister of 

Research, Technology, and Higher Education Number 645/KPT/2019, as the 6th study program at the Faculty of 

Social and Political Sciences, Lambung Mangkurat University and/or other programs 64th undergraduate studies 

(S1) at Lambung Mangkurat University (ULM). 

The administrative process, both data on correspondence, staffing and employee performance in the geography 

study program (FISIP) at Lambung Mangkurat University, does not yet have a good system so there is still a lot 

of irregular data storage and is very vulnerable to data similarity, besides the old method still uses regular archive 

(bantex). so that management and storage must be carried out properly and always updated regularly. The 

administrative management process demands efficiency and effectiveness that is oriented towards goals, the use 

of resources and processing mechanisms which can later be used as a source of information when needed. 

In this research, observation methods, literature studies, documentation studies in data collection were carried 

out and an Archive Management Application, Rank and Employee Performance in the Web-Based ULM 

Geography Study Program (FISIP) was made. In making this application using the programming language PHP 

and MySQL for database management . With the Archives Management Application, Ranking, and Employee 

Performance at the Web-Based ULM Geography Study Program (FISIP), it is hoped that it can provide 

convenience in archiving correspondence and storing employee data, especially employee rank and performance, 

so that the filing process becomes structured, accurate and well-organized when you want to use it and in finding 

the data you need and increasing data security is guaranteed 

Keywords:Application, PHP, Records Management, MySQL, Rank, Employee Performance 



 

PENDAHULUAN 
 

Program Studi Geografi merupakan salah satu program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lambung Mangkurat yang digagas sejak Tahun 2019 melalui Surat Keputusan 

Rektor ULM No. 311/UN8/OT/2019 tanggal 04 Januari 2018 tentang tim penyusun usulan pembukaan 

Program Studi Geografi, dan mendapatkan   Surat   Rekomendasi   LLDIKTI   Wilayah   IX   Kalimantan   

No. 690/L11/KL/2019 tanggal 10 April 2019. 

Rektor ULM mengusulkan kembali kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi melalui surat No. 2211/UN8/SP/2019 pada tanggal 26 April 2019. Tanggal 26 Juli 2019 Program 

Studi Geografi Universitas Lambung Mangkurat resmi mendapatkan izin pembukaan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 645/KPT/ 2019, sebagai program 

studi ke 6 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dan atau program 

studi sarjana (S1) ke 64 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Tanggal 26 Juli 2019 secara resmi 

dijadikan sebagai hari lahirnya Program Studi Geografi. Program Studi Geografi menerima mahasiswa 

baru dari jalur mandiri Universtas Lambung Mangkurat melalui seleksi wawancara dan pemeringkatan 

nilai pada bulan Agustus 2019 dengan berhasil menjaring 100 mahasiswa baru dari 267 calon. 

Program Studi Geografi Banjarmasin sebagai suatu instansi pemerintah di bidang pendidikan 

banyak melakukan pengolahan data dalam proses administrasi, baik data surat-menyurat, kepegawaian 

dan penilaian kinerja pegawai. Sering kali data yang diproses tersebut dalam jumlah yang besar dan 

dapat berubah sewaktu-waktu sehingga pengelolaan dan penyimpanan  harus dilakukan dengan baik 

dan selalu diperbaharui secara berkala. Proses pengelolaan administrasi menuntut efisiensi dan 

efektifitas yang berorientasi kepada tujuan, penggunaan sumber daya dan mekanisme pengolahan yang 

nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Dalam pengelolaan data kearsipan surat-menyurat, kepegawaian dan kinerja pegawai, Prodi 

Geografi masih menggunakan sistem pengelolaan secara manual yaitu dengan menginputkan data surat-

menyurat, data pegawai, dan data kinerja pegawai ke format yang sudah ada di microsoft office word 

maupun excel, setelah datanya dimasukkan, kemudian dicetak sesuai dengan keperluan. 

Kelemahan dari sistem tersebut adalah kesalahan seringkali terjadi dan pembuatannya pun 

memakan waktu yang lama, penggunakan aplikasi Word dan Excel belum mampu mencetak laporan-

laporan seperti laporan surat masuk, surat keluar, disposisi surat masuk, surat undangan dan surat tugas, 

selain itu belum mampu mencetak laporan kepegawaian dan kinerja pegawai sesuai dengan filter 

tertentu. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem Aplikasi Manajemen 

Kearsipan, Kepangkatan Dan Kinerja Pegawai dengan judul penelitian “Aplikasi Manajemen 

Kearsipan, Kepangkatan Dan KinerjaPegawai pada FISIP Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin”. Harapannya dengan adanya aplikasi ini maka seluruh sistem kearsipan dan kepegawaian 

ini menjadi tertata dengan baik. Seluruh data dapat di filter sesuai dengan keperluannya. 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terkait yang sebelumnya pernah dilakukan. 

Beberapa penelitian terkait diantaranya penelitian oleh Fauzan Masyur, 2015 dengan judul “Sistem 

Administrasi Pengolaan Arsip Surat dan Surat Masuk Keluar Berbasis Web” yang membahas mengenai 

bagaimana merancang dan membuat aplikasi administrasi di SMK Negeri 1 Magetan khususnya bagian 

administrasi surat dengan bahasa pemrograman PHP dan MySql. Kesimpulan dari penelitian ini 

kesulitan dan kerumitan tersebut dapat diatasi dengan  kemajuan teknologi informasi yakni 

memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dan database MySql untuk mengelola arsip surat keluar dan 

surat masuk.  

 

 

 



 

METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur Teknik penelitian yaitu dengan cara mempelajari, meneliti, memahami dan 

menelaah berbagai  literatur-literatur  dari Prodi Geografi yang bersumber berkas-berkas 

dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung. Selain dari itu peneliti juga 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. menjelaskan 

mengenai macam- macam dokumen atau sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan 

hasil penelitian,majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel 

ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, suart-surat keputusan dan sebagainya. 

2. Pengamatan  (observasi):  dengan  metode  ini  bisa  langsung    mengamati kegiatan yang 

sedang berlangsung di program studi geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lambung Mangkurat Banjarmasin. 

3. WawancaraDalam Penelitian, juga dilakukan wawancara tanya jawab secara langsung dengan 

Pegawai diruang lingkup Program Studi Geografi. Dalam proses wawancara juga diajukan 

beberapa pertanyaan diantaranya bagaiman proses pencatatatan surat menyurat yang masih 

berjalan, kinerja pegawai dan kepangkatan, bagaimana surat itu harus di tindak lanjuti, 

kenaikan pangkat, bagaimana efektivitas waktu dalam menangani surat, dan bagaimana alur 

surat menyurat.  Studi Dokumentasi agar penelitian tersebut lebih akurat dan lengkap maka 

diperlukan lagi sebuah teknik pengumpulan data dengan literatur dan dokumentasi dari 

berbagai sumber misalnya artikel, jurnal, majalah, media masa, diktat dan sumber media 

lainnya yang berhubungan langsung dengan studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas lambung Mangkurat 
Untuk pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall. (Mulyanto, 2009) 

Model waterfall adalah suatu pengembangan perangkat lunak, dimana kemajuan suatu proses 

dipandang sebagai terus mengalir kebawah seperti air terjun. Dalam model waterfall, setiap tahap 

harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama 

baru lanjut ke tahap kedua dan seterusnyaAnalisis kebutuhan system, Desain system, Implementasi 

DAN Pengujian system. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem bertujuan untuk mempelajari, menganalisis masalah, dan memahami sistem 

yang ada sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada bab 

sebelumnya, analisis sistem dilakukan guna mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan, hambatan- hambatan, kesempatan-kesempatan, serta untuk mengetahui kebutuhan 

sistem sehingga akan bisa diusulkan metode-metode perbaikan sistem. 

Proses sistem yang berlangsung pada Program Studi Geografi BanjarmasinSebagai 

BerikutProses pendataan pegawai dan penilaiProses pembuatan laporan nilai kinerja pegawai DAN 

Proses pembuatan laporan surat masuk, surat disposisi dan surat undangan 

Proses pembuatan laporan surat keluar dan surat tugas 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama, maka  diusulkan sebuah sistem  baru.  Sistem  

yang  diusulkan tidak  jauh berbeda  dari  sitem  yang lama, untuk menunjang pekerjaan para staff 

administrasi agar pembuatannya menjadi lebih cepat, tepat dan efisien maka disarankan program studi 

geografi harus memiliki sebuah sistem sederhana yang lebih tertata rapi, sistem yang baru lebih 

memaksimalkan penggunaan komputer dan jaringan internet dengan menggabungkan seluruh proses 

dalam sebuah aplikasi yang akan dibuat. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowma 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga kebutuhan sistem  yakni kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan 

fungsional. 

Perancangan model sistem adalah merancang atau mendesain pemodelan sistem yang 

diusulkan, perancangan model sistem berisi langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan 

prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang 

Basis Data (database) adalah kumpulan data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling 

berhubungan dengan tatacara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi, atau bisa diartikan 



 

sebagai kumpulan data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan 

berdasarkan skema atau struktur tertentu. 

Antarmuka Sistem merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna (user) dengan sistem. 

Merancang antarmuka merupakan bagian yang paling penting dan juga merupakan bagian yang paling 

sulit, karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi tiga persyaratan yakni sebuah antarmuka 

harus sederhana, sebuah antarmuka harus lengkap, dan sebuah antarmuka harus memilki kinerja yang 

cepat.  

Rancangan  antarmuka  keluaran  sistem  merupakan  rancangan  antarmuka yang digunakan 

untuk menampilkan data yang telah diolah oleh aplikasi berupa informasi dalam bentuk laporan-

laporan 

 

PEMBAHASAN 

Hasil tampilan program/aplikasi ini menjelaskan tentang tampilan program/aplikasi yang telah 

dibuat sesuai dengan rancangan antarmuka sistem sebelumnya dan dapat dijalankan. Pada bagian ini 

akan dibahas mengenai tampilan antarmuka masukan dan tampilan antarmuka keluaran sistem. 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Tampilan antarmuka masukan sistem ini merupakan tampilan untuk menampilkan dan 

mengelola informasi pada sistem yang telah dibuat berdasark pada rancangan antarmuka 

masukan sistem. Tampilan antarmuka masukan sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1.      Tampilan Form Login 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan from login yang telah dibuat sebelumnya 

berfungsi untuk mengatur atau membatasi pengguna yang bisa mengakses sistem sesuai 

dengan hak akses. Tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Tampilan Form Login 

2.      Tampilan Form Dashboard (Menu Utama) Administator 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form dashboard administrator yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menampilkan halaman utama untuk administrator. 

Tampilan sebagai berikut

 



 

 

Gambar 4.2 Tampilan Form Dashboard Administrator 

3.      Tampilan Form Dashboard (Menu Utama) Penilai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form dashboard penilai yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menampilkan halaman utama untuk penilai. Tampilan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3 Tampilan Form Dashboard Penilai 

4.      Tampilan Form Input Data Surat Masuk 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data surat masuk yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data surat masuk . Tampilan sebagai beriku

 

 
 

Gambar 4.4 Tampilan Form Input Data Surat Masuk 



 

5.      Tampilan Form Input Data Surat Disposisi Masuk 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data surat disposisi masuk yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data surat disposisi masuk . 

Tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 Tampilan Form Input Data Surat Disposisi Masuk 

6.      Tampilan Form Input Data Surat Keluar 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data surat keluar yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data surat keluar. Tampilan sebagai 

berik

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Form Input Data Surat Keluar 

7.      Tampilan Form Input Data Surat Undangan 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data surat undangan yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data surat undangan. Tampilan sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 4.7 Tampilan Form Input Data Surat Undangan 



 

8.      Tampilan Form Input Data Surat Tugas 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data surat tugas yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data surat tugas 

 

Gambar 4.8 Tampilan Form Input Data Surat Tugas 

9.      Tampilan Form Input Data Pegawai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data pegawai yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data pegawai. Tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.9 Tampilan Form Input Data Pegawai 

10.    Tampilan Form Input Data Penilai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data penilai yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data penilai 

 

Gambar 4.10 Tampilan Form Input Data Penilai 

 

 

 



 

11.    Tampilan Form Input Data Pimpinan 

 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data pimpinan yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data pimpinan. Tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.11 Tampilan Form Input Data Pimpina

 

12.    Tampilan Form Input Data Nilai Kinerja Pegawai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan form input data nilai kinerja pegawai yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambahkan data nilai kinerja pegawai. 

Tampilan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5.12 Tampilan Form Input Data Nilai Kinerja Pegawai 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan antarmuka keluaran sistem ini merupakan tampilan untuk menampilkan data  

yang  telah  diolah  dalam  bentuk  laporan  yang telah  dibuat berdasarkan pada rancangan 

antarmuka keluaran sistem. Tampilan antamuka keluaran sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1.      Tampilan Laporan Surat Masuk 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan data surat masuk yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menampilkan data surat masuk yang telah diolah menjadi 

sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut:

 

 



 

 

Gambar 4 .13 Tampilan Laporan Surat Masuk 

2.      Tampilan Laporan Surat Disposisi Masuk 

Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data surat disposisi masuk yang telah 

diolah menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4 .14 Tampilan Laporan Surat Disposisi Masuk 

3.      Tampilan Laporan Surat Kelua 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan surat keluar yang tela  dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menampilkan data surat keluar ya  telah diolah menjadi 

sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut. 

 
Gambar 4 .15 Tampilan Laporan Surat Keluar 



 

4.      Tampilan Laporan Surat Undangan 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan surat undangan yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menampilkan data surat undangan yang telah diolah menjadi 

sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai beriku

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Laporan Surat Undang

 

5.      Tampilan Laporan Surat Tuga 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan surat tugas yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menampilkan data surat tugas yang telah diolah menjadi 

sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut 

 
Gambar 4.17 Tampilan Laporan Surat Tugas 

 



 

6.      Tampilan Laporan Pegawai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan pegawai yang telah dibuat 

sebelumnya berfungsi untuk menampilkan data pegawai yang telah diolah menjadi 

sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut

 

 

Gambar 4 .18 Tampilan Laporan Pegawai 

7.      Tampilan Laporan Penilai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan penilai yang telah dibuat sebelumnya 

berfungsi untuk menampilkan data penilai yang telah diolah menjadi sebuah informasi 

dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut

 



 

 

Gambar 4.19 Tampilan Laporan Penil

 

8.      Tampilan Laporan Nilai Kinerja Pegawai 

Tampilan ini dibuat berdasarkan rancangan laporan nilai kinerja pegawai yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menampilkan data nilai kinerja pegawai yang telah 

diolah menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan. Tampilan sebagai berikut 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan Laporan Kinerja Pegawai 



 

PENGUJIAN 

Pengujian merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam tahapan pembangunan perangkat  

lunak. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun telah sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan sebelumnya dan mengetahui kesalahan atau kekurangan dari sistem yang dibangun. 

Salah satu metode dalam pengujian perangkat lunak yakni menggunakan metode pengujian dengan 

Black-Box Testing, yaitu pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji 

desain/tampilan dan kode program. Pengujian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk 

menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut

 

1.      Fungsi yang tidak benar atau hilang 

2.      Kesalahan interface 

3.      Error pada struktur data atau akses database external 

4.      Error pada kinerja 

5.      Error pada saat inisialisasi dan terminasi 

6.      Kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu 

7.      Batasan dari suatu data 

Rancangan Pengujian 

Rancangan Pengujian adalah tahapan awal dalam melakukan uji coba terhadap sistem yang 

telah dibangun, dalam hal ini pengujian dirancang dengan menggunakan metode black-box testing 

bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan (input) dan keluaran (output) dari 

perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Rancangan pengujian sistem sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Rancangan Pengujian 

No Pengujian Komponen yang Diuji Metode 

 

1. 

Validasi Pengguna Login Admin Black-Box 

Sistem 

 

 

2. 

Transaksi Data Data Admin Black-Box 

(Tambah, Edit, Data Surat Masuk 

Hapus) Data Surat Disposisi Masuk 

  Data Surat Keluar  

  Data Surat Undangan  

  Data Surat Tugas  

  Data Pegawai  

  Data Penilai  

  Data Pimpinan  

  Data Kinerja Pegawai  

 

 

 

 

 



 

3. Cetak Data Laporan Surat Masuk Black-Box 

  Laporan Surat Disposisi Masuk  

  Laporan Surat Keluar  

  Laporan Surat Undangan  

  Laporan Surat Tugas  

  Laporan Pegawai  

  Laporan Penilai  

  Laporan Kinerja Pegawai  

Hasil Pengujian 

 

Tabel hasil pengujian dengan metode black-box testing dari sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1.    Login 

 

Tabel 4.2 Pengujian Login Sistem 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Meisi form login 

dan klik tombol 

login 

Data yang dimasukkan 

salah, tidak dapat masuk 

kedalam sistem dan 

redirect kehalaman login 

untuk memasukkan data 

kembali 

Sesuai Berhasil 

2. Mengisi form login 

Admin 

Redirect kehalaman 

dashboard untuk Admin 

Sesuai Berhasil 

 

3. 

Mengisi form login 

dengan data penilai 

Redirect kehalaman 

dashboard untuk Penilai 

Sesuai Berhasil 

 

2.      Pengujian Transaksi Data Surat Masuk 

Tabel 4.3 Pengujian Transaksi Data Surat Masuk 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat masuk yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat masuk yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data surat masuk yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 



 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan surat 

masuk 

Menampilkan form untuk 

filter data surat masuk 

kemudian mencetak sesuai 

filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

3.      Pengujian Transaksi Data Surat Disposisi Masuk 

Tabel 5.4 Pengujian Transaksi Data Surat Disposisi Masuk 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat disposisi 

masuk yang dimasukkan 

akan tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat disposisi 

masuk yang tersimpan 

dalam database sistem 

akan diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data surat disposisi 

masuk yang tersimpan 

dalam database sistem 

akan dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan surat 

disposisi masuk 

Menampilkan form untuk 

filter data surat disposisi 

masuk kemudian mencetak 

sesuai filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

4.      Pengujian Transaksi Data Surat Keluar 

 

Tabel 4.5 Pengujian Transaksi Data Surat Keluar 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat keluar yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat keluar yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data surat keluar yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan surat 

keluar 

Menampilkan form untuk 

filter data surat keluar 

kemudian mencetak sesuai 

filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 



 

 

5.      Pengujian Transaksi Data Surat Undangan 

 

Tabel 4.6 Pengujian Transaksi Data Surat Undangan 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat undangan 

yang dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat undangan 

yang tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data surat undangan 

yang tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan surat 

undangan 

Menampilkan form untuk 

filter data surat undang 

kemudian mencetak sesuai 

filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

 

6.      Pengujian Transaksi Data Surat Tugas 

 

Tabel 4.7 Pengujian Transaksi Data Surat Tugas 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat tugasyang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data surat tugas yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data surat tugasyang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan surat 

tugas 

Menampilkan form untuk 

filter data surat tugas 

kemudian mencetak sesuai 

filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

 



 

7.      Pengujian Transaksi Data Pegawai 

 

Tabel 4.8 Pengujian Transaksi Data Pegawai 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pegawai yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pegawai yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data pegawai yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan 

pegawai 

Menampilkan form untuk 

filter data pegawai 

kemudian mencetak sesuai 

filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

8.      Pengujian Transaksi Data Penilai 

 

Tabel 4.9 Pengujian Transaksi Data Penilai 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data penilai yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data penilai yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data penilai yang 

tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan 

penilai 

Menampilkan form untuk 

filter data penilai 

kemudian mencetak sesuai 

filter yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.      Pengujian Transaksi Data Kinerja Pegawai 

 

Tabel 4.10 Pengujian Transaksi Data Nilai Kinerja Pegawai 

 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

 

 

1. 

Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data kinerja pegawai 

yang dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

 

2. 

Mengisi form edit 

dan menekan 

tombol simpan 

Data kinerja pegawai 

yang tersimpan dalam 

database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

 

 

3. 

Menekan tombol 

delete 

Data kinerja pegawai 

yang tersimpan dalam 

database sistem akan 

dihapus 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

4. 

Menekan tombol 

cetak laporan 

kinerja pegawai 

Menampilkan form untuk 

filter data kinerja 

pegawai kemudian 

mencetak sesuai filter 

yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

PENUTUP 

1. Dengan adanya sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat 

kinerja pegawai diprogram studi geografi (ULM) Banjarmasin karena dapat diakses dimanapun 

dan kapanpun dengan memanfaatkan jaringan internet. 

2. Data terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan di dalam basis data sistem  dan  

terorganisir  dengan  baik  sehingga  memudahkan  ketika ingin digunakan. 

3. Dengan  adanya  sistem  aplikasi  manajemen  kearsipan,  kepangkatan  dan kinerja pegawai 

yang dapat mempermudah para admin dalam melakukan mengarsipankan surat-menyurat dan 

menyimpan data pegawai, data penilai dan data kinerja pegawai sehingga proses pengarsipan 

tersebut menjadi terstruktur, akurat dan efesien yang lebih tertata rapi, sistem yang baru lebih 

memaksimalkan penggunaan komputer dan jaringan internet dengan menggabungkan seluruh 

proses dalam sebuah aplikasi yang akan dibuat. 

4. Laporan-laporan yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini diantaranya lapora surat masuk, laporan 

surat disposisi masuk , laporan surat keluar , laporan surat undangan , laporan surat tugas, 

laporan pegawai, laporan penilai dan laporan kinerja pegawai. 
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